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Sammanfattning 
QUASI-projektet är ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt som inkluderar universitet 
och högskolor i fem europeiska länder. QUASI-samarbetet fokuserar på forskning om 
jästceller. Projektet avslutades i maj 2007 och de vetenskapliga resultaten ska förklaras 
för allmänheten. 
 
Syftet med mitt examensarbete har varit att utforma lättbegripliga texter om QUASI-
projektet för att informera allmänheten om projektet och resultaten. Texterna ska 
publiceras på en webbsida. Min frågeställning har varit: Hur förenklar man 
forskningsinformation så att människor utan bakgrundskunskaper i ämnet förstår 
informationen på ett bra sätt? 
 
Jag har använt flera olika metoder för att komma fram till ett slutresultat. Genom att 
samla in litteratur och genomföra en enkätundersökning fick jag ett material att utgå från. 
Därefter har jag producerat mina texter, utprovat dem på tänkta användare, bearbetat och 
utprovat igen. Jag har även utprovat bilder i texterna, och sedan låtit en illustratör göra 
nya bilder. 
 
Jag har arbetat fram texter som enligt utprovningar är lättbegripliga för målgruppen. Jag 
blev klar med mina texter i tid och de blev godkända av uppdragsgivaren. Därmed har jag 
uppnått syftet med mitt examensarbete. 
 
Jag har lärt mig att det är väldigt personligt hur man populariserar forskning. Att skriva 
texter är ett hantverk som tar tid att lära sig. Jag har utarbetat ett sätt som fungerar bra för 
mig, men jag tror att alla har sina egna sätt att arbeta på. Det viktigaste är att man 
utprovar sitt material i flera omgångar på tänkta slutanvändare, och verkligen lyssnar på 
vad de har att säga och ändrar sina texter efter det. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
QUASI-projektet är ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt som inkluderar universitet 
och högskolor i fem europeiska länder. QUASI-samarbetet fokuserar på forskning om 
jästceller. Projektet avslutades i maj 2007 och de vetenskapliga resultaten ska förklaras 
för allmänheten. 
 
Jag har skrivit texter för att förklara vissa av forskningsresultaten. Det innebär att jag har 
förklarat vissa av de kemiska och biologiska processer som sker i jästceller. Jag har 
skrivit texterna på svenska och de ska översättas av en annan person till engelska, därefter 
ska de publiceras på QUASIs webbsida. Texterna riktar sig till alla som är intresserade av 
forskning inom biologi och kemi men som saknar akademiska kunskaper inom dessa 
områden.  
 
Med det här examensarbetet avslutar jag min treåriga utbildning inom informationsdesign 
med inriktning mot textdesign. Jag tycker att det här ämnet passar bra som examensarbete 
eftersom jag får använda mig av och fördjupa mig i den kunskap jag har tillägnat mig 
under utbildningen. 

1.2. Problemformulering 
Det finns en stor mängd forskningsinformation tillgänglig om olika undersökningar och 
projekt. Problemet med informationen är att den är svårtillgänglig för allmänheten. Den 
är skriven av fackmän för fackmän, det vill säga för att förstå den måste man själv vara 
expert inom området. 
 
Resultaten av QUASI-projektet ska förklaras för allmänheten, det innebär att jag ska ta 
svårtillgänglig komplicerad information och göra om den så att den bli lätt att förstå även 
för den som inte har några bakgrundskunskaper i ämnet. 
 
För att förklara något komplicerat i text på ett lättbegripligt sätt kan man ta bort 
information för att förenkla. Siv Strömquist (2005) påpekar att man måste utelämna en 
hel del information för att få fram det väsentliga. Annars är det risk att fakta inte går fram 
och att läsaren drunknar i oviktiga detaljer. Man ska sträva efter att undvika ord som är 
svåra att förstå och som kan missförstås. Samtidigt kan man inte utlämna för mycket 
information utan måste förklara det man skriver så att läsaren förstår vad man menar. Ett 
problem för mig är att ta ställning till hur mycket jag kan förenkla mina texter, och vilken 
information jag bör ha kvar. 
 
Ett annat problem med mitt arbete är att texterna ska kunna läsas av människor i hela 
Europa, kanske världen, och man ska förstå dem oavsett vad man har för kultur och 
bakgrund. Texterna ska utformas på svenska men sedan översättas till engelska innan de 
publiceras. 
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Stoffinsamlingen utgör kanske det allra viktigaste momentet i skrivprocessen. Det ska ge 
oss det nödvändiga arbetsmaterialet som ska sätta fart på tanke och kreativitet. Innehåll, 
fakta, material, vad vi än kallar det är det en nödvändig förutsättning för skrivarbetet. 
(Strömquist, 2001) 
 
Ett problem i mitt arbete har varit just stoffinsamlingen, att få information om 
forskningen. Liljestrand & Arwidson (1989) tar upp det här problemet i sin bok 
Skrivstrategi. Det första man gör i skrivplaneringen är att man samlar eller överblickar 
sitt material. Ibland vet man i förväg var man ska söka. I andra fall är det ett stort problem 
var man ska få tag i de uppgifter man behöver. 

1.3 Syfte och frågeställning 
Syftet med mitt examensarbete har varit att utforma lättbegripliga texter om QUASI-
projektet för att informera allmänheten om projektet och resultaten. 
 
Syftet med den här rapporten är att beskriva arbetets gång. 
 
Den frågeställning jag har undersökt är: 
Hur förenklar man naturvetenskaplig forskningsinformation så att människor utan 
bakgrundskunskaper i ämnet förstår informationen på ett bra sätt? 

1.4 Målgrupp 
Målgruppen för mina texter är allmänheten, och främst de som inte har några 
akademiska bakgrundskunskaper inom biologi. 

1.5. Avgränsningar 
Jag har inte undersökt vad man bör tänka på när man skriver texter som ska översättas 
från svenska till engelska, och som ska läsas av människor från olika kulturer med olika 
modersmål. 
 
Mitt huvudfokus har legat på texten och innehållet. Jag har inte gått in djupare på vad 
man bör tänka på när man skriver texter som ska publiceras på webben. Jag har inte heller 
gjort någon djupare undersökning av bilderna till texterna utan nöjde mig med en enkel 
utprovning och lämnade därefter över till en illustratör som fick skapa bilderna fritt 
utifrån mina önskemål. 
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2. Teori 
I det här kapitlet presenterar jag grundläggande teorier om informationsdesign och om 
hur informativa texter kan skapas. Meningen är att den som inte är insatt i ämnet ska få en 
förståelse för de bakomliggande teorierna till mitt arbete. 

2.1 Informationsdesign 
Informationsdesign är ett tvärvetenskapligt ämne, som bygger på fem grundämnen: 
kommunikation, språk, konst, information och kognition (Figur 1). Genom att använda 
delar från alla fem ämnena skapas god informationsdesign. Meningen är att det som sänds 
ut ska vara aktuellt, begripligt, korrekt, och relevant för den avsedda målgruppen. 
(Pettersson, 2002) 
 

 
Figur 1: Informationsdesign (Pettersson 2002 s19) 
 
Informationsdesign definieras på många olika sätt. Rune Pettersson (2002 s.19), professor 
i informationsdesign vid Mälardalens högskola, definierar ämnet på följande vis: 
 

In order to satisfy the information needs of the intended recievers 
information design comprises analysis, planning, presentation and 
understanding of a message – its content, language and form. 
Regardless of the selected medium, a well designed information set will 
satisfy aesthetic, economic, ergonomic, as well as subject matter 
requirements. 

 
Internationella institutet för informationsdesign (IIID, 2007) har även de en definition, 
den lyder: 

 
Information design is the defining, planning, and shaping of the contents 
of a message and the environments it is presented in with the intention 
of achieving particular objectives in relation to the needs of users. 
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Båda definitionerna tar upp att informationsdesign handlar om att planera och skapa ett 
meddelande, och att det finns mottagare av meddelandet som har ett behov av 
information. Jag tolkar det som att informationsdesign både handlar om hur en sändare 
skapar ett meddelande, och hur en mottagare tar emot och tolkar ett meddelande. 
 
God informationsdesign gör vardagslivet enklare för människor (Pettersson, 2002) Att 
arbeta med informationsdesign innebär att skapa informationsmaterial som är lätt att 
förstå och använda för den avsedda målgruppen. När man arbetar med 
informationsdesign försöker man att se den tänka användaren framför sig, skriva direkt 
till den personen och skapa sitt informationsmaterial till den personen. Under arbetets 
gång låter man tänkta användare prova materialet på olika sätt för att se om det fungerar 
som det är tänkt eller om man behöver ändra något. Om man skriver en informationstext 
kan man låta en användare läsa texten och sedan svara på frågor för att se om personen 
har förstått texten. Om man skapar en webbsida kan man be en användare leta reda på 
någon viss information på sidan, då ser man om personen har lätt eller svårt att hitta 
informationen. 

2.2 Riktlinjer för att skapa bra text 
Jag vill börja med att påpeka att bra text är ett subjektivt uttryck. Vad en bra text är beror 
bland annat på vem som läser en text och varför. I fortsättningen kommer jag att använda 
begreppet bra text för en text som uppfyller sitt syfte. 
 
Det finns en rad olika teorier om hur bra text skapas, och de ser lite olika ut beroende på 
vilken typ av text de avser. Vad jag kan se så finns det inga teorier som motsäger 
varandra, men de tar upp olika aspekter av skapandet av texter. 
 
