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Vad handlar rapporten om?
Den här rapporten beskriver olika sätt att göra
elektronisk kommunikation tillgänglig för personer
med kognitiva funktionshinder. Det är viktigt
eftersom elektronisk kommunikation hjälper
människor att utöva sina rättigheter.1

Vad är kognitiva funktionshinder?
Personer med kognitiva funktionshinder kan till
exempel ha ADHD, afasi, autism, demens, dyslexi,
förvärvad hjärnskada, psykisk sjukdom eller
utvecklingsstörning. De kan 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.
Hur många som har kognitiva funktionshinder vet
man inte riktigt. Upp mot 4%, kanske fler, har
mycket stora problem i det dagliga livet till följd av
minnes-, koncentrations- och inlärningsproblem.2
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Bland svenska skolbarn räknar man med att 3-6%
har ADHD. Minst hälften av dem har svårt att
koncentrera sig när de blir äldre.3
Svårigheter att läsa på grund av dyslexi är vanligt
och berör 5-8% av människorna i Sverige.4 Många
personer utan en diagnos har också svårt att läsa.
En fjärdedel av Sveriges vuxna befolkning saknar
den läsfärdighet man förväntas ha när man lämnar
årskurs nio.5

Vad är elektronisk kommunikation?
Elektronisk kommunikation sker genom bland
annat internet, e-post, chat, telefon och tv.
Mobiltelefoner, smarta telefoner, surfplattor och
datorer är exempel på elektroniska apparater som
kan användas för elektronisk kommunikation.
Kommunikation handlar om utbyte av information
mellan människor och mellan människor och
tekniska system. En biljettautomat är ett exempel
på ett tekniskt system.
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Vad är kognitiv tillgänglighet?
När en användare kan kommunicera med hjälp av
en elektronisk apparat säger man att den
elektroniska kommunikationen är tillgänglig. Det
innebär att användaren på ett begripligt sätt kan
mata in information och ta emot information
genom apparatens användargränssnitt. Kognitiv
tillgänglighet innebär att användargränssnittet är
användbart för personer med kognitiva funktionshinder. För detta har symbolen i figur 1 tagits fram.
Figur 1. Symbol för tillgänglighet och användbarhet för
personer med nedsatt kognitiv förmåga.6
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Vilka användargränssnitt är kognitivt
tillgängliga?
Det här avsnittet beskriver vetenskapligt
utvärderade användargränssnitt för att göra
elektronisk kommunikation tillgänglig för personer
med kognitiva funktionshinder. Beskrivningarna
och resultaten är hämtade ur 29 vetenskapliga
artiklar. De beskriver studier där man har låtit
personer med kognitiva funktionshinder testa olika
användargränssnitt. Artiklarna hittades efter
genomgång av över 10 000 sökträffar från 13 olika
litteraturdatabaser.7
I sex av de 29 studierna var resultaten inte
entydiga. De har därför inte tagits med.

Internet
I två studier har webbläsaren Internet Explorer
jämförts med anpassade webbläsare. Det visade
sig att personer med utvecklingsstörning har
lättare att använda webbläsare8
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som har få knappar och funktioner på
skärmen,



som talar om hur en knapp fungerar när
man placerar muspekaren över den,



som talar om nästa sak man troligen skall
göra,



som läser upp markerade ord och
meningar,



och som visar bilder till ord och meningar
när man för muspekaren över dem.

Personer med utvecklingsstörning har i en studie
haft lättare att använda webbplatser9


som har webbsidor som fyller hela
skärmen,



som tar bort webbläsarens meny och
knappar,



som har webbsidor man inte behöver
scrolla,



som har bakåtknapp och hemknapp på
webbsidorna,
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som har beskrivande text längst upp på
webbsidorna,



som har ljudinstruktioner,



som har bildstöd för val



och som har strukturerad stegvis
navigering.

