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Bakgrund 
Den här rapporten redovisar vilken litteratur två olika litteraturstudier hittat på temat 
”Kognitiv tillgänglighet till elektronisk kommunikation”. Den redovisar också hur vi har satt 
upp kriterier för att genomföra studierna. Vår tanke med det är att någon kanske vill gå 
vidare och göra nya sökningar. Det kan tänkas att sökresultatet blir annorlunda om vissa av 
kriterierna ändras.  

Litteraturstudierna har pågått under två perioder, januari till augusti 2013 och 
oktober 2013 till februari 2014. Författarna har genomfört en systematisk 
kunskapsöversikt av dels vetenskapligt publicerade, dels inte vetenskapligt 
publicerade artiklar under dessa perioder.  

I båda fallen rör det sig om studier på temat kognitiv tillgänglighet till elektronisk 
kommunikation där någon har studerat och beskrivit hur olika insatser kan 
påverka graden av tillgänglighet för personer med olika kognitiva 
funktionsnedsättningar. 

Resultaten av båda studierna presenteras på ett förenklat sätt i denna rapport. 

Om kognition  
Kognition är en tankeprocess: vi tar emot information, bearbetar den och bestämmer hur 
informationen ska användas. Vi använder sedan vårt minne för att lagra, hämta och använda 
upplevelser, erfarenheter och färdigheter. Vi omsätter färdigheterna när vi förflyttar oss i tid 
och rum och när vi löser problem. Att förstå antal, siffror, språk och att kunna läsa text är 
också en kognitiv förmåga. 

Att ha svårighet med någon av dessa funktioner leder till att man får kognitiva 
funktionsnedsättningar. Personer med kognitiva funktionshinder kan till exempel ha ADHD, 
afasi, autism, demens, dyslexi, förvärvad hjärnskada, psykisk sjukdom eller 
utvecklingsstörning. Om du har en sådan funktionsnedsättning kan du ha svårt att förstå 
abstrakta saker, att minnas, att planera, att lösa problem, att förstå språk, att läsa, att skriva, 
att organisera saker, att orientera sig eller att koncentrera sig. Eller att komma igång med 
saker eller kanske att avsluta något. Det här är något som alla kan tycka är svårt, men om 
problemen är så stora att de hindrar oss i vår vardag så kan det hända att vi får en diagnos. 

Man vet inte riktigt hur många som har kognitiva funktionshinder. Ungefär 4% och kanske 
fler, har mycket stora problem i det dagliga livet till följd av minnes-, koncentrations- och 
inlärningsproblem.i 

Man räknar med att 3-6% bland svenska skolbarn har ADHD. Minst hälften av dem har svårt 
att koncentrera sig när de blir äldre.ii 

Svårigheter att läsa på grund av dyslexi är vanligt och berör 5-8% av människorna i Sverige.iii  
Det finns även många personer utan en diagnos som har svårt att läsa. En fjärdedel av 
Sveriges vuxna befolkning saknar den läsfärdighet man förväntas ha när man lämnar årskurs 
nio.iv 
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Om elektronisk kommunikation 
Det går nästan inte att tänka sig ett liv utan elektronisk kommunikation. Vi använder smarta 
telefoner, plattor och datorer så ofta att vi inte ens tänker på att det vi då håller på med är 
”elektronisk kommunikation”. Nu byggs sådan kommunikation in i allt fler föremål. Vi möter 
ofta olika typer av automater som är uppkopplade till nätet. Bilar, klockor, glasögon och en 
rad andra prylar kan kommunicera elektroniskt. 

För många har detta blivit en stor och viktig del av livet. För många underlättar den 
elektroniska kommunikationen och den skapar en rad möjligheter. För personer med olika 
funktionsnedsättningar kan elektronisk kommunikation vara helt avgörande för att man ska 
kunna vara delaktig i samhället. 

Nästan alla människor kan kommunicera elektroniskt på något sätt men många tycker att 
det finns svårigheter. Ibland går det inte alls. Då är det viktigt att försöka förstå varför. Vad 
är det som gör att vissa människor inte kan använda sig av elektronisk kommunikation? Ju 
bättre vi förstår det, desto lättare är det att hitta lösningar på problemen. 

Kognitiv tillgänglighet 
Ett sätt att definiera tillgänglighet är att säga att något är tillgängligt när det fungerar för alla, 
oavsett vilka eventuella funktionsnedsättningar vi har. Det skulle betyda att något är 
kognitivt tillgängligt när det fungerar för personer som har olika typer av kognitiva 
funktionsnedsättningar. 