Rune Pettersson (2002) har angett några riktlinjer för att skapa god läsbarhet i text. Bland 
annat skriver han att man ska hålla texten enkel och utelämna onödiga ord. Han skriver 
också att man ska vara tydlig, precis, och konsekvent för att inte förvirra läsaren.  
 
Pettersson (2002) skriver också att vi måste lära känna våra läsare för att lyckas som 
skribenter. Vi måste veta syftet med vårt skrivande och hur meddelandet ska förmedlas 
till läsarna. Vi har ett ansvar gentemot våra läsare att skriva begripliga och tydliga texter. 
Vi ska använda bra struktur, korrekt svenska och en tydlig och konsekvent stil i vårt 
skrivande.  
 
Skrivboken av Siv Strömquist (2005) beskriver skrivprocessen från planering till färdig 
text, och innehåller många goda råd på vägen. De skrivtips som tas upp i boken kan 
sammanfattas med följande punkter: 
 Skriv läsorienterat, tänkt på den som ska läsa texten. 
 Sovra i insamlad information och fokusera på kärnan i framställningen. 
 Skriv personligt och varierat. 
 Skriv enkelt, men skriv inte som du talar, följ skriftspråkets regler. 
 Tänk på klarhet, överskådlighet och precision. 
 Se upp med oklarheter som oklar struktur, ofullständiga meningar och syftningsfel. 
 Bearbeta och korrekturläs texten flera gånger. 
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3. Metod och arbetsgång 
I den här delen presenterar jag hur mitt arbete har gått till från början till slut. Jag 
presenterar de metoder jag har använt, och beskriver hur jag praktiskt har använt dem i 
mitt arbete. 

3.1 Metod 
En metod är ett vetenskapligt sätt att närma sig det ämne som ska undersökas. Genom att 
välja metod bestämmer man hur man ska behandla ämnet och hur man ska skriva om det 
(Ejvegård, 2003). 
 
Pettersson (2005) menar att man bör använda så många olika metoder som krävs för att 
samla in information i informationsdesign. Det räcker inte med att begränsa sig till några 
få accepterade metoder. Därför har jag valt att använda ett antal olika metoder i mitt 
arbete. Jag presenterar de olika metoderna nedan. 

3.2 Användarcentrerat tillvägagångssätt 
Ett användarcentrerat tillvägagångssätt kretsar kring slutanvändarna. Potentiella 
användare är involverade från första början och får regelbundet utvärdera den stegvis 
växande prototypen. (Preece, Rogers & Sharp i Petrelli m.fl. 2006) 
 
Slutanvändarna, de som ska läsa mina färdiga texter, är viktiga för mig, det är för dem jag 
skriver mina texter, därför har jag valt att använda ett användarcentrerat tillvägagångssätt. 
Tidigt i mitt arbete tog jag in tänkta slutanvändare som fick vara med och prova och 
utvärdera mina texter under arbetets gång. (Se vidare under prototyputveckling och 
utprovningar.) 

3.3 Modellbildning 
En modell är en vidareutveckling av en teori som, i vissa avseenden, vill ge en bild av 
verkligheten. När vi lånar en modell från någon annan forskare och tillämpar den i egen 
forskning, så sätter vi in nya fakta i modellen och studerar följderna. Fungerar det som 
det är tänkt eller blir resultatet något annat, något oväntat? (Ejvegård, 2003) 
 
Jag har inte följt en speciell modell, utan utfört mitt arbete i en ordning som känts 
naturlig. Jag började med att ta reda på inom vilka ramar jag rörde mig, vilken 
målgruppen var och hur lång tid jag hade på mig. Därefter formulerade jag mitt syfte och 
samlade in material. För att ta reda på vad olika personer var intresserade av att veta kring 
projektet gjorde jag en enkätundersökning. Sedan skrev jag mina texter, bearbetade dem, 
gjorde utprovningar på flera personer, omarbetade texterna och avslutade med att utprova 
igen. 
 
Jag har jämfört några olika modeller för hur informationsdesign skapas och har hittat en 
modell som jag tycker bra om och som liknar mitt sätt att arbeta. Det är diagrammet för 
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informationsdesignprocessen (Figur 2) skapat av Communication Research Institute of 
Australia (CRIA). 
 

 
Figur 2: Diagrammet för informationsdesignprocessen skapat av CRIA (Sless & Shrensky, 2005). 
 
Processen består av sju olika steg. Man börjar med scoping och benchmarking. Scoping 
innebär att ta reda på inom vilka ramar man rör sig och vad det finns för begränsningar. 
Man definierar vad det är för problem man försöker lösa. Benchmarking innebär att man 
tar reda på hur information inom området skapas och sätter upp riktlinjer för hur man ska 
skapa ny information på samma sätt. Man frågar sig vad man vill säga, och vad man vill 
att människor ska göra med informationen man skapar. Efter detta designar man sitt 
material. Sedan utprovar man det för att upptäcka och åtgärda brister. Processen mellan 
steg 4 och 5 (testa och åtgärda) är iterativ, vilket innebär att man utför de båda stegen om 
och om igen, och man håller på till man är nöjd. Efter utprovningen färdigställs materialet 
och publiceras på ett sätt som passar användarna, till exempel tryckt information i olika 
former. Till slut bör man utvärdera hur informationsmaterialet fungerar (Sless & 
Shrensky, 2005). 
 
Jag har arbetat en del med steg 1 och 2 i modellen, men främst steg 3-5.  

3.4 Prototyputveckling 
Steg 3, 4 och 5, som jag har gått in djupast på i CRIA:s modell (se ovan) kan ses som 
prototyputveckling. Prototyputveckling är en användarcentrerad metod där man ser till 
slutanvändaren av produkten genom hela arbetet. Man utgår från en idé och skapar en 
prototyp som utprovas, förbättras, utprovas igen, och så vidare (Porathe, 2007-03-16). 
Metoden är iterativ, det vill säga den går runt, runt. 

3.5 Materialinsamling 
Jag har samlat in material på flera olika sätt. Dels har jag samlat in texter som handlar om 
QUASI-projektet, och texter som handlar om cellbiologi. De texter jag har använt mig av 
är: 
 QUASI-ansökan, ett dokument som beskriver hur man tänkt arbeta och vilket mål 

man har med projektet. 
 Biologi B (Karlsson, Molander, Wickman, 2005) Lärobok för gymnasiet.  
 Sjukvårdsrådgivningen.se (Sjukvårdsrådgivningen.se, 2007) Webbsida 
 The WORLD of the CELL (Becker, Kleinsmith, Hardin, 2003) Lärobok  

för högskolestuderande. 
 
För att få information om vad människor är intresserade av att läsa om har jag också 
använt mig av enkäter, se vidare under enkätundersökning. 
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3.6 Enkätundersökning 
För att bestämma vad jag skulle fokusera på i mina texter ville jag undersöka vad 
målgruppen var intresserade av. Jag ville också veta på vilken nivå jag skulle lägga mina 
texter.  
 
Enkäter är ofta lämpade för information som kräver enkla och inte så omfattande frågor, 
till exempel vid enkla attitydfrågor, medan intervjuer är bättre om man önskar mer 
djupgående svårtillgänglig information. (Andersson, 1985) Jag valde därför att använda 
mig av enkäter. Enkäter går dessutom ofta fortare än intervjuer, eftersom man har ett 
färdigt formulär som alla personer får svara på, och svaren är lättare att hantera än vid 
intervjuer. Hela enkäten finns längst bak i rapporten som Bilaga 1. 
 
När jag valde personer som skulle svara på enkäten, så kallade respondenter, försökte jag 
att få en blandning av kön, ålder och bakgrundskunskaper i biologi. Mina texter ska rikta 
sig till allmänheten, vilket innebär människor både med och utan förkunskaper i biologi. 
Jag har valt att anpassa mina texter efter de som inte har några kunskaper i biologi, men 
även personer med biologikunskaper kan komma att läsa mina texter.  
 
I den här enkäten ville jag ta reda på vad människor ville veta mer om kring QUASI, 
därför ville jag ha personer med blandade kunskaper i biologi. De som har svarat på min 
enkät är två kvinnor och tre män, i åldern 21-50 år. Två har läst cellbiologi på 
högskolenivå och anser sig ha goda kunskaper i biologi. En har läst biologi på 
gymnasienivå och två endast i grundskolan. Ingen av de tre sistnämnda anser sig ha några 
betydande kunskaper i biologi.  
 
Fem personer kan tyckas lite men jag ville inte ha fram något statistiskt mätbart resultat, 
utan var mer ute efter bekräftelse på att jag var på rätt väg, därför ansåg jag att fem 
personer räckte. Jag lät personerna fylla i enkäterna en och en, och jag var hela tiden med 
så att de kunde ställa frågor och vi pratade lite allmänt om projektet.  
 
Jag ville ha reda på tre saker när jag utförde enkätundersökningen. Det första var om min 
text som jag hade börjat skriva om cellbiologi var på lagom nivå, och om den väcker 
intresse att läsa vidare. Respondenterna fick läsa texten, och sedan svara på om texten var 
lätt, lagom eller svår. Jag frågade även om texten gjorde dem intresserade att veta mer.  
 