I en studie såg man att personer med utvecklingsstörning inte kunde använda två webbplatser som
uppfyllde tillgänglighetsstandarden WCAG 1.0.10

E-post
Enligt en studie kan personer med afasi vara
hjälpta av e-postprogram som har färdiga
meningar eller fraser som de kan välja från.11
Personer med förvärvad hjärnskada var i en studie
hjälpta av e-postprogram12


som de själva inte kan stänga av,



som stödpersoner hanterar kontakterna i,



som har en adressbok med bilder
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och som visar det senast mottagna
meddelandet i det övre fönstret medan det
nedre fönstret används för att skriva svar.

Chat
En studie har visat att personer med afasi kan
videochatta effektivare med stödverktyg för
samtal.13 Exempel på stödverktyg är


ett fönster som innehåller knappar för Ja,
Nej och Förstår inte,



en skala som man kan markera svar på,



områden för text som den man chattar
med kan skriva in olika svar i,



ett webbaserat kartsystem,



en kalender,



en klocka utan visare



och en grupp siffror.

Två av stödverktygen visas i figur 2.
Personer med olika kognitiva funktionshinder har i
två studier visat att de kan chatta med hjälp av
symboler.14
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Figur 2. Två testade stödverktyg för chat. Till höger
visas de ifyllda.

Telefon
I två studier har man sett att personer med
kognitiva funktionshinder har lättare att använda
en smart mobiltelefon som använder bilder och
ljudstöd och som har få knappar.15
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I en annan studie har man sett att personer med
olika kognitiva funktionshinder kan ringa enklare
med en telefon som man bara viker upp för att
ringa från eller med en telefon med bilder på
kontakterna.16 Detta är illustrerat i figur 3.
Figur 3. Mobiltelefonen till vänster ringer man med
genom att trycka på bilden av den person man vill tala
med. Mobiltelefonen till höger ringer upp en
förbestämd person när man viker upp den.
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Tv
Personer med demens har i en studie kunnat följa
instruktioner och svara på frågor från en avatar på
tv. För att svara Ja eller Nej använde de en enkel
fjärrkontroll som i figur 4.17
Figur 4. Tv-skärm med avatar. Användaren svarar på
avatarens frågor genom att trycka på fjärrkontrollens
knappar.

Bilder
En studie undersökte användning av bilder bland
personer med afasi. Man såg att testpersoner på
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olika kognitiva nivåer förstod ikoner och bilder
olika bra. Ikoner fungerade bäst för personer med
en låg eller medelhög kognitiv nivå. För personer
med en hög kognitiv nivå fungerade bilder bäst.
Beroende på kognitiv nivå kan de vara olika snabba
med ikoner och bilder. Personer med en låg
kognitiv nivå var snabbast med ikoner. De med
högre kognitiva nivåer var snabbast med bilder.18

Text
Tre studier undersökte användargränssnitt för
läsning bland personer med dyslexi. De hade
bättre läsförståelse om skärmtexten visades med
extra mellanrum.19 De kunde läsa bättre om de
själva fick välja typsnitt och färger.20
I en av studierna tyckte nästan alla att Arial är ett
bra typsnitt. Bokstäverna fick gärna vara större än
normalt. De flesta tyckte inte om fet stil. Smalare
kolumner fungerade bra för några. Alla tyckte
bättre om att läsa brun text på mörkgrön bakgrund
än att läsa svart text på vit bakgrund. Men det var
ingen som tyckte att det var den allra bästa

16
färgkombinationen. Ett exempel på färger ges i
figur 5. Färgning av spegelvända bokstäver (till
exempel b och d) underlättade för de flesta.21
Figur 5. Exempel på brun text på mörkgrön bakgrund.

Multimedia
I två studier kunde personer med dyslexi eller
autism lära sig mer eller förstå bättre när de
använde enbart text. Text tillsammans med bilder
eller talad text gav inte bättre resultat.22
Personer med inlärningssvårigheter kunde i en
studie lära sig mer och förstå bättre när de
använde text, talad text och symboler samtidigt.
Enbart text, eller text tillsammans med talad text,
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eller text tillsammans med symboler fungerade
sämre.23 Ett exempel på text tillsammans med
symboler visas i figur 6.
Figur 6. Exempel på enbart text till vänster och text
tillsammans med symboler till höger.

