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Sammanfattning 
På webben idag föreligger problem där essentiell information inte finns tillgänglig för alla människor. 
Detta innebär bland annat ett demokratiskt problem eftersom information i allt större grad 
distribueras på detta sätt. Bristen på tillgänglighet är så tillvida ett växande problem och något som 
man från styrande delar av samhället adresserat. Offentliga webbplatser i Sverige är tänkta att följa de 
riktlinjer som W3C tagit fram, under namnet WCAG och efter vilka man utformat en svensk version av 
under namnet Vägledningen för 24-timmarswebben.  

Vår uppsats visar att trots dessa dokument är efterlevnaden av riktlinjer fortfarande låg, även inom 
offentlig sektor. Vår undersökning har gått ut på att genom intervjuer av webbutvecklare se på 
sambanden mellan kunskap om, motivation till och efterlevnaden av dessa riktlinjer. Vi har upptäckt att 
kunskapen och motivationen bland webbutvecklare är varierande, men att problem kan uppstå även 
när kunskapen och motivationen är hög. 

Abstract 
A large problem lies in that essential information is not available to the entire public on the web today.  
Information is progressively spread through the Internet and through that amongst all a democratic 
problem occurs. The lack of accessibility is therefore a growing issue and something that has been 
addressed from governing parts of society. Public websites in Sweden are meant to follow the 
guidelines from W3C, presented under the name WCAG, and specified in the Swedish version 
”Vägledningen för 24-timmarswebben”. 

Our paper shows that in spite of those documents not even public websites does comply very well 
with these guidelines. We investigated the relations between knowledge of, motivation to and 
compliance of WCAG, by interviewing web developers. We have discovered that the knowledge and 
motivation amongst web developers is varied and that problems can arise even when the levels of 
both knowledge and motivation is high. 

Nyckelord 
Tillgänglighet, Webbutvecklare, WAI, WCAG, 24-timmarswebben 

 



 

 

 
Begreppslista 
Akronym 
En akronym är en förkortning bildad av begynnelsebokstäverna i flera ord eller ordled, och som uttalas 
som ett och samma ord. 

ATAG- (Authoring Tools Accessibility Guidelines) 
Tillgänglighetsriktlinjer för de verktyg som används för att skapa webbinnehåll.  

Backend-/frontendutvecklare 

Backendutvecklaren utvecklar tillexempel CMS-systemets funktionalitet och databaskopplingar och 
liknande medan frontendutvecklaren arbetar med GUI-programmering och presentationsskikt. 

CMS 
Innehållshanteringssystem (eng. "Content Management System") är ett webbadministrationssystem 
där man enkelt skapar innehållet och som sedan generas som en ny sida på webbplatsen som passar 
in i sitt sammanhang och till utseendet. 

Fall back-lösning  
En lösning som innebär att man har en alternativ lösning på funktioner som annars presenteras med 
till exempel. Flash eller JavaScript. 

Formatmall (engelska: stylesheet) 
En mall som innehåller den kod som anger utseendet på webbsidan och dess element. 

Inbäddat objekt 
Ett objekt som skapats med en applikation och inbäddats i ett dokument som skapats av en annan 
applikation. Genom att bädda in objektet i stället för att bara infoga eller klistra in det, säkerställer man 
att objektet behåller sitt ursprungliga format. 

Interoperabel 
Inom webbdesign syftar termen interoperabel till webbplatser vars kod är oberoende av 
operativsystem och plattform, samt möjliggör läsning av t.ex. dokument inte bara med webbläsare 
(browser) utan även med andra media.  

Monokromatisk 
En monokromatisk datorskärm kan bara visa en färg, ofta grön eller vit. 

Märkspråk (engelska: markup language)  
Språk för stilsättning eller annan uppmärkning av elektroniska dokument. Mest känt är html.   

Semantisk kodning 
Kod som följer sitt språks logik. Att helt enkelt använda rätt tagg på rätt plats till rätt funktion. 

Sökmotoroptimering 
Att optimera koden så att den hamnar högt i rank på sökmotorer och därmed visas högt upp i 
sökresultat. 

Skärmläsare 
En skärmläsare omvandlar textinnehållet på en webbplats till tal och punktskrift.   

UAAG (User Agent Accessibility Guidelines) 
Tillgänglighetsriktlinjer för webbläsare och liknande åtkomstteknologier. 