Det standarder och riktlinjer för tillgänglighet som finns idag har brister. Det saknas sådant 
som skulle förbättra för den som har kognitiva svårigheter. Standarderna ger därför bättre 
stöd för personer med andra typer av funktionsnedsättningar. Till exempel tar många 
standarder hänsyn till synskador och rörelsehinder på ett bra sätt. 

En stor anledning till att det brister är att det saknas kunskap eller kanske ska vi snarare säga 
att den kunskap som finns inte är tillräckligt dokumenterad. Det finns många som har 
erfarenheter av bristande kognitiv tillgänglighet, men dessa erfarenheter är ofta inte 
undersökta och publicerade i vetenskapliga sammanhang. Erfarenheterna når heller inte 
fram till grupper som arbetar med standardisering eller utformar regler. 

Det finns en särskild symbol för kognitiv tillgänglighet som är framtagen vid SIS (Swedish 
Standards Institute). Den ingår i en samling symboler som har tagits fram för att förenkla 
information till människor i offentlig miljö. 
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Hur gör man litteraturstudier? 
En litteraturstudie innebär att man letar efter något som redan är dokumenterat och 
publicerat. Det kan vara olika former av data. Det kan vara viktig information. Det kan vara 
det någon lärt sig, alltså den kunskap som uppstått i de aktiviteter som ligger bakom 
publikationerna. Runt om i världen kan det finnas material som ger oss kunskap. En 
litteraturstudie är ett systematiskt sätt att försöka leta efter sådan kunskap. Tanken är att 
det vi redan vet behöver vi inte ägna tid och pengar åt att ta reda på igen. Istället kan vi 
koncentrera oss på att fylla igen luckor i vårt vetande. Eller kanske på att kontrollera om det 
som någon annan kommit fram till verkligen stämmer. 

Det blir lite som att lägga ett pussel. Varje dokument som vi hittar kan bidra till att skapa en 
bild av hur läget ser ut. Efter ett tag kan vi se att det verkar fattas vissa bitar i pusslet. Då kan 
det behövas nya undersökningar för att vi ska kunna lägga dit fler bitar. Pusslet blir 
egentligen aldrig färdigt. Vi kan alltid lära oss mer.  

Litteraturstudien är viktig för att den visar oss vilken kunskap som finns just nu. Den är också 
viktig för att den kan visa vilken kunskap som saknas. I den publicerade litteraturen finns ofta 
resonemang kring vilka framtida undersökningar som behöver göras. På det sättet ringar 
litteraturstudien in nya områden som behöver undersökas. 

Forskning och grå litteratur 
I det vetenskapliga samhället finns processer för hur litteratur ska granskas, godkännas och 
publiceras. Sådan litteratur publiceras och hamnar i någon slags databas och blir sökbar för 
andra. I och med att den har blivit noga granskad kan du som läsare räkna med att den håller 
en viss vetenskaplig kvalitet. Det betyder inte att det som står i en sådan rapport behöver 
vara ”sant” eller ”korrekt”. En annan vetenskaplig studie kan visa att det vi tidigare trodde 
var sant inte visade sig vara det. Snarare är det så att det du kan vara ganska säker på är att 
det som du hittar i en vetenskaplig rapport har kommit fram med hjälp av vetenskapliga 
metoder. Den som skrivit materialet har inte bara suttit och hittat på eller skrivit ihop vad 
han eller hon tycker. Det som publiceras är resultatet av ett strukturerat sätt att ta fram och 
dokumentera kunskap.  

Grå litteratur 

Det finns också material som kan hålla hög kvalitet, men som av olika anledningar inte har 
blivit dokumenterade, granskade, godkända och publicerade som vetenskapliga dokument. 
Produktionen av detta material har också det byggt på vetenskapliga principer. Detta kallas 
”grå litteratur”.  

Du kan tänka på ”grå litteratur” som texter som är producerade med vetenskapliga metoder, 
men som av någon anledning inte har kvalitetsgranskats och publicerats.  

Och om det inte ens är grå litteratur? 

Viktig kunskap kan ligga dold i många olika typer av texter. Böcker, rapporter, artiklar i 
tidskrifter, publicerat material på webbsidor etc kan ha ett mycket värdefullt innehåll även 
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om det inte räknas som vetenskaplig eller grå litteratur. Vi har till exempel hittat intressanta 
fallstudier och projektredovisningar som inte är med för att de inte når upp till gränsen för 
att kallas grå eller vetenskaplig litteratur. 

Studieprotokoll 
Ett studieprotokoll används för tala om och beskriva hur en systematisk sökning efter 
litteratur ska gå till. 

Forskningsfrågor 

För att veta vad vi letar efter kan några väl valda forskningsfrågor styra hur en 
litteraturstudie ska läggas upp. Forskningsfrågorna är så att säga grunden för vad vi ska leta 
efter. 