I en studie fann man att personer med depression
eller schizofreni kunde förstå bättre och blev
mindre stressade om de fick information
presenterad genom video.24

Hantera apparat
Enligt en studie vill personer med olika kognitiva
funktionshinder undvika musfunktioner där man
måste dra och släppa.25
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I en studie kunde personer med utvecklingsstörning enklare hantera en handdator26


som har stora knappar,



som talar om knappens funktion när man
trycker på knappen,



som talar om hur man kan gå vidare när
man tryckt på en knapp



och som startar en applikation när man
trycker på en knapp två gånger.

Vad är viktigt att tänka på?
Resultaten av olika sätt att göra elektronisk
kommunikation tillgänglig för personer med
kognitiva funktionshinder har presenterats ovan.
När det gäller resultaten är det tre saker som är
viktiga att känna till.
1. Ungefär hälften av studierna genomfördes i
två länder. Sociala och kulturella faktorer
skiljer sig åt mellan länder och kan ha
betydelse för tillgänglighet.27
2. De flesta studier använde få testpersoner.
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3. Användargränssnitten hjälpte
testpersonerna olika mycket.
Detta innebär att man inte med säkerhet kan säga
att användargränssnitten fungerar bra för alla som
har samma typ av funktionshinder.
Studierna visade att ibland fungerar en åtgärd bra
för några personer medan andra personer behöver
en annan åtgärd. Olika personer har olika behov.
Det är därför viktigt att användargränssnitt för
elektronisk kommunikation kan anpassas
individuellt.
De användargränssnitt som studerats
representerar inte alla möjliga användargränssnitt.
De representerar inte heller alla användargränssnitt som förekommer i olika elektroniska
apparater. Det saknas därför en hel del kunskap
om vilka tillgänglighetsåtgärder som är effektiva
för olika sätt att kommunicera elektroniskt. Det
saknas också kunskap om tillgänglighetsåtgärder
för olika kognitiva funktionshinder. Därför finns
det behov av mer forskning inom området.
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Några av resultaten stödjer inte dagens standarder
och riktlinjer för tillgänglighet. Det är därför viktigt
att revidera och utveckla standarder för kognitiv
tillgänglighet utifrån befintlig och ny kunskap.
Ett exempel som belyser flera av dessa problem är
studien där personer med dyslexi tyckte bättre om
att läsa brun text på mörkgrön bakgrund än svart
text på vit bakgrund. Endast tolv testpersoner från
endast ett land deltog i studien. Ingen av dem
tyckte att brun text på mörkgrön bakgrund var den
bästa färgkombinationen. Istället för en viss
kombination av färger kanske det är kontrasten
mellan text och bakgrund som påverkar hur lätt
det är att läsa på en skärm. Men studier av
kontrastens betydelse verkar saknas. Trots det
kräver många standarder och riktlinjer att
kontrasten mellan text och bakgrund skall vara
hög. Det gör man för att underlätta läsning för
personer med synnedsättning. Brist på kunskap
kan leda till den här typen av problem.
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Vilka är slutsatserna?
Slutsatser från denna studie:
1. Den vetenskapliga kunskapen om effektiva
åtgärder för kognitiv tillgänglighet till
elektronisk kommunikation är begränsad.
2. Användargränssnitt behöver vara
anpassningsbara till enskilda individers
behov.
3. Det finns behov av forskning som kan ligga
till grund för standarder och riktlinjer.
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Kognitiv tillgänglighet
till elektronisk kommunikation
Rapporten sammanfattar på ett enkelt sätt
vetenskapligt utvärderade åtgärder för ökad
tillgänglighet till elektronisk kommunikation för
personer med kognitiva funktionshinder.