Det andra jag ville veta var vad man ville veta mer om när det gäller QUASI-projektet. 
Jag listade upp sex olika saker som jag kunde tänka mig att de ville veta mer om. 
Respondenterna fick kryssa för de tre alternativ som de tyckte var viktigast. På så vis 
tvingar jag dem att ta ställning till vilka alternativ som är mer eller mindre intressanta. 
Annars är risken att de bara väljer en sak, eller att de kryssar för alla alternativ. Efter 
påståendena fanns plats för att lämna egna kommentarer, en så kallad öppen fråga, utan 
färdiga svarsalternativ. Det är bra att avsluta enkäten med en öppen fråga så att 
personerna kan skriva om de har något att tillägga, något svarsalternativ som inte funnits 
med (Trost, 2001). Det som är bra med öppna frågor är också att man inte styr eller 
begränsar respondenterna till i förväg bestämda svar och att man ger utrymme för 
respondenterna att ge ett utförligt och nyanserat svar. (Andersson, 1985) 
 
Det sista jag ville undersöka var om de bilder och animationer som redan finns är 
intressanta att titta på och väcker nyfikenhet, eller om de uppfattas som obegripliga och 
kanske till och med avskräckande. Själv tycker jag att de är komplicerade och antagligen 
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onödiga att ha med, men jag kan ha fel. Kanske väcker de stort intresse och nyfikenhet 
som gör att det är värt att ha med dem i texten. Jag ville undersöka detta innan jag 
bestämde mig för att ta bort dem. Först fick respondenterna titta på en bild och svara på 
om de förstod vad den föreställde och om de blev intresserade. Sedan fick de titta på en 
animation och svara på samma fråga. 

3.7 Textproduktion 
Genom att utgå från insamlat material och resultaten av enkäten började jag att skriva 
mina texter. Jag skrev dels om QUASI, dels om cellbiologi i allmänhet. Tanken med att 
skriva om cellbiologi är att om man inte har någon kunskap alls i biologi kan man få det 
och därmed förstå forskningen bättre. 
 
Den information jag har utgått från när jag skrivit om forskningen är den ansökan som 
skrevs innan projektet startade. I ansökan står det hur man har tänkt arbeta och vad man 
har för mål med projektet. Jag hade gärna fått information direkt från de medverkande i 
projektet för att se om de har jobbat som de hade tänkt från början, och om de har nått de 
resultat de ville nå. Då jag inte har fått några svar från de medverkande i projektet har jag 
utgått från den information jag har haft tillgänglig. 
 
Jag började med att läsa igenom hela ansökan för att få en förståelse för projektet och 
skrev ner med egna ord vad projektet har handlat om. När jag valde vad jag skulle ta med 
för information utgick jag från resultaten i min enkätundersökning. Jag valde att skriva 
om det som personerna var mest intresserade av: vad man har studerat i projektet, vad 
man har kommit fram till för resultat och vad man som privatperson kan ha för nytta av 
resultaten. Jag inledde texten med att kort presentera QUASI. Jag skrev även en kortfattad 
presentation av de olika forskargrupperna, där jag berättar vilket universitet och land de 
kommer ifrån och vad de har gjort i projektet. 
 
Det var ingen person i utprovningen som angav att de ville läsa om grundläggande 
cellbiologi. Jag valde ändå att skriva om det eftersom jag tror att det behövs för 
förståelsen av texterna om själva forskningen. Jag tar bara med det som behövs för att 
förstå forskningen. 
 
Även om vissa personer angav i enkäten att de skulle vara intresserade av att läsa 
förklarande texter till bilden och animationen så fick jag fler kommentarer om att de var 
svåra att förstå. Kommentarer som ”Det blir bara rörigt i huvudet” och ”Det ser väldigt 
rörigt ut och jag förstår absolut ingenting”, tyder på att det skulle vara svårt att förklara 
dem på ett enkelt sätt. Jag fick alltså bekräftat det jag trodde, att bilderna går in på en 
alltför detaljerad nivå som vanliga personer har svårt att förstå. Jag bestämde därför att 
inte ta med bilden och animationen i texterna. 
 
När jag har skrivit mina texter har jag använt mig av teorier för informationsdesign och 
för hur man skriver bra texter. Jag har försökt att skriva kort och enkelt genom att 
utelämna onödig information och onödiga ord. Jag har undvikit svåra ord, och förklarat 
dem där jag har behövt ta med dem. Jag har förklarat saker i en ordning så att man ska 
kunna läsa texterna från början till slut utan att behöva hoppa fram och tillbaka för att 
förstå. 
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När jag skrivit klart ett första utkast av alla texter började jag fundera över dispositionen. 
Det var svårt att få informationen i en ordning som kunde uppfattas som logisk. Jag 
pratade med min handledare Björn Fundberg, som också är beställare av texterna, och 
frågade om texterna skulle publiceras som en enda, eller uppdelade under flera 
undersidor. Jag fick svaret att jag själv fick bestämma. Jag bestämde mig för att dela upp 
texterna på olika sidor, och att man kan välja vilken text man vill läsa i en meny som 
alltid finns synlig. På så vis kan man välja vilken information man vill ha. Om man redan 
kan en del om cellbiologi kan man till exempel hoppa över texten som handlar om det. 
Genom att dela upp texterna känns de heller inte så långa och blir därmed lättare att läsa. 
 
Jag delade upp min text i följande delar: 
 QUASI-projektet 
 Forskargrupperna 
 Cellbiologi 
 Forskningen 

 
När jag hade delat upp mina texter läste jag igenom och bearbetade dem. Texten om 
forskningen kändes tungläst. För att lätta upp delade jag in den i ett antal stycken med 
underrubriker.  
 
I texten om forskningen skriver jag bara att man har fått en djupare förståelse för hur 
cellerna fungerar, och att man kan utveckla läkemedel och bota sjukdomar på ett bättre 
sätt. Men det finns inga konkreta exempel på vilka sjukdomar man kan komma att bota. 
Anledningen är att jag inte har fått någon information om det. Det är synd eftersom 
konkreta exempel är något som gör en text lätt att förstå, och intressant att läsa. 

3.8 Utprovning och bearbetning 
Vid en utprovning, eller ett användbarhetstest, som det också kallas, testar man hur 
användbar en produkt är. Jag testar hur bra mina texter fungerar för personer i min 
målgrupp.  Genom att låta användare utföra realistiska uppgifter identifieras eventuella 
problem som kommer att uppstå när produkten ska användas (Ottersten & Berndtsson, 
2002). 
 
Meningen med ett användbarhetstest är att testet ska likna den verkliga situationen så 
mycket som möjligt. Jag lät därför mina utvalda användare, utprovningspersonerna, läsa 
texterna i lugn och ro i hemmiljö. 

3.8.1 Utprovning 1 
Mina texter kommer att läsas av personer som vill veta vad QUASI-projektet är och vad 
man har kommit fram till. De vänder sig till personer utan några bakgrundskunskaper i 
biologi. I min enkätundersökning (Bilaga 1) hade jag med en kort text som jag hade 
skrivit om cellbiologi. Jag fick veta att den kändes för lätt för dem som hade förkunskaper 
i biologi, men att den var lagom svår för dem som inte hade förkunskaper i biologi. Jag 
har fortsatt att skriva mina texter på samma nivå och alltså anpassat mina texter efter de 
som inte har några förkunskaper i biologi. I den här utprovningen valde jag därför ut 
personer som inte har några större förkunskaper i biologi (som mest, grundläggande 
kunskaper från gymnasiet).  
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Om man vill få fram ett vetenskapligt statistiskt resultat behöver man prova på minst 30 
personer, men för att testa användbarheten för en produkt räcker det med 3-5 personer för 
att hitta de flesta felen (Porathe, 2007-03-09). 
 
För att få ett bra resultat hade jag behövt utprova på fem personer, men eftersom jag inte 
har så mycket tid på mig att skriva mina texter bestämde jag mig för tre personer. Genom 
att börja med tre personer fick jag tid att gå igenom resultaten, ändra i texterna och 
utprova igen. Om jag hade utprovat på fem personer på en gång hade jag inte haft tid med 
en andra utprovning. 
  
Det jag ville undersöka i den första utprovningen var om mina texter var lätta eller svåra 
att förstå och om de var intressanta att läsa. Utprovningspersonerna fick läsa igenom 
texterna och markera svåra ord, meningar eller stycken. Därefter fick de svara på ett antal 
frågor i ett frågeformulär (Bilaga 2). Två frågor handlade om textens svårighetsgrad och 
längd. Därefter fanns ett antal påståenden där utprovningspersonerna fick kryssa för det 
de höll med om. Det var påståenden som att texten var intressant, jag lärde mig något 
nytt, och jag är inte intresserad av innehållet i texten. Jag bad dem också att förklara 
vissa ord. Jag valde ut ord som finns förklarade i texten och som är viktiga för förståelsen 
av texten. På så vis får jag reda på om orden förklaras på ett bra sätt i texten. Sist i 
frågeformuläret fanns en öppen fråga där man fick skriva övriga kommentarer till texten.  
 
Jag ställde inga frågor om kön, ålder och bakgrundskunskaper, eftersom jag tyckte detta 
var oviktigt. Jag valde ut personer med få eller inga bakgrundskunskaper i biologi, så det 
visste jag ju redan. De hade olika ålder och kön men jag hade ingen nytta av att det 
kopplades ihop med vad de svarade.  
 
När de var klara med frågeformuläret diskuterade vi texterna tillsammans. De fick berätta 
om det var något speciellt som var svårt att förstå och vad man kunde göra för att det 
skulle bli bättre. Jag avslutade med att ställa några frågor om bilderna. Jag frågade om de 
tyckte att bilderna underlättade läsningen, eller om några bilder kändes onödiga eller 
rentav förvirrade. De fick berätta vilka bilder de tyckte bra och dåligt om och varför de 
gjorde det. 