I det här fallet har vi använt lite olika forskningsfrågor för de båda studierna. 

För studien av vetenskaplig litteratur frågade vi: 

• Vilka åtgärder gör elektronisk kommunikation tillgänglig för personer med kognitiva 
funktionshinder?  

• Hur har de utvärderats och rapporterats i den vetenskapliga litteraturen?  
• Vilka dokumenterade effekter har dessa åtgärder? 

För studien av grå litteratur frågade vi: 

• Vilka åtgärder för att göra elektronisk kommunikation tillgänglig för personer med 
kognitiva funktionsnedsättningar finns beskrivna och utvärderade i den gråa litteraturen? 

• Vilka dokumenterade effekter har dessa åtgärder? 

Omfång 

För att kunna ringa in vad det är vi letar efter är det bra att beskriva vad studien omfattar. 
För den grå litteraturen har vi beskrivit omfånget så här: 

”Inom ramen för denna studie avses med elektronisk kommunikation utbyte av information 
via ett elektroniskt medium (t ex dator, smarttelefon, mobiltelefon och 
självbetjäningsautomater). Ingen begränsning sker beträffande den elektroniska 
kommunikationens syfte, medium eller modalitet (ljud, text, bild, rörlig bild, färg, form, etc.). 
Både maskin- och programvarubaserade tillgänglighetsåtgärder inkluderas.” 

För den vetenskapliga studien beskrevs omfånget så här: “Searches for empirical studies 
assessing cognitive accessibility measures were performed in 13 web-based databases, see 
table 1. Three categories of search terms – Medium, Disability and Outcomes – were used in 
combination, i.e., one term from each of the three categories were required for a hit”. 

Sökstrategi 

En sökstrategi beskriver var vi har letat efter material som kan komma att ingå i resultatet av 
studien. I en sökstrategi pekar man ut: 
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• Sökresurser 
• Söktermer 

Sökresurser kan till exempel vara databaser, internet, olika organisationer eller nätverk. 
Söktermer är de ord och begrepp som ska användas vid sökningen. I de här studierna har vi 
tagit fram söktermer inom tre områden: 

• Medium 
• Deltagare 
• Utfall 

I en bilaga kan du se vilka sökresurser och söktermer som använts för litteraturstudierna. 

Med medium menar vi ett tekniskt system, en informationskanal för att överföra 
information till en person eller mellan personer. Vi kallar dessa personer för deltagare och 
tittar sedan på om och hur kommunikationen med det tekniska systemet har fungerat. Det 
resultatet kallas för utfall. 

Urval 

För att kunna avgöra om en studie ska tas med eller inte behöver man bestämma vilka 
urvalskriterier som ska gälla. Det vill säga vilka krav som ska uppfyllas. Då tar man fram 
kriterier för 

• Inklusion 
• Exklusion 

I studien av den vetenskapliga litteraturen har vi använt följande kriterier 

Inklusion 

Det material som ska ingå i studien ska i det här fallen vara: 

 Primärforskning (personen/personer som själva har funktionsnedsättning deltar i 
studien) 

Exklusion 

Följande typer av material har tagits bort, exkluderats: 

• Fallstudier utan intervention, någon insatt åtgärd 
• Expertutlåtanden, åsikter från en expert 
• Litteraturöversikter 

Kvalitetsvärdering 

I vissa typer av litteraturstudier kan man värdera kvaliteten på studier och bara ta med dem 
som bedöms hålla en viss (hög) kvalitetsnivå. Det går bra om man förväntar sig att hitta 
många studier som i grunden är upplagda på ett likartat sätt. I det här fallet har vi inte gjort 
någon sådan värdering eftersom vi förväntade oss att de studier vi hittade skulle vara väldigt 
olika när det gäller design, metoder och dokumentation. 
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Dataextrahering 

För att kunna hålla reda på vad det material man hittar handlar om och för att slutligen 
kunna värdera om det ska vara med i rapporten behöver vissa uppgifter om respektive 
studie sammanställas och presenteras i en överskådlig form. 

I de här studierna har vi valt följande kategorier för att ta ut fakta, så kallad dataextrahering. 

 Syfte 

 Studiedesign 

 Metod 

 Antal deltagare 

 Funktionsnedsättning 

 Ålder och kön 

 Land 

 Miljö 

 Medium eller utrustning 

 Typ av kommunikation 

 Utfallsmått 

 Resultat 

Det betyder att vi har sökt efter dessa uppgifter i varje studie som vi har tagit med och 
sammanställt resultatet i tabeller. 
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Vad har vi hittat som handlar om kognitiv 
tillgänglighet? 
I nedanstående tabeller visar vi en översikt över vilka vetenskapliga studier (V) och vilken grå 
litteratur (G) som handlar om kognitiv tillgänglighet, för de grupper vi är intresserade av. 