 

 

Validera koden 
Att undersöka om koden man kodat följer giltiga dokumentstandarder. Validator för HTML och XHTML 
hittas till exempel på adressen http://validator.w3.org/  

WAI (Web Accessibility Initiative)   
W3C’s projekt som tagit fram en modell uppdelad i tre delar med riktlinjer som ska göra webben 
tillgänglig för alla. 

WCAG (Web Content Accessibility Guidelines)  
Tillgänglighetsriktlinjer för webbplatsers innehåll. 

W3C (World Wide Web Consortium) 
En internationell sammanslutning av över 400 medlemsorganisationer som utvecklar interoperabla 
teknologier (specifikationer, riktlinjer, programvara och verktyg) 

Åtkomstverktyg/ åtkomstteknik 
Verktyg man använder sig av för att nå i det här fallet en webbplats. Till exempel. en browser, 
skärmläsare, mobiltelefon m.m.
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1. Inledning 
I inledningen beskriver vi kort vad som väckt vårt intresse, vad som är intentionen från 
styrande organ i samhället och redogör för vari problemet som vi vill adressera ligger. 

1.1. Bakgrund 

”För att konstruera webben på ett rätt sätt, det krävs bara att man programmerar 
hemsidan, när man bygger den på rätt sätt. Som att man bygger ett hus utan att fuska kan 
man säga. Den här (..Riksdagens webbplats1…) är konstruerad för att fungera oavsett vilken 
sorts dator man har, oavsett vilken sorts Internetuppkoppling man har.” 

Transkriberat från radioprogrammet Tekno2 

Detta säger Niclas Bergström i radioprogrammet Vetenskapsradion Tekno i augusti 20063. Han arbetar 
på företaget Phoneticom4 i Uppsala som utvecklar webbprodukter med inriktning på att öka 
användbarhet, interaktivitet och användarupplevelser. I programmet beskrivs bland annat hur talsyntes 
fungerar och vilka krav det ställer på en webbplats men också hur man med enkla medel kan 
underlätta genom att koda enligt de standarder och riktlinjer som finns. 

Det finns många anledningar till varför tillgänglighet borde finnas högt upp på alla webbutvecklares 
dagordning. Ur ett demokratiperspektiv är det viktigt att alla människor ska kunna ta tillvara på sina 
rättigheter och även leva upp till sina skyldigheter5. 

Beslut och förordningar både inom EU och på nationell nivå visar på intentionen att webbplatser inom 
den offentliga sektorn ska följa riktlinjer för tillgänglighet. Enligt EU:s strategi i2010 ska alla offentliga 
webbplatser vara tillgängliga senast år 2010. De riktlinjer som menas är främst WCAG6 (Web Content 
Accessibility Guidelines) som W3C7 (World Wide Web Consortium) i sitt projekt WAI8 (Web 
Accessibility Initiative) tagit fram. WCAG reglerar med ett antal regler hur en webbplats ska utformas 
för att vara tillgänglig i så hög grad som möjligt. En svensk version av WCAG finns utformad av Verva 
(Verket för förvaltningsservice) i Vägledningen för 24-timmarswebben9. 

Problemet är att i verkligheten är stora delar webben inte kodade enligt dessa riktlinjer. 
Undersökningar och mätningar vi tagit del av har visat på en lucka mellan strävan efter att 
tillgänglighetsanpassa och hur väl webbplatser faktiskt lever upp till kraven.  

1.2. Problematisering 
Johan Bergman och Gísli Jon Gíslason skrev våren 2007 en kandidatuppsats vid DSV – Institutionen för 
data- och systemvetenskap (Stockholms universitet, Kungliga Tekniska högskolan) där de analyserade 
30 av Sveriges kommuners hemsidor enligt en utvärderingsmodell där de bland annat undersöker i 
vilken grad dessa kommuners hemsidor motsvarar krav i WCAG.  Undersökningen visade att endast 

                                                      
1 http://www.riksdagen.se/ (2007-12-12) 
2 (Vetenskapsradion Tekno, 2006) 
3 (Vetenskapsradion Tekno, 2006) 
4 http://www.phoneticom.com/ (2007-11-23) 
5 (VERVA, 2006) 
6 (Web Content Accessibility Guidelines 1.0, 1999) 
7 (W3C, 1994) 
8 (WAI Guidelines and Techniques) 
9 (VERVA, 2006) 
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tretton av dessa kommuner helt eller delvis uppfyllde kraven som kan ställas på en webbsida för att 
den ska kunna anses tillgänglig. Även Verva utför halvårsmätningar som visar att 
tillgänglighetsanpassningen är på uppgång men att den är långt ifrån tillfredställande.10 

Vi har funnit en lucka mellan ambitionen att göra webbplatser tillgängliga och bristen på efterlevnad 
av riktlinjer för tillgänglighet intressant och har funderat över vad detta kan bero på och på vilket sätt 
webbutvecklares attityder och kunskap om riktlinjer och tillgänglighet påverkar situationen. För att 
ytterligare problematisera har vi även tittat på huruvida riktlinjernas utformning faktiskt är en del av 
problemet. Kanske är de i sig inte den ultimata lösningen. 