3.8.2 Bearbetning av texter 
Utifrån utprovningarna bearbetade jag mina texter. Jag började med att gå igenom 
texterna från början till slut och ändra språkfel och krångliga meningar.  
 
Därefter arbetade jag med det stycket som flera personer tyckte var svårt. När jag läste 
igenom stycket, som handlar om enzymer, kom jag fram till att jag använde fyra olika ord 
för samma sak, nämligen ämne, molekyl, bit och substrat. Jag gjorde om det och använde 
mig av bara ämne i första delen av stycket, sen kommer en mening där jag skriver att 
”ämnena som bryts ner kallas substrat” och därefter använder jag bara ordet substrat. 
Förutom att byta ut orden, så delade jag upp en lång mening i två korta. Jag upptäckte 
även att bildtexten hade halkat ner till nästa sida, vilket kan ha försvårat läsningen. Jag 
gjorde om det så att textstycket, bilden och bildtexten får plats på en och samma sida. Jag 
skrev även om bildtexten så att den blev kortare och enklare. Du kan läsa och jämföra de 
två versionerna av textstycket i Bilaga 3. 
 
Alla utprovningspersoner påpekade att kvantifiera var ett svårt ord, och att de inte förstod 
det. Eftersom jag hade använt ordet på ganska många ställen började jag med att gå 
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igenom texterna och markerade ordet varje gång det förekom. Det förekom en gång i den 
korta inledande texten om QUASI-projektet, där jag skriver att ”QUASI står för 
Quantifying signaling transduction, alltså att kvantifiera signalering i celler.” Där lät jag 
det vara kvar som det var. Det förekom en gång där de olika forskargrupperna beskrivs, 
men där lät jag det också stå kvar. I den texten finns flera ord som inte förklaras. Men jag 
lät det vara så eftersom det inte är det väsentliga i den texten. Jag förklarar i stället de 
orden under texterna Cellbiologi och Forskningen där de utgör en mer central roll.  
Kvantifiera och kvantitativ förekom tre gånger i texten om forskningen, de första två i 
samma stycke, och det tredje i stycket efter. Här valde jag att förklara orden direkt i 
texten, och skriva om texten en aning. 

3.8.2 Val av bilder 
När jag först började skriva mina texter funderade jag inte över bilderna. Jag tog bilder ur 
de böcker och källor jag använde när jag skrev texterna. Jag satte in bilder där jag tyckte 
att de behövdes. Att det skulle vara illustrationer och inte fotografier var givet från 
början, då det finns en illustratör med i QUASI-projektet, Juha Jokela, som jag kan be om 
hjälp när jag vill ha bilder till mina texter. Dessutom fungerar illustrationer bättre än 
fotografier i det här sammanhanget. Anledningen till att det ibland är bättre med 
illustrationer i stället för fotografier är att i en illustration kan man välja ut vilka detaljer 
man vill ha med, och utelämna resten. Illustratören kan renodla bilden och erbjuda 
betraktaren en snabbt avläsbar bild. I många fall handlar det om att illustrera saker som är 
väldigt små, som inte kan bli tydliga på bild (Holmberg, 2004). 
 
När jag bearbetade mina texter efter utprovningen började jag fundera över bilderna. Jag 
tog bort två bilder som inte tillförde något till texten. Det bidrog till att en hel sida 
försvann i två av texterna, vilket får texterna att kännas kortare. Det är bra eftersom en 
person tyckte att de var ganska långa. När jag bestämt vilka bilder som skulle vara kvar 
och när jag fått en uppfattning ungefär om hur jag ville ha dem, skickade jag dem till 
Juha. Jag skickade de ursprungliga bilderna som jag tagit från olika böcker tillsammans 
med kommentarer om vad utprovningspersonerna tycke var bra och dåligt med dem. Jag 
skrev att jag ville att bilderna skulle vara så enkla som möjligt, eftersom många detaljer 
försvårar (Pettersson, 2002). Jag ville även att bilderna skulle ha klara färger eftersom det 
var mer tilltalande enligt mina utprovningspersoner. Efter att jag skickat iväg bilderna 
med kommentarer och önskemål gav jag Juha fria händer att utforma bilderna, så att jag 
själv fick mer tid till det som var viktigast för mig, att utforma texterna. Du kan se de 
slutliga bilderna i mina färdiga texter i Bilaga 4. 

3.8.3 Utprovning 2 
Efter att jag hade bearbetat mina texter gjorde jag ytterligare en utprovning för att se om 
de blivit bättre, eller om det fanns ytterligare problem. I den första utprovningen ställde 
jag frågor om textens längd, svårighetsgrad, och om innehållet var intressant. Alla 
personer tyckte att texterna var lagom svåra, och de personer som tyckte att ämnet var 
intressant tyckte att texterna var spännande och lagom långa. Därför tog jag inte upp 
dessa aspekter i den andra utprovningen. Det jag ville veta var om det var något speciellt i 
texten som var svårt eller krångligt att förstå. I och med att jag hade ändrat texten skulle 
den förhoppningsvis vara lättare att förstå, och inte innehålla stavfel och andra 
felaktigheter. Men jag kunde ha missat något, och det kunde också ha tillkommit nya 
saker som inte var bra, därför ville jag testa texten en gång till. 
 
Den här gången testade jag texten på två personer. Fler personer hade varit att önska, ca 
3-5, men jag hade inte tid till fler utprovningar. Jag såg till att det var två nya personer 
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som inte hade gjort min första enkät eller utprovning, eftersom jag ville att de inte skulle 
ha några bakgrundskunskaper om vad QUASI var.  
 
Totalt har fem personer testat mina texter. 3-5 personer i varje utprovning, alltså 6-10 
personer totalt hade varit att föredra, men nu räckte inte tiden till. 
  
Den sista utprovningen gjorde jag på två kvinnor, ingen av dessa med förkunskaper i 
biologi. Den ena personen valde jag medvetet för att hon går textdesignprogrammet. 
Syftet med denna sista utprovning var att se om allt jag hade skrivit gick att förstå, eller 
om jag behövde skriva om något som var för svårt. Tanken var även att utprovningen på 
kvinnan från textdesignprogrammet skulle fungera som en korrekturläsning. Jag valde en 
person som jag vet är duktig på att skriva, för att hon skulle hitta eventuella stavfel och ge 
förslag på hur jag kunde omformulera krångliga meningar. 

3.8.4 Ytterligare bearbetning av texter 
Utifrån utprovning 2 arbetade jag vidare med mina texter. Det som kom upp under 
utprovningen var främst stavfel och andra språkliga fel. Jag rättade till detta och 
bearbetade texterna till jag var nöjd med dem och bestämde mig för att jag var färdig. 
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4. Resultat och analys 
Här presenterar jag resultaten av de enkäter och utprovningar som jag har utfört i mitt 
arbete. Jag presenterar ett resultat i taget tillsammans med kommentarer. Jag presenterar 
även slutresultatet av mitt arbete. 

4.1 Resultat enkät 
I enkäten (Bilaga 1) fick jag bekräftat att min text om cellbiologi var på lagom nivå och 
att man blev nyfiken att veta mer av den. De två personer som läst biologi på högskolan 
tyckte att den var för lätt, medan de andra tre, som inte har läst biologi på högskolan och 
därmed tillhör min målgrupp, tyckte att den var lagom svår. Tre personer angav att de 
blev nyfikna och ville veta mer, en person svarade kanske, och en svarade nej. Jag fick 
även en muntlig kommentar om att jag skriver väldigt förklarande och beskrivande och 
att det är lätt att förstå allting. 
 
På frågan vad man vill veta mer om angående QUASI-projektet svarade de flesta ungefär 
likadant. Det man var mest intresserad av var vad man har studerat i projektet, vad man 
har kommit fram till för resultat och vad man som privatperson kan ha för nytta av 
resultaten. Några var även intresserade av vilka de olika forskargrupperna var, vilka 
länder de kommer ifrån och vad de har gjort. En person var intresserad av bakgrunden till 
varför man valt att forska på just det här och en person ville veta vad förkortningen 
QUASI står för. Ingen ville läsa grundläggande fakta om celler, och ingen var intresserad 
av hur projektet har finansierats. Det kan hända att någon var intresserad av fler saker, 
men de fick bara kryssa för de tre saker de tyckte var viktigast. 
 
När jag skulle sammanställa resultaten av de sista frågorna om bilden och animationen 
insåg jag att jag hade ställt frågorna på ett sätt som gjorde det svårt att utvärdera 
resultatet. När personerna hade tittat på bilden kunde de välja följande alternativ: 
 
 Jag vet vad signalvägar är och förstår vad bilden visar 
 Jag har hört talas om signalvägar och tror att jag förstår ungefär 
 Jag förstår inte men det ser intressant ut och jag skulle gärna läsa en förklarande text 
 Jag förstår inte alls och blir inte intresserad av att läsa mer om det 

 
Två personer svarade att de gärna skulle läsa en förklarande text, en person att den inte 
var intresserad av att läsa mer om bilden. De två sista personerna svarade att de förstår 
eller förstår ungefär, och det svarar ju inte på om de är intresserade av att läsa mer om 
bilden eller inte, vilket var vad jag ville ta reda på. Jag gjorde precis samma sak med 
animationen, och fick samma svar där. Efter animationen fick jag även kommentarer som 
”Det blir bara rörigt i huvudet” ”Det ser väldigt rörigt ut och jag förstår absolut 
ingenting” och ”Det va ett jäkla farande!”. 
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4.2 Resultat utprovning 1 
I utprovning 1 fick personerna fylla i ett frågeformulär (Bilaga 2). Två av personerna 
tyckte att texten var lätt att läsa, förutom ett stycke som var svårt att förstå. Den tredje 
utprovningspersonen var inte lika intresserad av ämnet och tyckte därför att texterna var 
ganska långa och tråkiga, han hade däremot inga problem att förstå innehållet.  
 