För att kunna sortera in framtida studier i rätt kategori har vi förenklat den tabell som 
presenteras som bilaga 1. Tabellen som visas i bilaga 1 skapades först för den vetenskapliga 
litteraturen och byggdes sedan ut efter sökningen av grå litteratur.  

I den här rapporten har vi koncentrerat oss på ett antal diagnoser som är intressanta för de 
projekt vi arbetar med just nu. Det rör sig om förstudier kring psykisk ohälsa och 
tillgänglighet till elektronisk kommunikation, projektet Begripsam samt en förstudie för att 
ta fram ett datainsamlingsverktyg. Det betyder att vi inte har tagit med material som till 
exempel rör demens eller förvärvade hjärnskador. Vi har ställt samman materialet i tre 
huvudområden: 

 Internet 
 Telefon 
 Dator 

I tabellerna är V = vetenskaplig litteratur och G = grå litteratur. Numret är det nummer på 
studien som du kan hitta i litteraturförteckningen.  
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V20 
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G9 
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Webbsidor V22 

V24 
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Text G12 
G23 
G25 

V37  

V38  

V39  
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Begriplighet G11 G11 G11 G11   
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E-post V27  V25    

Chat & Forum V34 

V35 

G14 

G15 

     

Multimedia-
gränssnitt 

V44 V42   V43 V45 

Bilder G21  V41  G10  
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V31 
G16 
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 G17   G18 
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Dator V30       

Programvara V48      
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Per land 
Det kan vara intressant att se var i världen studierna är gjorda. Vi har gjort sökningar på 
engelska. För den grå litteraturen sökte vi också på svenska. 

Land Vetenskapliga 
Artiklar 

Grå 
litteratur 

Sverige  11 

USA 9 2 

Storbritannien 6 2 

Spanien 3  

Frankrike 2  

Belgien 1  

Finland 1 1 

Tyskland 1  

Israel 1  

Italien 1  

Japan 1  

Holland 1 1 

Norge 1  

Taiwan 1 1 

Australien  1 

Nya Zeeland  1 

Malta  1 
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Intressanta studier – ett urval av vad vi hittat 
Det går inte att återge alla studier vi hittat. Vi har därför valt att lyfta fram några av studierna 
som vi tycker är extra intressanta. 

Speciella webbläsare 
Två studier V20 (med 12 deltagare) och V21 (med 10 deltagare) handlar om 
webbläsarprogram som är speciellt framtagna för personer med utvecklingsstörning. 

I studien V20 jämförde man hur väl personerna lyckades lösa uppgifter på webben. Dels när 
de använde Internet Explorer som är en vanlig webbläsare, dels när de använde den 
specialgjorda webbläsaren Web Trek. Resultatet visade att deltagarna löste uppgifterna 
bättre med Web Trek. De gjorde färre klick, färre misstag och slutförde uppgiften oftare. 

I studien V21 testade man en Adaptive Web Browser (AWB) och jämförde med Internet 
Explorer. AWB hade ett enklare gränssnitt och stöd via ljud och bilder. Dels kollade man om 
deltagarna klickade på rätt knappar, dels undersökte man läsförståelse. Läsförståelsen var 
betydligt bättre när deltagarna använde AWB. 

Anpassningar av webbsidor 
I G9 fick olika personer testa BBCs webbplatser och av det resultatet drog man generella 
slutsatser som också påverkade rekommendationerna för hur BBC skulle bygga webbsidor i 
framtiden. Ett enkelt språk, att använda bilder och att göra det möjligt att få text uppläst var 
exempel på vad som fungerade för alla grupper med kognitiva nedsättningar. 

Text - Förbättrade skriv- och läsmöjligheter  
I studien V37 (med 6 deltagare) testade man ordbehandling med programvaran SeeWord 
och jämförd med vanliga Word. I SeeWord fick deltagarna anpassa gränssnittet efter sina 
egna önskemål. I vanliga Word använde man grundinställningarna. Därefter mätte man 
skrivfel. Resultatet visade att 5 av 6 gjorde färre fel när de använde SeeWord.  

I studien V38 (med 12 deltagare) gjorde man tester där personer med dyslexi fick ställa in 
textfärger, bakgrundsfärger, typsnitt, storlek, radmellanrum och liknande. Vad som ansågs 
bäst varierade kraftigt, men flera deltagare tyckte att ”brown text on murky green 
background” fungerade bra, även om ingen hade det som sin absoluta favorit. Det är ett 
resultat som borde testas vidare eftersom många dyslektiker vi talat med ifrågasätter det. 