2. Vad vill vi ta reda på 
Vi vill här visa vad målet med vår undersökning och denna uppsats är och visa på de 
frågeställningar som vi hoppas få svar på. 

2.1. Syfte 
Syftet med vår uppsats är att undersöka sambanden mellan kunskap om, motivation till och 
efterlevnad av WCAG. 

2.2. Frågeställningar 
För att kunna få en bild av sambanden vi har som syfte att undersöka behöver vi få svar på följande 
frågor. I direkt anslutning till varje fråga följer en kort analys. 

 Är kunskapen bland webbutvecklare om riktlinjerna bristfälliga? 
Om webbutvecklare inte har tillräckligt med kunskap om tillgänglighet och WCAG 
kommer det påverka hur motiverade de är att följa riktlinjerna och det kommer troligen 
också påverka hur de efterlevs. Tillräcklig kunskap innebär, anser vi, är att man har 
kännedom om och kan använda sig av riktlinjerna.  

 Hur stark är motivationen att följa riktlinjerna?  
En stark motivation att följa riktlinjerna ökar sannolikheten att webbutvecklaren utbildar 
sig så att kunskapen är högre än den annars skulle vara. Man kan också anta att 
riktlinjerna kommer att efterlevas i en större utsträckning än annars. 

 I hur stor grad efterlevs WCAG? 
Om riktlinjerna inte följs och kunskapen och motivationen att följa dem ändå är hög skulle 
det kunna tyda på brister i riktlinjerna eller hur kunskapen om dem sprids. 

2.3. Avgränsning 
I vår uppsats undersöker vi attityder till och kunskap om riktlinjer för tillgänglighet på webben. I 
huvudsak avgränsar vi oss till webbplatser inom offentlig sektor i Sverige då det främst är dessa som 
regleras av lagar och regler, och vilka det ur demokratisk synpunkt är viktigt att medborgare ska ha 
tillgång till. 

Vi kommer också att avgränsa oss till de riktlinjer som W3C11 tagit fram som heter WAI12 eftersom det 
är dessa riktlinjer som den Svenska vägledningen för 24-timmarswebben bygger på och vilka 

                                                      
10 (Halvårsmätning av offentliga webbplatser, 2007) 
11 (W3C, 1994) 
12 (WAI Guidelines and Techniques) 
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webbsidor inom offentlig sektor i Sverige är menade att följa. Vi har vidare valt att begränsa oss till 
den del av WAI som kallas WCAG och som innefattar det som man som webbutvecklare kommer i 
direkt kontakt med, nämligen riktliner för kodandet av webbsidor. Versionen vi valt att fokusera på är 
den idag gällande WCAG 1.0 helt enkelt på grund av att nästa version inte är färdig än. Även den 
svenska versionen av WCAG det vill säga Vägledningen för 24-timmarswebben ingår i vår uppsats. 

Då WCAG 1.0 enbart innefattar W3C’s egna teknologier såsom xhtml, html, css och xml är det naturligt 
att avgränsningen även innefattar webbplatser som bygger på dessa. Teknologier som hamnar utanför 
ramen för vår uppsats är följaktligen teknologier såsom Flash, Shockwave och Pdf.  

3. Centrala begrepp 
Här definieras de centrala begrepp som är viktiga i vår uppsats. 

3.1. Webbutveckling 
För att kunna sätta fingret på vad webbutveckling är måste vi först ha klart för oss vad vi menar med 
webben.  Webben eller ”World Wide Web” är ett system av dokument vilka klienter kommer åt genom 
de servrar de är lagrade på. Flera olika programmeringsspråk kan ingå, men webbutveckling, som vi 
väljer att använda begreppet, är den systemutvecklingsprocess som resulterar i det som presenteras på 
användarens skärm och som oftast är någon typ av märkspråk (t.ex. HTML/XHTML/XML)13.  

3.2. Tillgänglighet 
Tillgänglighet kan definieras på många olika sätt. W3C väljer att beskriva begreppet med följande 
definition. 