Totalt sett tyckte alla tre att texterna var ”varken lätta eller svåra” två tyckte att de var 
”varken långa eller korta” och en tyckte att de var ”ganska långa”. Alla tre personer 
angav att de fick veta saker de inte visste tidigare. Två personer tyckte att texterna var 
intressanta, spännande och gjorde dem nyfikna att läsa vidare, medan en person angav att 
texterna var tråkiga och innehållet i texterna inte intresserade honom. 
 
Jag bad personerna att förklara orden signalväg, signalämne, enzym, substrat och 
inhibitor. Alla utprovningspersoner klarade av att förklara orden, och det var inget ord 
som verkade vara för svårt eller för dåligt förklarat i texten. 
 
Fler personer tyckte att ordet kvantifiera, som jag använt på fler ställen, var svårt att 
förstå. Jag hade väntat mig att någon skulle tycka det var svårt, men jag valde att ha kvar 
det för att se vad utprovningspersonerna skulle säga. Vi diskuterade om jag skulle byta ut 
ordet eller ha kvar det och förklara det.  
 
Därefter diskuterade vi bilderna. Utprovningspersonerna tyckte att två av bilderna kunde 
utelämnas. En bild visade hur celler sammanfogas till muskler som bygger upp kroppen, 
de tyckte att texten förklarar det bra ändå utan bild. En annan bild var en schematisk bild 
av vad de olika forskargrupperna har jobbat med, den förvirrade bara.  
 
I övrigt var bilderna till hjälp i läsförståelsen. De lättar upp och gör att det inte blir så 
tunga stycken att läsa. Vissa bilder var nödvändiga för att man skulle förstå över huvud 
taget. Under diskussionerna med utprovningspersonerna kom vi fram till att så enkla 
bilder som möjligt är både lättast att förstå och snyggast. Detta styrks av att Pettersson 
(2002) skriver att man ska försöka hålla bilder så enkla som möjligt eftersom för mycket 
detaljer förvirrar och försvårar.  

4.3 Resultat utprovning 2 
I den andra utprovningen bad jag personerna att läsa texten och markera svåra ord, 
meningar och stycken. Båda personerna förstod allt jag hade skrivit, och tyckte inte att 
något av det var svårt att förstå. De hittade stavfel och jag fick förslag på ord och 
meningar som kunde tas bort, och hur jag kunde formulera om meningar. 

4.4 Slutresultat 
Mitt arbete resulterade i fyra separata texter som tillsammans beskriver QUASI-projektet. 
Den första texten presenterar projektet kort, den andra texten berättar vilka de olika 
forskargrupperna är och vad de har gjort, den tredje texten beskriver grundläggande saker 
i cellbiologi som man behöver veta för att förstå forskningen. Den sista texten förklarar 
hur man har forskat och vad man kommit fram till för resultat. Den tredje texten, om 
cellbiologi, innehåller fem illustrationer som Juha Jokela har gjort på beställning av mig. 
De fyra texterna kommer att översättas till engelska och publiceras på QUASIs webbsida. 
Se hela texterna med bilder i Bilaga 4. 
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5. Diskussion och slutsats 

 
Syftet med mitt examensarbete har varit att utforma lättbegripliga texter om QUASI-
projektet för att informera allmänheten om projektet och resultaten. Jag har utformat 
texter om projektet, som jag har utprovat flera gånger. Vid den sista utprovningen förstod 
utprovningspersonerna allt jag hade skrivit, och påpekade bara vissa språkliga fel, som 
jag sedan ändrade på. Mina texter blev klara till utsatt tid, och godkända av 
uppdragsgivaren. Därmed har jag uppnått syftet med mitt examensarbete.  
 
Frågeställningen som jag har undersökt är:  
Hur förenklar man naturvetenskaplig forskningsinformation så att människor utan 
bakgrundskunskaper i ämnet förstår informationen på ett bra sätt? 
 
För att besvara frågeställningen har jag provat ett antal olika metoder för att se hur väl de 
fungerar.  
 
Jag har arbetat med teorier för hur god informationsdesign skapas, och riktlinjer för hur 
man skapar bra texter. Det jag har tänkt mest på är att undvika eller förklara krångliga 
ord. Vad som är krångliga eller svåra ord får man gissa sig lite till. Vid ett tillfälle 
misstänkte jag att ett ord var svårt att förstå, men jag lät det vara kvar för att se vad 
utprovningspersonerna skulle säga. Vid utprovningen var det fler som påpekade att det 
var ett svårt ord, och jag valde då att förklara ordet direkt i texten. Att prova sig fram så 
fungerade bra.  
 
Att vara konsekvent i sitt språk underlättar läsningen. Vid ett tillfälle påpekade flera 
utprovningspersoner att ett visst stycke var svårt att ta till sig. När jag analyserade 
textstycket insåg jag att jag använt fyra olika ord för samma sak. Jag bytte ut det till ett 
och samma ord.  
 
Att hålla texten kort och enkel har också visat sig fungera bra. Jag har arbetat med att ta 
bort onödig information och att använda korta meningar. 
 
Jag har under arbetets gång utprovat mina texter flera gånger och bearbetat texterna 
utifrån resultaten av utprovningarna. Det fungerade bra och för varje utprovning så hade 
personerna lättare att förstå texten. 
 
Det är väldigt personligt hur man gör för att bearbeta information och skriva ner den på 
ett lättbegripligt sätt. Att arbeta med informationsdesign är ett hantverk som man inte kan 
läsa sig till, man måste öva på det i flera år för att bli duktig på det. (Sless & Shrensky, 
2005). Jag har lärt mig att arbeta på ett sätt som fungerar för mig. Jag skriver, låter texten 
ligga ett tag, läser igenom och bearbetar. Sedan utprovar jag och bearbetar utifrån 
resultatet av utprovningen.  
 
Man kan arbeta på många olika sätt för att skriva lättbegripliga texter. Det viktigaste är att 
man utprovar den i flera omgångar och verkligen lyssnar på vad användarna har att säga. 
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5.1 Vidare forskning 
När texterna har översatts bör de korrekturläsas av någon annan, som är bra på engelska. 
De bör också faktagranskas av någon som har arbetat med QUASI eftersom jag kan ha 
missuppfattat någonting, och det kan också bli fel termer vid översättningen.  
 
Till sist bör hela texten utprovas igen i sitt rätta sammanhang, det vill säga när den har 
publicerats på webbsidan. Det skulle till exempel kunna ske genom att ett antal personer 
får några faktafrågor att svara på, som de kan hitta svaren på i texten. Därefter får de 
svara på om det var lätt eller svårt att hitta informationen, om de förstod och hade nytta 
av det de läste och så vidare. 
 
En sak som skulle vara intressant att undersöka är vad som skulle hända om man gjorde 
enkätundersökningen och utprovningarna på en större grupp människor. Skulle de vara 
intresserade av att läsa samma saker om QUASI-projektet? Skulle de tycka att mina texter 
fungerar som de är eller skulle de upptäcka fler fel och brister? 
 
En annan sak som skulle vara intressant att arbeta vidare med är att förenkla texterna 
ytterligare och anpassa dem för barn. Men frågan är hur små barn som kan vara 
intresserade av ett forskningsprojekt. Kanske är det snarare gymnasieungdomar man ska 
rikta sig till då, och de kanske kan läsa den text som jag har skrivit utan problem. Det 
vore intressant att undersöka i alla fall.  
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Enkät om QUASI-projektet 
Jag ska skriva korta informativa texter om QUASI-projektet, som ska publiceras på en 
webbsida. Texterna är till för att informera allmänheten om projektet. Jag behöver din hjälp 
för att veta vad jag ska inrikta mina texter på. 
 
1. Fyll i ålder, och kryssa för de alternativ som stämmer på dig 
 
Ålder:   Kvinna   Man 
 
 Har läst biologi på gymnasienivå 
 Har läst biologi på högskolenivå och har grundläggande kunskaper i cellbiologi 
 Har läst biologi på högskolenivå och har goda kunskaper i cellbiologi 
 
2. Läs följande text om celler och svara på frågorna 
 
Allt liv består av celler 
Alla levande växter, djur och svampar består av en mängd sammanhängande celler. En vuxen 
människa består av ungefär 100 000 miljarder celler. Varje cell är en egen levande enhet som kan 
föröka sig, ta emot olika typer av information och sköta sin egen ämnesomsättning. Cellen har en 
cellkärna som bestämmer vad cellen ska göra, den har också inbyggda små kraftstationer som skapar 
energi. Runtom cellen finns en tunn hinna som kallas för cellmembran. Cellmembranet skyddar cellen 
mot skadliga ämnen utanför, och hindrar ämnen som ska vara kvar i cellen att fritt föras ut ur den. 
Cellmembranet har portar som bara släpper in de ämnen som cellen har användning för. 
 
Cellerna är beroende av varandra eftersom de tillhör samma organism, samma människa. Om en cell 
blir infekterad av till exempel ett virus, måste den förstöras så att viruset inte sprids vidare. Vita 
blodkroppar är celler som är specialiserade på att förstöra andra celler som har smittats av virus.  
 