Begriplighet  
I studien V45 (med 5 personer med schizofreni och 9 med depression) testades ett verktyg 
för att göra patienter mer delaktiga och informerade i vårdprocesser. Deltagarna tyckte att 
verktyget kunde ersätta information på papper. De gillade att det hade en bra struktur och 
att video användes. 

G11 är en svensk studie kring ”begriplig samhällsinformation”. Där testades olika sätt att 
presentera information (varianter av texter, inläsningar, animationer, filmer och 
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teckenspråk). Där deltog personer med afasi, dyslexi, utvecklingsstörning, ADHD och även 
döva. Deltagarna fick berätta vilka presentationssätt de tyckte gav bäst information men 
kontrollfrågor efteråt visade att de kanske inte ändå hade förstått informationen.  

Multimedia-gränssnitt  
I studien V43 (med 10 deltagare med autism och 10 utan) testades en programvara för 
kommunikation som designats för att vara ett stöd för personer med autism. Programvaran 
hade två varianter av gränssnitt ett enklare och ett mer utökat. Personerna med autism 
klarade sig bättre när de använde det enkla gränssnittet. Kontrollgruppen klarade sina 
uppgifter bättre än personerna med autism i båda gränssnitten. 

Telefoner 
I studien V31 jämfördes en specialanpassad mobiltelefon med en helt vanlig. Det visad sig att 
personer med utvecklingsstörning gjorde betydligt färre misstag när de använde den 
anpassade telefonen.  

Dator 
I G18 användes en specialanpassad handdator av personer med psykiska 
funktionsnedsättningar. Gränssnittet i datorn byggde mycket på symboler. De upplevde en 
ökad självständighet och trygghet och de kände sig mindre beroende av andra.  
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Slutsatser – ur ett diagnosperspektiv 

Utvecklingsstörning 
När det gäller kognitiv tillgänglighet för personer med utvecklingsstörning handlar det ofta 
om abstraktionsnivån. Det vill säga hur konkret en information presenteras. För många 
handlar det om att ha egen erfarenhet av det som presenteras för att sedan kunna dra 
slutsatser och utföra förväntade handlingar. För personer med utvecklingsstörning måste 
kommunikationsnivån vara begriplig. Om en person inte kan läsa text så måste 
kommunikationen ske på andra sätt. Det kan vara med bilder, filmer och talade 
beskrivningar.  

De flesta studierna (11 stycken) handlade om just personer med utvecklingsstörning och där 
tittade man mest på hur man kunde anpassa webbläsare och webbsidor till användarnas 
olika behov.  Det handlade om att begränsa antalet knappar och funktioner och att få talad 
instruktion om vad man ska göra. I flera studier såg man att bildstöd till text förenklade en 
webbsida samt möjligheten att få texten uppläst. 

Likande resultat presenteras i de 5 studier som gjorts med telefoner som använder bilder, 
ljudstöd och som har få knappar. Det handlar mest om så kallade smarta telefoner där man 
kan anpassa funktionerna till dess användare. Studierna visar att med bilder och ljudstöd kan 
personer med utvecklingsstörning kommunicera på ett för dem tillgängligt sätt. 

De flesta forskare som vill förbättra den elektroniska kommunikationen för den som har en 
utvecklingsstörning försöker bygga särskilda webbsidor och särskilda program eller sajter för 
e-post, forum och liknande. Frågan är om det är rätt väg att gå? Risken med en sådan 
utveckling är att det kommer att finnas några platser på nätet som är anpassade och 
fungerar bra och att det bara är personer med utvecklingsstörning som besöker dessa 
platser. Om dessa lösningar blir framgångrika kommer det i ett bredare perspektiv att bidra 
till en exkludering. Vi vill kanske inte ha en situation där alla andra är på Facebook medan 
den som har en utvecklingsstörning är på speciella forum som är anpassade för dem? 

Då kan det vara en bättre strategi att bygga speciella webbläsare. Med hjälp av en sådan kan 
man besöka vilka webbplatser som helst. Om sedan webbplatserna är konstruerade med 
krav på kognitiv tillgänglighet så skulle sådana besök kunna fungera ganska bra. För oss 
förefaller det som en mer inkluderande strategi. Personer med utvecklingsstörning är 
intresserade av allt möjligt och då måste det gå att besöka alla möjliga sorters webbplatser. 
En sådan strategi hindrar inte att det till exempel finns särskilda nyhetswebbar eller annat 
som särskilt vänder sig till personer med utvecklingsstörning. 

Att bygga speciella webbplatser för personer med utvecklingsstörning kan också vara ett sätt 
att komma på vilka generella krav som bör ställas i webbstandarder och andra typer av 
riktlinjer. 