“Web accessibility means that people with disabilities can perceive, understand, navigate, 
and interact with the Web, and that they can contribute to the Web. Web accessibility also 
benefits others, including older people with changing abilities due to aging.”14 

Föregående definition är dock något begränsad då den fokuserar på människor med handikapp och 
äldre. Den definition som vi för den här uppsatsens syfte väljer att använda är därför den som the 
International Organization for Standardization (ISO) har definierat i sin ISO 16071 Guidance on 
software accessibility. Anledningen är att den bättre täcker in vad tillgänglighet handlar om och då den 
genom att vara bred men ändå enkel inte utesluter någon aspekt av begreppet.  

"accessibility – usability of a product, service, environment or facility by people with the 
widest range of capabilities"15 

Man syftar här på att tillgänglighet är en form av användbarhet, där användbarhet definieras enligt ISO 
9241-11 Guidance on usability.  

"usability – extent to which a product can be used by specified users to achieve specified 
goals with effectiveness, efficiency and satisfaction in a specified context of use"16 

                                                      
13 (Jazayeri, 2007) 
14 (Henry, 2007) 
15 (Gulliksen, Siljebäck, & Andersen, 2005) 
16 (Gulliksen, Siljebäck, & Andersen, 2005) 



4 

 

3.3. Kunskap om tillgänglighetsriktlinjer 
Att ha kunskap om tillgänglighetsriktlinjer innebär enligt oss att man dels följer riktlinjerna när man 
kodar men också att man har en förståelse för vilka problem riktlinjerna är ämnade att adressera och 
anpassar sitt sätt att koda efter det. Utan en bakgrundsförståelse kan kod som följer riktlinjerna i själva 
verket visa sig vara otillgänglig för grupper av användare de är menade att underlätta för.  

Kunskap om tillgänglighetsriktlinjer är därför också ett sätt att tänka som påverkar hur ett helt 
webbprojekt utformas17. Tekniska så väl som ekonomiska aspekter som skulle kunna innebära problem 
utan ett fokus på riktlinjerna för tillgänglighet vävs på det sättet in i begreppet.  

3.4. Motivation till tillgänglighet 
Lundin och Näslund18 diskuterar i sin C-uppsats, som vi kommer titta närmare på lite längre fram, 
omkring attityder och värderingsperspektiv angående användarstöd i webbapplikationer för 
funktionshindrade.  Som ett komplement till kunskap om tillgänglighetsriktlinjer tycker vi därför att 
motivation till tillgänglighet är ett intressant begrepp att undersöka. I det vill vi fånga in de olika 
aspekter som bidrar till en ökad eller minskad motivation att göra webben tillgänglig för så många 
som möjligt.  

Motivationen kan till exempel bestå av egna erfarenheter av funktionshinder eller som i vårt eget fall 
ett intresse för demokratifrågor. Faktorer som skulle kunna bidra till en minskad motivation skulle 
kunna vara de missförstånd som enligt till exempel Petri, Hamilton och King19 gäller tekniska och 
designmässiga begränsningar som riktlinjer för tillgänglighet skulle innebära. Sådana resonemang 
gränsar också visserligen till begreppet ”kunskap om tillgänglighetsriktlinjer”. Det kan också finnas 
andra infallsvinklar av begreppet ”motivation till tillgänglighet” som vi hoppas upptäcka. 

4. Intressenter och Målgrupp 
I följande avsnitt listas några aktörer som kan ha nytta av den kunskap vi med vår 
undersökning genererar.  

Vi ser flera som kan ha nytta av kunskapen vi skapar.   

Det ligger i W3C’s20 och VERVA’s21 intresse att känna till anledningar till att riktlinjerna de skapar följs 
eller inte används i önskad utsträckning.   

Användbarhetsspecialister och leverantörer av IT-lösningar till offentlig sektor kan säkerligen med 
hjälp av vår undersökning hitta kritiska punkter där det kan finnas behov av speciella insatser för att 
höja tillgänglighetsfaktorn på webben. 

Den som utbildar webbutvecklare kan ha nytta av kunskapen för att kunna skräddarsy sina kurser för 
att göra utvecklare mer uppmärksamma på vikten av att följa riktlinjerna. De kan också utbildas att 
hitta verktyg för att hantera svårigheter som vi upptäckt i vår undersökning. 