Alla celler är uppbyggda efter samma mönster, men olika celler har olika uppgifter, så de ser lite olika 
ut. Muskelceller kan till exempel dra sig samman och få en muskel att spänna sig. Nervceller har långa 
trådliknande utskott så att de kan leda information till andra delar av kroppen.  
 
Människokroppen består av ungefär 200 olika typer av celler. Många celler av samma typ bildar 
vävnader, till exempel muskulatur och ben. Vävnader bildar i sin tur organ, som hjärta och lungor. 
Tillsammans är vävnaderna och organen vår kropp. Alla celler i samma organism kommunicerar med 
varandra. Kommunikationen gör att till exempel en människa som är uppbyggd av miljarder celler 
fungerar som en enda odelad individ. Cellerna kommunicerar genom att de skickar i väg speciella 
signalämnen. På cellens yta sitter mottagare som tar emot signalämnen, och signalen skickas vidare in 
i cellen. Informationen kan till exempel påverka cellens ämnesomsättning, få cellen att anpassa sig till 
omgivningen eller till andra celler. Hormoner är en typ av signalämnen. 
 



   
1. Kroppen är uppbyggd av många miljarder celler. Celler bildar vävnader som bildar organ.  
2. Varje cell fungerar som en egen levande enhet. Inuti cellen finns många olika saker, till exempel cellkärnan som styr över 
cellens arbete, och små kraftstationer som ger cellen energi.  
3. Celler kommunicerar genom att skicka iväg och ta emot speciella signalämnen. 
 
Texten känns: 
 För lätt 
 Lagom 
 För svår 
 
Texten gör mig nyfiken och jag vill veta mer om celler 
 Ja 
 Kanske 
 Nej 
 
3. Läs följande text om QUASI-projektet och svara på frågorna 
 
QUASI-projektet är ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt där forskargrupper från 6 olika europeiska 
högskolor och universitet samarbetar. Forskning har skett på jästceller. Man undersöker vad som sker 
inuti cellen vid osmotisk stress. Meningen är att forskningen ska utmynna i en typ av individanpassade 
läkemedel. 
 
Vad skulle du vilja veta om QUASI-projektet? Kryssa för 3 alternativ som är viktigast för dig 
 
 Vilka de olika forskargrupperna är och vad de har gjort 
 Grundläggande fakta om celler 
 Fakta om själva forskningen, vad det är man har studerat i cellerna 
 Vad man har kommit fram till för resultat 
 Vad jag som privatperson kan ha för nytta av forskningsresultaten 
 Hur projektet har finansierats 
 
Är det något mer du skulle vilja veta om projektet? Skriv med egna ord! 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Läs följande text, titta på bilden och svara på frågorna 
 
I projektet har man studerat signalvägar i cellen. Den här illustrationen visar en del av en signalväg 
som man har studerat, Hog1 kallas den. 
 

 
 
 
Vad tänker du när du ser bilden? Kryssa för 1 alternativ. 
 
 Jag vet vad signalvägar är och förstår vad bilden visar 
 Jag har hört talas om signalvägar och tror att jag förstår ungefär 
 Jag förstår inte men det ser intressant ut och jag skulle gärna läsa en förklarande text 
 Jag förstår inte alls och blir inte intresserad av att läsa mer om det 
 
Tänker du på något mer när du ser bilden? Skriv med egna ord! 
 
 
 
 
 
5. Titta på en animation som Frida visar, läs texten och svara på frågorna 
 
Animationen beskriver osmotisk stress i en jästcell och visar de signalvägar som har studerats i 
QUASI-projektet.  
 
Vad tänker du när du ser animationen? Kryssa för 1 alternativ 
 
 Jag vet vad signalvägar är och förstår vad bilden visar 
 Jag har hört talas om signalvägar och tror att jag förstår ungefär 
 Jag förstår inte men det ser intressant ut och jag skulle gärna läsa en förklarande text 
 Jag förstår inte alls och blir inte intresserad av att läsa mer om det 
 
Tänker du på något mer när du ser animationen? Skriv med egna ord! 
 
 
 
 
 
 
 

Tack för hjälpen! 
/Frida 



Utprovning av texter om QUASI 
Jag ska skriva informativa texter om QUASI-projektet, som ska publiceras på en webbsida. Texterna 
är till för att informera allmänheten om projektet. Jag behöver din hjälp för att veta om mina texter 
fungerar som de ska. 
 
Gör så här 
Läs igenom texterna i lugn och ro. Markera ord, meningar eller stycken som är svåra att förstå eller 
konstiga på något vis. Svara sedan på frågorna som finns här nedanför. Utgå hela tiden från dig själv, 
och att det är du som ska läsa min färdiga sluttext.  
 
När du har svarat på frågorna kommer vi att diskutera texten tillsammans. Dina svar kommer att förbli 
helt anonyma! 
 
Ringa in de alternativ du håller med om 
Texterna var: för lätt ganska lätt varken lätt eller svår ganska svår för svår 
 
Texterna var: för korta ganska korta varken långa eller korta ganska långa för långa 
 
Kryssa för det du håller med om (1-6 kryss) 
 Texterna var intressanta 
 Jag fick veta saker jag inte visste tidigare 
 Texterna var tråkiga 
 Texterna var spännande 
 Innehållet i texterna intresserar mig inte 
 Texterna gjorde mig nyfiken att läsa vidare 
 
Förklara följande ord (du får ta hjälp av texten, men använd dina egna ord): 
Signalväg 
 
 
 
Signalämne 
 
 
 
Enzym 
 
 
 
Substrat 
 
 
 
Inhibitor 
 
 
 
Övriga kommentarer (både positiva och negativa): 
 

 
 
 
 
 
 

Tack för hjälpen! /Frida 



Bilaga 3: Bearbetning av text 

Bearbetning av text 
Textstycke 1 visar hur min ursprungstext såg ut innan den första utprovningen. Textstycke 2 visar hur 
jag har arbetat om texten efter utprovningen.  
 
Flera utprovningspersoner tyckte att just detta stycke var svårt att förstå och ta till sig. Jag analyserade 
texten och kom fram till att jag använt fyra olika ord för samma sak, nämligen ämne, molekyl, bit och 
substrat. Jag gjorde om texten och använde mig av bara ämne i första delen av stycket, sen kommer en 
mening där jag skriver att ”ämnena som bryts ner kallas substrat” och därefter använder jag bara ordet 
substrat. Förutom att byta ut orden, så delade jag upp en lång mening i två korta. Jag upptäckte även 
att bildtexten hade halkat ner till nästa sida, vilket kan ha försvårat läsningen. Jag gjorde om det så att 
textstycket, bilden och bildtexten får plats på en och samma sida. Jag skrev även om bildtexten så att 
den blev kortare och enklare.  
 
 
 
Textstycke 1 
Vilka reaktioner som sker inuti cellen styrs av enzymer. Enzymer är katalysatorer som sätter igång 
kemiska reaktioner utan att själva förbrukas. De ser till att användbara molekyler snabbt tas om hand 
för olika behov i cellen. Cellerna har tusentals olika enzymer, som tar hand om olika kemiska ämnen 
och omvandlar dem på ett lämpligt sätt. /…/  
 
På enzymets yta finns gropar och håligheter. Varje enzym har en speciell plats på sin yta som bara 
passar ihop med ett visst ämne. Det kan vara en molekyl som ska brytas ner, eller flera molekyler som 
ska sättars ihop. De ämnen som binds till enzymerna kallas substrat. När rätt substrat har fastnat på 
enzymet ändras enzymets form, substratmolekylerna hamnar i ett läge så att bitarna sätts ihop med 
varandra, eller bryts isär. Det nya ämnet som bildas kallas för produkt. Produkten som har bildats 
lämnar enzymet. Enzymet återtar sin ursprungliga form så att det kan ta emot nya bitar.  
 

 
Ett visst substrat passar till ett visst enzym. När rätt substrat fastnar i enzymet, ändrar enzymet form, så att 
substratbitarna kan sättas ihop. Den färdiga produkten lämnar enzymet, som återtar sin ursprungliga form. 
 



Bilaga 3: Bearbetning av text 

 
Textstycke 2 
Vilka reaktioner som sker inuti cellen styrs av enzymer. Enzymer är katalysatorer som sätter igång 
kemiska reaktioner utan att själva förbrukas. De ser till att användbara ämnen snabbt tas om hand för 
olika behov i cellen. Cellerna har tusentals olika enzymer som tar hand om olika kemiska ämnen och 
omvandlar dem på ett lämpligt sätt. /…/ 
 
På enzymets yta finns gropar och håligheter. Alla enzym ser olika ut och varje enzym passar bara ihop 
med ett visst ämne. Det kan vara ett ämne som ska brytas ner, eller flera ämnen som ska sättas ihop. 
De ämnen som fastnar på enzymet kallas substrat. När rätt substrat har fastnat på enzymet ändras 
enzymets form. Substraten hamnar i ett läge så att de sätts ihop med varandra, eller bryts isär. Det nya 
ämnet som bildas kallas för produkt. Produkten som har bildats lämnar enzymet. Enzymet återtar sin 
ursprungliga form så att det kan ta emot nya substrat.  
 

 
Enzymer sätter ihop eller bryter isär olika ämnen i cellen. 
 