Dyslexi 
Dyslexi innebär en störning i vissa språkliga funktioner som har betydelse för att kunna läsa 
något som också beskrivs som ”utnyttja skriftens principer vid avkodning av språket”. Denna 
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störning visar sig i första hand som svårigheter att uppnå automatisk avkodning vid läsning, 
att läsa snabbt och med flyt. Störningen kan också komma fram i bristfällig stavning.  

Eftersom digital kommunikation mestadels förekommer i skriftlig form handlar studierna 
med personer med dyslexi om att göra texten mer tillgänglig. Samtliga 9 studier handlade 
om anpassningar av texter och den anpassning som betyder mest är möjligheten att få 
texten uppläst. Några studier hade också tittat på möjligheten att ändra textstorlek, 
radavstånd, färg på text och bakgrund. 

Den typ av anpassningar som studierna arbetar med kan betraktas som ganska enkla. Det 
går enkelt att skapa lösningar för text-till-tal i all typ av elektronisk kommunikation. Det är 
inte heller svårt att bygga lösningar där varje användare kan ställa in hur texter, färger och 
likande ska presenteras.  

Afasi 
Afasi är en paraplybeteckning för försämrad förmåga att använda språket, som orsakats av 
skada på hjärnan. 

Afasi ser mycket olika ut från person till person men gemensamt är att språkfunktioner har 
drabbats Personer med afasi kan ha svårigheter av olika grad att förstå språk, kunna tala, 
kunna läsa eller kunna skriva. För den gruppen visar en studie att möjligheten att anpassa en 
webbsida och ett styrsätt underlättar. Likaså möjliggjordes digital kommunikation med en 
mobiltelefon med förprogrammerade telefonnummer samt förutspådd textning.  

Vi har hittat ganska få studier där personer med afasi har deltagit. Det är en grupp som ofta 
verkar glömmas bort. Det kan tänkas att åtgärder som fungerar bra för andra grupper också 
skulle fungera bra för personer med afasi, men det borde undersökas och dokumenteras. 

ADHD 
Personer med ADHD har svårigheter med uppmärksamhet, impulskontroll och överaktivitet. 
Dessa symtom kan förekomma var för sig eller i kombination med varandra. Man brukar 
säga att dessa personer har nedsatta exekutiva förmågor, exempelvis bristande förmåga att 
kontrollera och planera samt att utföra uppgifter på ett ändamålsenligt sätt.  

Den vetenskapliga studien och den med grå litteratur fann enbart tre studier med personen 
med ADHD. En studie tog upp möjligheten att anpassa webbsidor och två handlade om 
texters utformning samt möjligheten att få den uppläst och att det underlättade 
läsförståelsen. 

Det är märkligt att vi hittat så lite material om personer med ADHD. När vi pratar med 
föräldrar, skolpersonal och personer som i sitt yrke möter personer med ADHD så verkar det 
finnas olika sorters tillgänglighetsproblem. När personer som själva har ADHD får beskriva 
svårigheter som de kan ha med elektronisk kommunikation så kan de ofta peka på flera 
saker som skapar problem. Det gäller till exempel brister i struktur eller bristande logik både 
i utförande av webbsidor, program och liknande och även i hur olika typer av hårdvara är 
designad. 
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De kan också peka på bra stöd som de har till exempel av sin smartphone och appar som de 
har i den.  

På det här området finns ganska många fallstudier och projektrapporter men de duger inte 
som vetenskaplig eller grå litteratur. 

Autism 
Autismspektrumstörning är ett samlingsnamn för personer med begränsningar inom de tre 
områdena social interaktion, kommunikation och föreställningsförmåga och omfattar 
framförallt allt autism och Aspergers syndrom. 

De flesta (3 stycken) studierna med personer med autism var också gjorda med personer 
med utvecklingsstörning.  Möjligheten att göra anpassningar av webbsidor och att ge visuellt 
stöd med egna fotografier ökade tillgängligheten. 

Det finns få studier som rör personer med autismspektrumstörningar. Precis som för 
personer med ADHD kan många berätta om det finns problem med att använda elektronisk 
kommunikation, men vi har i dessa litteraturstudier bara hittat en vetenskaplig studie och 
ett fåtal studier inom den grå litteraturen.  

Även här finns material som inte räknas som vetenskaplig eller grå litteratur, men som 
beskriver olika typer av svårigheter och även olika metodbeskrivningar och fallstudier.  

Diskussion 
Många av de studier vi hittat har försökt skapa lösningar där personen med den kognitiva 
funktionsnedsättningen kan anpassa hur något ska fungera. Eller ibland ska någon annan 
göra dessa inställningar åt denna person, som sedan kan använda lösningen självständigt 
eller med fortsatt hjälp. 