                                                      
17 (VERVA, 2006) 
18 (Lundin & Näslund, 2005) 
19 (Petrie, Hamilton, & King, 2004) 
20 (W3C, 1994) 
21 (VERVA, 2006) 
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Kunskapen är också relevant för webbutvecklare, programmerare, formgivare, verksamhets- och 
webbplatsansvariga och deras kunder. Genom att bli uppmärksamma på vanliga hinder för att följa 
riktlinjerna kan de utveckla metoder att komma runt dessa hinder. 

Vår huvudsakliga målgrupp för denna uppsats är dock webbutvecklare. Genom att bli mer 
uppmärksamma på att ha med tillgänglighetsperspektivet i högre grad när de kodar skulle webben 
snart kunna bli mer användbar för fler människor. 

5. Perspektiv  
Detta avsnitt innehåller flera perspektiv. För det första vill vi visa vilket utgångsläge vi 
har för att göra vår undersökning och vad som fått oss att intressera oss för ämnet. En 
kort diskussion om alternativa perspektiv kommer att presenteras för att klargöra vårt 
eget synsätt. Vi kommer också att koppla vårt arbete till befintlig forskning. 

5.1. Webbutvecklarens perspektiv  
Vi vill från ett utvecklarperspektiv se på vilka hinder som finns för att tillgänglighetsanpassa 
webbplatser i så stor utsträckning som möjligt. Det är svårt att undersöka detta på annat sätt än 
genom att se på hur individer ur webbutvecklarkollektivet ställer sig till dessa frågor. Det är kunskap 
och attityder hos enskilda utvecklare vi vill undersöka. Genom ett metodologiskt individualistiskt 
perspektiv22, tror vi att det är fullt möjligt att bilda sig en uppfattning om hur webben utformas utifrån 
webbutvecklares kunskap och motivation, i fråga om riktlinjer för tillgänglighet. 

Enligt den metodologiska individualismen måste man alltid ta reda på hur individen tänker innan man 
kan förklara sociala fenomens beteende. Man anser också att sociala fenomen inte är eller kan vara 
något annat än summan av individerna och deras tankar och handlingar. Kunskap och motivation är i 
vårt fall de individbegrepp23 vi vill använda för att ge en individualistisk förklaring till det fenomen vi 
undersöker, nämligen att riktlinjer för tillgänglighet på webben inte efterlevs.  

Vad vi vill fokusera är faktorer som webbutvecklaren själv kan påverka. Detta handlar om på vilket sätt 
denne kodar och hur denne planerar sitt arbete så effektivt hon/han kan inom ramen för givna 
förutsättningar. Aspekter som faller utanför vår fokus och därmed hamnar utanför brännpunkten för 
vad vi vill undersöka (där vi hittar kunskap och motivation) är därför sådant som en enskild 
webbutvecklare har svårt att påverka. Det handlar om aspekter som kan sägas vara strukturella såsom 
ekonomi och projekttider. 

Vad är det som säger att just kunskap och motivation är vad som ger tillgänglighet? Hela tanken 
bygger på att alla människor med tillräcklig kunskap kommer att inse fördelarna (demokrati, goodwill, 
ekonomi osv.) med en tillgänglig webb. Med ökad kunskap följer sålunda en ökad motivation till att 
såväl följa riktlinjer som att lära sig mer. A andra sidan med en stark motivation till att koda tillgängligt 
vill man antagligen göra allt i sin makt för att skaffa sig den kunskap som krävs angående de riktlinjer 
som är menade att tillgodose detta. Svagheten i vårt resonemang är förstås att alla människor inte är 
goda. Även med kunskap är det inte säkert att man prioriterar tillgänglighet. Men, det är här lagar och 
regler för offentliga webbplatser kommer in.  

                                                      
22 (Gilje & Grimen, 1992, ss. 226-229) 
23 (Gilje & Grimen, 1992, ss. 217) 
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5.1.1. Bakgrunden till vårt intresse för ämnet 

Anledningen till att vi kommit att intressera oss för detta med tillgänglighet på webben grundar sig 
dels i ett stort intresse från bådas sida när det gäller webbutveckling och dels ett intresse för jämliket 
och demokrati. Att det skulle ha ett samband är ju inget man kanske direkt tänker på men ögonen 
öppnades när vi hörde radioprogrammet vi refererade till i inledningen. 

5.2. Alternativa Perspektiv 
Under denna rubrik vill vi visa några andra perspektiv som hade kunnat vara intressanta 
inom vårt ämne men som vi valt bort. 