QUASI-projektet 
QUASI står för Quantifying signaling transduction, att kvantifiera signalering i celler. I QUASI-
projektet har man studerat hur celler kommunicerar med varandra och hur signalering inuti celler 
fungerar. Genom att göra det har man fått en djupare förståelse för hur kommunikationen och 
signaleringen fungerar. De nya kunskaperna kan man använda för att utveckla bättre läkemedel och 
även individanpassade läkemedel. Du kan läsa mer om det under Cellbiologi och Forskningen.  
 
QUASI-projektet är ett samverkansprojekt mellan sex högskolor och universitet i Europa. De grupper 
som har deltagit i projektet kommer från: 
 
Göteborgs universitet, Göteborg, Sverige 
Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, Spanien 
University of Vienna, Wien, Österrike 
Eidgenössiche Technische Hochschulle Zürich, Zürich, Schweiz 
Max-Planck Institut fur Molekular Genetik, Berlin, Tyskland 
Mälardalens högskola, Eskilstuna, Sverige. 
 
Forskargrupperna har arbetat med olika typer av biologi, kemi, matematik och information. Projektet 
är utformat så att det har varit lätt att samarbeta mellan de olika grupperna. Till exempel la de olika 
grupperna ut information på skyddade webbsidor så att de kunde ta del av varandras kunskaper. Du 
kan läsa mer om de olika grupperna under Forskargrupperna. 
 
De resultat man har kommit fram till i QUASI-projektet har fört området framåt. QUASI kan komma 
att bli startpunkten för ett vidare nätverk av vetenskapsmän i Europa med målet att arbeta vidare med 
läkemedelsutveckling och läkemedelsanvändning. 
 
 
 



Forskargrupperna 
I QUASI-projektet har sex forskargrupper från universitet och högskolor i Europa samarbetat. Varje 
grupp har ansvarat för ett eller flera områden i projektet, ibland har även flera grupper samarbetat för 
att bidra med sina speciella kunskaper. 
 
Här nedanför följer en kort beskrivning av vilka de olika grupperna är och vad de har gjort i projektet. 
Beskrivningarna kan innehålla en del svåra ord. Du får en bättra förklaring till dem om du läser om 
Cellbiologi och Forskningen.  

Grupp 1. Göteborgs universitet, Göteborg 
Göteborgsgruppen är specialister på cellbiologi. De har lång erfarenhet av att studera signalering i 
celler och hur celler svarar på stress. Det bidrar med två olika delar av expertis till QUASI. De har 
erfarenhet av statistik och bioimagin1 och utrustning för kontrollerad cellodlig. De har också 
erfarenhet av kemisk genetik och kan framställa olika kemiska blandningar som behövs i projektet. 
Göteborgsgruppen är ansvarig för tre delar i projektet. Att studera kinas-inhibitorer, att kvantifiera alla 
de fem steg som har studerats, och slutligen att publicera och sprida slutresultatet av projektet. 

Grupp 2. Universitat Pompeu Fabra, Barcelona 
Gruppen på Universitetet Pompeu Fabra i Barcelona arbetar med molekylärbiologi. De har många 
olika avancerade verktyg och tekniker för att studera sitt område. De har också stor expertis i att 
studera enzymet kinas och är därför ansvariga för att studera kinas-substrat i QUASI-projektet. 

Grupp3. University of Vienna, Vienna 
Forskargruppen från universitetet i Vienna har ansvarat för att studera proteinkomplex i celler.  

Grupp 4. Eidgenössiche Technische Hochschule Zürich, Zürich 
Forskargruppen i Zürich är experter på olika typer av mikroskopi. De har egen utrustning för 
ljusmikroskopi och erfarenhet av att studera levande jäst- och däggdjursceller. De har också en egen 
robot, Biomek FX robot, som kan användas vid komplicerade analyser och mikroskopi av jäst. 
Zürichgruppen är ansvariga för mikroskopi och optik i projektet. 

Grupp 5. Max-Planck Institut für Molekular Genetik, Berlin 
Gruppen i Berlin har stor erfarenhet av att modellera olika cellprocesser och har medverkat i flera 
projekt. De har även varit med och utvecklat ett datorprogram som man kan modellera hela celler i. 
Berlingruppen är ansvarig för de matematiska modellerna i QUASI. 

Grupp 6. Mälardalens högskola, Eskilstuna 
På Mälardalens Högskola i Eskilstuna finns en avdelning för Informationsdesign. Informationsdesign 
är ett tvärvetenskapligt ämne med influesner från områden som språk, konst, information, 
kommunikation och kognitiv psykologi. Målet med informationsdesign är alltid en så enkel 
kommunikation som möjligt. Denna grupp har vart ansvarig för visualiseringen av resultaten i 
QUASI-projektet. Resultaten ska alltså visas som bilder och animationer, för att de ska bli lättare att 
förklara för andra forskare och för allmänheten. 



Cellbiologi 

Allt liv består av celler 
Alla levande växter, djur och svampar består av en mängd sammanhängande celler. En vuxen 
människa består av ungefär 100 000 miljarder celler. Varje cell är en egen levande enhet som kan 
föröka sig, ta emot olika typer av information och sköta sin egen ämnesomsättning. Cellen har en 
cellkärna som bestämmer vad cellen ska göra. Den har också inbyggda små kraftstationer som skapar 
energi. Runtom cellen finns en tunn hinna som kallas för cellmembran. Cellmembranet skyddar cellen 
mot skadliga ämnen utanför, och hindrar andra ämnen att föras ut ur cellen. Cellmembranet har portar 
som bara släpper in de ämnen som cellen har användning för. 
 

 
Bild 1: Varje cell fungerar som en egen levande enhet. Inuti cellen finns många olika delar, till exempel cellkärnan 
som styr över cellens arbete och små kraftstationer som ger cellen energi.  
 
Cellerna är beroende av varandra eftersom de tillhör samma organism, samma människa. Om en cell 
blir infekterad av till exempel ett virus, måste den förstöras så att viruset inte sprids vidare. Vita 
blodkroppar är celler som är specialiserade på att förstöra andra celler som har smittats av virus.  
 
Alla celler är uppbyggda efter samma mönster, men olika celler har olika uppgifter, så de ser lite olika 
ut. Muskelceller kan till exempel dra sig samman och få en muskel att spänna sig. Nervceller har långa 
trådliknande utskott så att de kan leda information till andra delar av kroppen. Människokroppen 
består av ungefär 200 olika typer av celler. Många celler av samma typ bildar vävnader, till exempel 
muskulatur och ben. Vävnader bildar i sin tur organ, som hjärta och lungor. Tillsammans är 
vävnaderna och organen vår kropp.  

Celler kommunicerar 
Alla celler i samma organism kommunicerar med varandra. Kommunikationen gör att till exempel en 
människa som är uppbyggd av miljarder celler fungerar som en enda individ. Cellerna kommunicerar 
genom att de skickar i väg speciella signalämnen. (Se bild 2.) På cellens yta sitter mottagare som tar 
emot signalämnen. Varje mottagare har en viss bestämd form, så att bara ett visst signalämne kan 
fastna där. Signalämnena är som nycklar som bara passar i ett visst nyckelhål, en viss mottagare. 
Signalen skickas vidare in i cellen. Informationen kan till exempel påverka cellens ämnesomsättning 
eller få cellen att anpassa sig till omgivningen och till andra celler. Hormoner är en typ av 
signalämnen. 
 



 
Bild 2: Celler kommunicerar genom att skicka iväg och ta emot speciella signalämnen. 
 
När ett signalämne fastnar på en mottagare utlöses en kedja av reaktioner inuti cellen, ungefär som när 
en passande nyckel vrids om i tändningslåset på en bil. Förändringen kan innebära att cellen börjar 
röra sig, växa och dela på sig eller producera och utsöndra något ämne. Kedjan av reaktioner kallas för 
signalväg2. Signalen går från receptorn på cellens yta, längst signalvägen in till cellens kärna. 
Cellkärnan tar emot signalen, tolkar den, och säger åt cellen vad den ska göra (se bild 3). 
 

 
Bild 3: Signalvägar i en cell 
 
Med hjälp av signalvägarna övervakar cellen både sin omgivning och sitt eget tillstånd och anpassar 
sig till den omgivande miljöns förändringar. Signalvägarna i cellen är ofta involverade i olika 
sjukdomsprocesser. Genetiska eller psykologiska förändringar kan leda till att signaleringen i cellen 
förändras och sjukdomar uppstår. En speciell typ av signalvägar, MAPK-signalvägar, är ofta 
involverade i olika sjukdomar som påverkar livskvaliteten i hög grad, eller orsakar dödliga 
sjukdomssymtom. I QUASI-projektet har man studerat dessa signalvägar för att kunna bota sjukdomar 
på ett bättre sätt. Du kan läsa mer om detta under Forskningen. 

Cellen är som ett pussel 
Vilka reaktioner som sker inuti cellen styrs av enzymer. Enzymer är katalysatorer som sätter igång 
kemiska reaktioner utan att själva förbrukas. De ser till att användbara ämnen snabbt tas om hand för 
olika behov i cellen. Cellerna har tusentals olika enzymer som tar hand om olika kemiska ämnen och 
omvandlar dem på ett lämpligt sätt.  
 
En cell är som ett pussel med oändligt många pusselbitar. Tillsammans skapar bitarna en fungerande 
enhet. Enzymerna gör så att pusslet i cellen lägger sig av sig självt. Vissa enzymer tillverkar 
pusselbitar, andra sätter ihop eller bryter isär olika bitar. 
 
På enzymets yta finns gropar och håligheter. Alla enzym ser olika ut och varje enzym passar bara ihop 
med ett visst ämne. Det kan vara ett ämne som ska brytas ner, eller flera ämnen som ska sättas ihop. 