Problemet är att personer med kognitiva funktionsnedsättningar sällan verkar använda 
dessa anpassningar. Det verkar vara för svårt, det kanske tar för lång tid. Den upplevda 
nyttan eller vinsten är inte tillräckligt stor. Det har vi inte hittat belagt i litteraturen. Det är 
vår egen långa erfarenhet av att arbeta med dessa frågor som ger oss stöd i det påståendet.  

Så en intressant forskningsfråga skulle vara hur man motiverar någon att ställa in sin 
utrustning och de program, appar eller webbplatser man använder. Hur ska gränssnitt och 
apparater vara designade för att vi ska tycka att det är värt mödan att göra en anpassning? 
Kanske datorspelindustrin har bra svar? ”Gamers” verkar inte ha något emot att anpassa hur 
ett spel ska fungera. De accepterar också att en och samma programvara kan ha olika 
svårighetsgrad och att ”levla upp” är en naturlig del av spelupplevelsen. Kanske kan sådana 
tankesätt bidra till en ökad tillgänglighet? Bland de studier vi hittat har ingen haft en sådan 
approach.  

Överlag håller sig både den vetenskapliga litteraturen och den grå litteraturen inom väl 
upptrampade stigar. Det är inte mycket som går ”outside the box” eller som tacklar 
problemen på oväntade sätt. 
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Få deltagare i studierna 
I de flesta studier vi hittat är det ganska få deltagare. Även i studier där författarna beskriver 
att de haft en kvantitativ inriktning så är gruppen deltagare oftast mellan 5-20 personer. De 
kvalitativa studierna har ofta ännu färre deltagare.  

Det kan finnas flera anledningar till detta. Det kanske helt enkelt är svårt att få medel för att 
göra större studier. Det verkar också vara svårt att hitta metoder som gör det möjligt att 
arbeta med större grupper och det verkar ganska vanligt att det är svårt att rekrytera 
deltagare. Kan det bero på ett för långt avstånd mellan forskarna och de personer de vill ska 
vara med i studierna? 

Undersökningarna följer diagnos och inte 
funktionsnedsättning 
Alla undersökningar handlar om en eller flera diagnoser inom det kognitiva området. En 
mycket vanlig slutsats är att de individuella variationerna inom den studerade gruppen är 
mycket stora. Det är vanligt att den som skriver rapporten kommer fram till att trots att 
personerna hade samma diagnos så hade de inte samma problem och de lösningar som 
fungerade för en person fungerade dåligt för en annan.  

I många av studierna dras då slutsatsen att det krävs lösningar som erbjuder personliga 
anpassningar. Det kan vara en väg att gå. Men det kan också vara så att om man hade gått 
ner på en funktionell nivå så kanske det finns mönster som skulle gå att använda för mer 
generella lösningar. Oavsett diagnos så är det till exempel vanligt med problem som handlar 
om att ställas inför många objekt på en webbsida eller många objekt i ett datorprogram eller 
på skärmen i en telefon. Oavsett diagnos så kan det finnas andra sådana likheter och om 
dessa identifieras så kanske det som ser ut som individuella behov faktiskt är likadana behov 
hos personer som har olika diagnos men i praktiken samma funktionella svårigheter. Av de 
studier vi har hittat kan vi inte dra några sådana slutsatser för de personer som deltar är i 
regel bara beskrivna med sin diagnos. 

Här skulle det som kallas ICF kunna komma till användning. ICF står för “International 
Classification of Functioning, Disability and Health (2001)”. Det är WHO, World Health 
Organization, som ansvarar för ICF. Tanken är att ICF ska fungera som ett sätt att beskriva 
vilka faktiska funktionsnedsättningar en person har och hur det påverkar personens liv och 
möjligheter.  

Ett exempel ur ICF: Det finns ett avsnitt som kallas ”Learning and applying knowledge” (hur 
vi lär och hur vi tillämpar vår kunskap). Det har sedan delats in i underområden som i sin tur 
är indelade i underområden. På den nivån finns till exempel: 

 d160 Focus attention 

 d163 Thinking 

 d166 Reading 

 d170 Writing 

 d172 Calculating 

 d175 Solving problems 

 d177 Making decisions 
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Om vi bara vet en persons diagnos så vet vi ungefär vilka svårigheter som den personen kan 
ha. Men det räcker kanske inte för att analysera varför något fungerar bra eller inte fungerar 
bra. Flera av studierna drar slutsatsen att de personliga variationerna är mycket stora. Men 
skillnaderna kanske skulle bli mindre om man till exempel tittade på personer som har 
samma funktionella styrkor och svagheter. Om jag till exempel har problem med ”focus 
attention” och ”making decisions” (att fokusera och att fatta beslut) så kanske det inte 
spelar så stor roll om min diagnos är ADHD, autism eller bipolär sjukdom.  