5.2.1. Beställarens perspektiv 

En möjlighet hade varit att göra ungefär samma undersökning med perspektivet av beställaren.  
Webbutvecklar perspektivet är dock det mest intressanta utifrån två ståndpunkter: 

• Det är fullt möjligt att följa riktlinjer och standarder utan att kundens krav på produkten 
behöver inskränkas i någon större utsträckning24. 

• Ekonomiska aspekter av att tillgänglighetsanpassa en webbplats behöver inte heller påverkas i 
någon stor grad. Genom att följa riktlinjerna blir webbutvecklingsarbetet istället mer 
kostnadseffektivt.25 

Som vi ser det måste det också vara just utvecklarens uppgift att upplysa kunden om denne inte verkar 
ha kunskap på området. 

5.2.2. Användarens perspektiv 

Ytterligare ett perspektiv hade varit att se hur användaren och då kanske speciellt användare med 
något funktionshinder upplever webben i fråga om tillgänglighet. Ett sådant perspektiv skulle till 
exempel kunna innebära att man mäter tillgänglighet utifrån de riktlinjer som finns för tillgänglighet på 
det sätt som Bergman och Gíslason gjort i sin uppsats ”Svenska kommuners webbplatser och deras 
tillgänglighet”26.  

Vårt syfte med uppsatsen, där vi vill undersöka webbutvecklarens attityder gentemot 
tillgänglighetsstandarder, har inte med användarens perspektiv att göra då vi inte frågar efter hur 
användare upplever otillgängliga webbplatser. 

5.3. Koppling till befintlig forskning 
Tidigare undersökningar som angränsar till vårt syfte presenteras här och vi vill även 
med vårt bidrag ge en bild av hur vår uppsats relaterar till dessa. 

Vi har funnit flera c-uppsatser som genom olika typer av mätningar visat att många offentliga 
webbplatser inte lever upp till de krav som finns gällande tillgänglighet. Johan Bergman och Gísli Jon 
Gíslason27 kandidatuppsats är ett exempel på detta. De har undersökt 30 svenska kommuners 
hemsidor utifrån en utvärderingsmodell de skapat med utgångspunkt i WAI28, Vägledningen 24-
timmarswebben29  samt Roger Johanssons ”Evaluating website accessibility”30. Denna utvärdering visar 

                                                      
24 (Petrie, Hamilton, & King, 2004) 
25 (VERVA, 2006), s.35 ff 
26 (Bergman & Gíslason, 2007) 
27 (Bergman & Gísliason, 2007), s. 227-229 
28 http://www.w3.org/WAI/guid‐tech.html  
29 (VERVA, 2006) 
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att de flesta webbplatserna man undersökt inte i tillräcklig grad klarar kraven på tillgänglighet utifrån 
de kriterier och mätvärden man satt upp i utvärderingsmodellen. 

En annan uppsats av Jörgen Lundin och John Näslund31, också denna på C-nivå, undersöker 
anledningen till att fler webbplatser inte utvecklas med användarstöd för funktionshindrade. Lundin 
och Näslund har genomfört intervjuer med tre aktörer och kommer bland annat fram till att beställare 
inte ser någon ekonomisk vinst i att följa riktlinjer, att kunskapen om tillgänglighetsriktlinjer är 
bristande och att beställare inte görs uppmärksamma på frågan om tillgänglighet när en webbplats 
ska byggas. 

Vi har också hittat kritik mot WCAG. Artikelförfattarna Brian Kelly och hans kollegor som skrivit de två 
artiklarna Accessibility – Maximizing the benefit of accessibility guidelines och Accessibility 2.0: People, 
Policies and Processes32 menar på att riktlinjerna i WCAG är stelbenta och lider brist på kontext och 
användaranpassning. Man hävdar att WCAG fokuserar på att tillhandahålla lösningar för konkreta 
funktionshinder istället för att göra riktlinjerna flexibla så att man kan anpassa webbupplevelsen på en 
individnivå. Riktlinjerna är en god grund att stå på men behöver utökas och göras mer 
anpassningsbara hävdar de. 

5.3.1. Vårt bidrag 

Vi vill i vår uppsats undersöka hur webbutvecklares kunskap och attityder påverkar och bidrar till 
problematiken som Bergman och Gíslason visat på i sin uppsats.  