De ämnen som fastnar på enzymet kallas substrat. När rätt substrat har fastnat på enzymet ändras 
enzymets form. Substraten hamnar i ett läge så att de sätts ihop med varandra, eller bryts isär. Det nya 
ämnet som bildas kallas för produkt. Produkten som har bildats lämnar enzymet (se bild 4). Enzymet 
återtar sin ursprungliga form så att det kan ta emot nya substrat.  
 

 
Bild 4: Enzymer sätter ihop eller bryter isär olika ämnen i cellen. 
 
Det finns ett enzym som heter kinas. I QUASI-projektet har man studerat kinas-substrat, alltså de 
ämnen som ska reagera med hjälp av enzymet kinas. Anledningen till att man har studerat just kinas-
substrat är att det verkar medverka i den typ av förändrad signalering som kan leda till sjukdomar. Mer 
om det kan du läsa under Forskningen. 
 
Inibitorer3 är ämnen som förhindrar att reaktioner i cellen sker. En inhibitor har en form som gör att 
den passar i ett speciellt enzym, som egentligen är avsedd för ett annat ämne. Om en inhibitor fastnar 
på ett enzym, gör den att det ämne som egentligen ska fastna där inte får plats. Följden blir att ämnet 
som ska förändras med hjälp av enzymet förblir oförändrat (se bild 5). 

 

Bild 5: Om en inhibitor sätter sig fast i ett enzym, får det ämne som egentligen ska fastna på enzymet inte plats, 
och kan heller inte förändras som det ska. 
 
Inhibitorer kan både vara bra och dåliga. Gifter kan vara inhibitorer, som hindrar att vissa reaktioner i 
cellen sker, och den kan då inte fungera som den ska. Mediciner kan också vara inhibitorer. Om ett 
enzym eller ett ämne fungerar och reagerar på ett felaktigt sätt, kan inhibitorn förhindra att den 
felaktiga reaktionen sker. 
 
I QUASI-projektet har man studerat kinas-inhibitorer, alltså inhibitorer som sätter sig på enzymet 
kinas, i stället för det ämne som egentligen ska fastna där. Man vet att kinas-inhibitorer medverkar vid 
vissa sjukdomar, och man vill studera det för att kunna bota sjukdomar på ett bättre sätt. Mer om det 
kan du läsa under Forskningen. 



Forskningen 
I QUASI-projektet har man studerat signalvägar i celler. Du kan läsa mer om hur celler fungerar och 
vad signalvägar är under Cellbiologi. 

Forskning på jästceller 
Forskningen i QUASI-projektet har skett på jästceller. Man har studerat speciella signalvägar i 
jästcellerna, MAP-kinas-signalvägar4 (MAPK-signalvägar5). Anledningen till att man använder jäst är 
att många tekniker är bäst utvecklade i jäst. Man har använt jäst i mer än 40 år för att studera 
grundläggande saker inom cell- och molekylärbiologi. Forskning på jästceller har belönats med bland 
annat flera Nobelpriser. I undersökningar av MAPK-signalvägar i jäst har man hittat flera viktiga 
mönster för hur MAPK-signalvägar fungerar. Det finns en stor mängd fri tillgänglig  information om 
jästceller som hela tiden växer. QUASI har valt att forska på jästceller för att det finns mycket tidigare 
forskning och information tillgänglig, men också för att det är bra att bygga vidare på den här 
informationen, eftersom jästceller kan användas för många olika typer av forskning. 
 
Djupare förståelse för signalering i celler 
Signalvägarna i cellen är ofta involverade i olika sjukdomsprocesser. Genetiska eller psykologiska 
förändringar kan leda till att signaleringen i cellen förändras och sjukdomar uppstår. MAPK-
signalvägar är ofta involverade i olika sjukdomar som påverkar livskvaliteten i hög grad, eller orsakar 
dödliga sjukdomssymtom. 
  
En typ av förändrad signalering bidrar till spridningen av cancertumörer, en annan signalväg reglerar 
produktionen av ett visst ämne som bidrar till astma. Ytterligare en signalväg har visat sig lovande för 
behandling av kroniska inflammationssjukdomar, som ledgångsreumatism. De här signalvägarna har 
studerats i tidigare undersökningar. I QUASI-projektet vill man fortsätta att studera signalvägar, för att 
kunna bota sjukdomar på ett bättre sätt, och bota fler sjukdomar som har med cellernas signalering att 
göra. 
 
När QUASI-projektet började var förståelsen begränsad inom vissa områden när det gäller cellens 
signalvägar. I tidigare studier har man tittat på av/på-tillstånd för en viss signal. Det som verkar avgöra 
hur cellens kommunikation fungerar är kvantitativa saker som hur många signalkomponenter som 
reagerar och under hur lång tid de reagerar. Det har funnits en tydlig brist i att förstå dessa saker. 
Bristen av förståelse har berott på tekniska begränsningar. Tack vare den nya utvecklingen av olika 
kemiska och biologiska metoder i kombination med matematisk modellering har man i QUASI fått en 
bättre förståelse för de kvantitativa aspekterna av signaleringsprocessen. Det övergripande målet med 
QUASI har varit att analysera de dynamiska och kvantitativa signalhändelserna i celler, för att få en 
djupare förståelse för hur signaleringen fungerar.  
 
Delmål 
Projektet har gått ut på att studera vad som händer i cellen och följa olika reaktioner som sker i cellen i 
samband med signaleringen. De olika forskargrupperna har arbetat utifrån ett antal delmål.  
 
Först har man studerat signalhändelser i cellen på olika vis. Forskargruppen vid universitetet i Wien 
har studerat enzymet kinas. De har tittat på alla reaktioner där kinas är aktivt. De har också studerat 
hur proteiner rör sig och byggs ihop i levande celler. Forskargruppen i Zürich är experter på olika 
typer av mikroskopi. De har arbetat med mikroskopi och optik i projektet, bland annat med hjälp av en 
robot, Biomek FX robot, som har använts för komplicerade analyser och mikroskopi av jästcellerna. 
Göteborgsgruppen har studerat kinas-inhibitorer och använt dessa för att förhindra vissa signalämnen 
att reagera i cellerna. Gruppen på Universitetet Pompeu Fabra i Barcelona har studerat hur kinas-
substrat fungerar, alltså det ämne som ska förändras med hjälp av enzymet kinas. Utifrån resultaten har 
men sedan kunnat beskriva alla steg i signaleringsprocessen på ett kvantitativt sätt.  
 



Gruppen i Berlin har tagit fram matematiska modeller för alla steg i signaleringen. Modellerna kan 
räkna ut och beskriva signalhändelser i cellen, och visa de regler som styr hur signalvägar aktiveras 
och avaktiveras. Modellerna har lett till hypoteser som man utgått från i nya experiment och 
undersökningar. De nya undersökningarna har lett till ytterligare nya hypoteser, som har lett till 
ytterligare nya undersökningar och så vidare. På så sätt har modellerna förändrats och förbättrats 
genom hela projektet. Modellerna kan justeras och appliceras på MAPK-signalvägar i vilken typ av 
celler som helst och kan vara till stor hjälp i fortsatt forskning. 
 
Baserat på de matematiska modellerna har man visualiserat de olika stegen med bilder och 
animationer. Experter i informationsdesign från gruppen i Eskilstuna har arbetat med den här delen. 
Bilderna och animationerna har underlättat kommunikationen mellan forskarna och hjälpt till i 
forskningen. De ska också användas för att förklara cellens signaleringssystem för 
läkemedelsutvecklare, läkare och eventuellt patienter. QUASI har också utformat en webbsida där 
verktyg för research och utveckling finns tillgängliga. Sidan ska även användas för att informera om 
och visualisera dynamiska händelser i cellen. 
 
Förbättrade verktyg och metoder 
Under projektet har man arbetat med en mängd olika verktyg och metoder inom kemi, biologi, 
matematik och informationsdesign. Man har även använt tidigare arbeten för att vidareutveckla 
information som finns. Under projektets gång har man förbättrat de verktyg och metoder som finns, 
och tagit fram nya, för att studera och undersöka signalering i celler.  
 
Individbaserade läkemedel 
Genom att analysera signalhändelser i celler har man fått en djupare förståelse för hur signaleringen 
fungerar. Man förstår sjukdomsutvecklingar, orsaker och symptom där MAPK-signaleringen är 
involverad på ett bättre sätt. De nya kunskaperna kommer att vara viktiga för utveckling av läkemedel, 
speciellt för individuell medicinering. 
 
Man kan nu utveckla läkemedel och bota sjukdomar på ett bättre sätt, till exempel kan man designa 
läkemedel som mer precist inriktar sig på MAPK-signalering. Man kan mer pålitligt förutsäga hur ett 
läkemedel kommer att verka.  
 
Människor reagerar olika på olika mediciner. Genom en bättre förståelse för hur sjukdomar uppstår vid 
förändrad signalering i celler, hoppas man nu kunna utveckla individbaserade läkemedel. Genom att 
läkemedel anpassas för en viss person, kan man bättre förutsäga hur medicinen kommer att verka, och 
man kommer att minska risken för biverkningar. 
 
Startpunkt för nytt nätverk i Europa 
De resultat man har kommit fram till i QUASI-projektet har fört området ett stort steg framåt.  QUASI 
kommer antagligen att bli startpunkten för ett stort nätverk av vetenskapsmän i Europa med målet att 
arbeta vidare med läkemedelsutveckling och läkemedelsanvändning. 
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