I och med att studierna inte går ner på den funktionella nivån så kanske det kan förklara 
varför många forskare bara ser individuella behov? Det skulle behövas fler studier som 
kombinerar diagnos med de kriterier som finns i ICF eller som bara utgår från ICF. Om vi 
samlar en grupp personer som har stora problem med exempelvis ”writing” eller ”thinking” 
så kan diagnosen förklara varför jag har dessa problem. Men om vi ska hitta tillgängliga 
lösningar så kan dessa kanske ofta vara giltiga för alla som har den funktionella svårigheten. 

Litteraturstudierna visar också att det finns en smal kunskapsbas och stora luckor när det 
gäller vad vi anser oss veta om de personer som har dessa svårigheter och hur vi kan skapa 
en bättre tillgänglighet till det digitala samhälle som de flesta av oss vill tillhöra, men som 
vissa idag är förhindrade att delta i. 

Hur ska vi få igång relevanta studier? 
En del av det material vi exkluderat i litteratursökningen för den grå litteraturen verkar 
beskriva framgångsrika metoder vad gäller digital kommunikation för personer med flera av 
de diagnoser som nämns i detta dokument. Dessa skulle behöva studeras och dokumenteras 
så att den kunskap som finns ”ute på fältet” också kommer det vetenskapliga samhället till 
del. Det skulle också göra att vi med vetenskapliga metoder bättre kan avgöra vad som 
verkligen fungerar. 

I många av studierna drogs slutsatsen att det krävs lösningar som erbjuder personliga 
anpassningar. För att se om det verkligen stämmer behövs studier som tittar på personers 
funktionella nivå. Då kanske vi hittar mönster som är generella och som inte följer 
diagnosgränser. Här skulle studier som kopplar ihop ICF och tillgänglig digital kommunikation 
vara nödvändiga. 
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Söktermer 

Medium  atm, cash machine*1, communication system*, cellphone*, cloud*, 
computer*, digital*,  electronic communication*, electronic device*, ict, 
information system*, information tech*, information and communication 
tech*, interface*, internet, ipad*, ipod*, laptop*, mediated com*, 
messaging, mms, mobile phon*, on-line*, pad*, palmtop*, pc, phone*, 
player*, portable*, reader*, smart card*, smartcard*, smartphone*, sms, 
social media*, social medium*, surfpad*, tele* (tele communication*, 
telecommunication*, tele inform*, teleinform*, telephone*, television*), tv, 
terminal*, text message*, texting, ticket machine*, ticket purchasing point*, 
vending machine*, video*, web* 

Deltagare anxi*, attention deficit, adhd, alzheimer*, aphasi*, asperger*, autism, 
bipolar, cognitiv* disab*, cognitiv* impair*, communicat* problem*, 
dementia, development* delay*, difficult* reading, down* syndrome, 
dyslexia, intellectual impair*, intellectual* disab*, language disorder*, 
language impairment*, learning disab*, learning disorder*, mental* disab*, 
mental* ill*, mental impair*, mental* retard*, neuropsychia* disab*, 
neuropsychia* disorder*, neuropsychia* impair*, psych* disab*, psych* 
impair*, read* difficult*, schizophreni*, slow learner*, slow reader*, 
syndrome 

Utfall accessib*, citize*, comprehen*, democra*, effectiv*, effic*, human right*, 
interaction, language*, learnab*, linguistic*, listen*, participat*, read*, 
understand*, usab*, user experience*, usefulness, user friendl*, user 
satisfaction 

Quality assessment tool 

To each of the following 10 items a maximum score of 2 points was awarded. 2 = Article 
complies completely. 1 = Article complies partly. 0 = Article does not comply at all. 

1. Does the study have a clear and well defined research problem? 

2. Does the study justify the research problem? 

3. Does the study clearly describe the methods used to address the research problem? 

4. Does the study use an experimental design, including controls, to explore causality 
(maximum score 2)? Does the study use a correlation design to predict outcomes (maximum 
score 1)? Does the study use a descriptive design to describe and observe relations 
(maximum score 1)? 

                                                      

 

1 * = Valfria bokstäver. Exempel: 'accessib*' inkluderar både 'accessible' och 'accessibility' 
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5. Are data clearly described with regards to source, collection method, sampling, sample 
size, time period and level? 

6. Are primary data used in the main analyses? 

7. Does the study answer all research questions? 

8. Are all reported findings and results outcomes of the applied methods? 

9. Does the study establish convincing causality between studied causes and effects? 

10. Does the study critically discuss possible bias, robustness of the findings and limitations 
of the method? 
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