Vid en ytlig betraktelse är vår uppsats lik Lundin och Näslunds då vi båda undersöker orsaker till 
samma problematik. Det som skiljer våra uppsatser åt är dock flera saker. Man kan säga att vi snarast 
bygger vidare på kunskapen från Lundin och Näslund då vi bl.a. tagit fasta på en av deras slutsatser 
som säger att brister i kunskap om tillgänglighet bidrar till att webbplatser inte tillgänglighetsanpassas. 
Vårt syfte är utifrån det något annorlunda då vi inriktar oss på att finna samband mellan hur just 
kunskap och motivation påverkar efterlevnad av riktlinjer. Vi har också ett tydligare 
webbutvecklarperspektiv där vi i första hand frågar oss hur webbutvecklaren som individ bidrar till 
tillgänglighetsproblematiken. 

6. Metod 
Under metod redovisar vi hur vi samlat in materialet vi använt för att göra vår 
undersökning, samt diskuterar vilka överväganden som ligger bakom vårt val av metod.  

6.1. Litteraturstudie 
Vi började processen med att genomföra en litteraturstudie där information samlades inom 
ämnesområdet för att kartlägga befintlig kunskap om förutsättningar och problem.  

Dokument från W3C.org som beskriver WCAG33 samt vägledningen för 24-timmarswebben34 har 
studerats för att ge en teoretisk bakgrund. För att få en nyanserad bild av ämnet söktes artiklar i 
databasen ACM Digital Library med sökorden WAI, WCAG och accessibility. Sökningen resulterade i ett 

                                                                                                                                                                      
30 (Evaluating website accessibility part 1, Background and Preparation), (Evaluating website accessibility part 2, Basic 
Checkpoints), (Evaluating website accessibility part 3, Digging Deeper) 
31 (Lundin & Näslund, 2005) 
32  (Sloan, Heath, Hamilton, Kelly, Petrie, & Phipps, 2006), (Kelly, o.a., 2007) 
33 (Web Content Accessibility Guidelines 1.0, 1999) 
34 (VERVA, 2006) 
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antal artiklar som var intressanta för vår uppsats. Även två svenska kandidatuppsatser35 har ingått i 
studien som vi funnit genom att söka på orden tillgänglighet, webb och WCAG i uppsatsdatabasen på 
http://www.uppsatser.se/ . 

Bristen på litteratur av vetenskaplig karaktär på området ”attityder kring tillgänglighet och webben” 
var en av utgångspunkterna för att vi utförde just vår undersökning. Det som varit lätt att finna har 
varit litteratur av mer teknisk instruktiv karaktär i form av artiklar och böcker som talar mer om hur 
man uppnår tillgänglighet än om varför. De vetenskapliga artiklar vi faktiskt funnit och använt oss av är 
skrivna av forskare på området tillgänglighet och har alla varit publicerade i handlingar tillhörande den 
korsdisciplinära konferensen W4A36 vilket kan anses vara något som stärker källornas trovärdighet. 
Strävan efter relevans har även inneburit att målet har varit att använda så aktuella artiklar som möjligt. 

Att en del av undersökningen bygger på uppgifter från kandidatuppsatser ska ses mot bakgrund av 
den brist i kunskapsbildningen vi funnit men vi har även sökt stärka dessa uppgifter med hjälp av 
vetenskapliga artiklar samt faktaunderlag från W3C och Verva.  

6.2. Datainsamlingsmetod 
Vår kvalitativa studie har genomförts i strukturerade37 e-postintervjuer, där vi utgått ifrån en av oss på 
förhand skapad intervjuguide. E-postintervjuerna är ett strukturerat alternativ genom att varje 
informant har fått exakt samma frågor och genom att inga följdfrågor eller diskussioner har 
förekommit.  

Redan på ett tidigt skede av arbetet ansåg vi att en asynkron online intervjumetod skulle passa vårt 
syfte bäst. Att intervjua asynkront innebär att man inte är bunden till samma tid eller rum38. Eftersom vi 
ville nå webbutvecklare kunde vi inte vara säkra på att hitta ett tillräckligt stort urval av informanter i 
vår närhet utan skulle ha nytta av att kunna utnyttja ett större geografiskt område.  

En annan stor fördel är att informanterna har möjlighet att svara lite i taget när de har tid, eftersom 
intervjuformen är asynkron till sin natur. Vi förutsåg nämligen ett problem i att tiden för eventuell 
medverkan skulle kunna vara begränsad eftersom att informanterna skulle tvingas besvara våra frågor 
under en tid då trycket i deras arbetsliv var extra hårt före julledigheten. Vi kunde ju inte heller erbjuda 
någon ekonomisk ersättning för förlorad arbetstid. En asynkron lösning skulle då innebära att våra 
informanter mer flexibelt kunde styra när de ville lägga ner tid på att svara på frågorna. En asynkron 
lösning ger också informanterna möjlighet att fundera lite extra och formulera mer innehållsrika svar 
och att eventuellt underbygga dem med referenser till litteratur eller liknande. 

En nackdel som måste beaktas är att vi inte kunnat iaktta våra informanters kroppsspråk eller tonfall 
och därför förlorat en dimension som kunnat vara till hjälp vid uttolkning av materialet. Eftersom vi 
haft möjlighet att ställa följdfrågor hoppas vi ändå att vi kunnat avvärja risken för misstolkning.  

Denna intervjuform ställer dock en del krav på frågorna som ställs. Svar som lätt kan slås upp på 
webben eller liknande tenderar ju förmodligen att ge missvisande resultat och kan ge oss som forskare 
en skev bild av den verklighet och de fenomen vi vill undersöka men eftersom syftet med uppsatsen är 
att hitta samband mellan kunskap och attityder omkring riktlinjer så tyckte vi att vi våra frågor var 
passande för denna typ av metod.   

                                                      
35 (Lundin & Näslund, 2005) (Bergman & Gísliason, 2007) 
36 (W4A, 2007) 
37 (Oates, 2006, s. 187) 
38 (Almqvist & Westerberg, 2005) 
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6.2.1. Alternativa datainsamlingar 

Som alternativ till det kvalitativa förfarandet med intervjuer funderade vi på att använda oss av enkäter 
som vi då skulle analysera på ett kvantitativt sätt. En nackdel med enkäter som var med och avgjorde 
vårt val av metod var att vi i en enkätstudie skulle förlora möjligheten att ställa följdfrågor till våra 
respondenter.  Enkäter är samtidigt en metod som till sin naturliga form blir styrd både till sin form och 
av de frågor som ställs vilket kan upplevas frustrerande både av oss som forskare samt den som ska 
svara.39 Vi ifrågasatte även möjligheten av att inom en rimlig tid kunna hitta ett tillräckligt stort urval 
respondenter för att kunna genomföra en vetenskapligt giltig enkät  

Ett alternativ som hade kunnat avvärja nackdelen med följdfrågor hade varit att följa upp den 
kvantitativa studien med en kvalitativ del. Eventuella frågor och oklarheter som dykt upp i 
enkätstudien hade då kunnat följas upp med intervjuer av enskilda webbutvecklare. Pga. en avvägning 
där vi kom fram till att den möjliga nyttan med en enkätundersökning i förhållande till tidsaspekten var 
för liten valde vi att istället koncentrera oss på att genomföra den kvalitativa studien.  

Ett annat alternativ vi övervägde var att genomföra minst två online fokusgrupper40 men vi insåg att vi 
inte skulle ha nytta av informanterna diskuterade med varandra i det här läget och att våra frågor lika 
gärna skulle kunna skickas till var och en av informanterna via e-post.  

6.2.2. Framtagande av intervjuguide 

Intervjuguiden (bilaga 1) bestod av arton frågor indelade under fyra olika rubriker där den första 
rubriken var en personpresentation och varje annan rubrik var avsedd att spegla en del i vårt syfte. 
D.v.s. Kunskap, Motivation och Efterlevnad. Frågorna bygger på de funderingar och frågeställningar 
som kommit upp under litteraturstudien och som återfinns under avsnittet frågeställningar. 

6.2.3. Val av informanter 

Tack vare valet av just e-postintervjuer var informanturvalet inte med nödvändighet begränsat till 
Örebro med omnejd.  

Strävan har varit att de webbutvecklare som deltagit i vår undersökning skulle vara så representativa 
som möjligt för sin yrkesgrupp men eftersom det är svårt att vara säker på att detta uppnåtts kan 
urvalet sägas vara ett icketroligt urval,41 vilket innebär att vi från början inte visste om de informanter vi 
valde skulle vara typiska för och kunna representera en större del av populationen webbutvecklare. 

Urvalet skedde med så kallat strategiskt urval42 vilket innebär att informanter medvetet valdes utifrån 
vilka vi trodde skulle kunna producera värdefulla data i det här fallet utifrån sitt yrke som 
webbutvecklare.  

De fem informanter vi slutligen fått tag på har alla stor erfarenhet av att utveckla webbplatser och 
anger att de har arbetat i diverse projekt av olika karaktär. De har utvecklat privata, kommersiella såväl 
som offentliga webbplatser. Flera av dem har funderat kring tillgänglighet och standarder och arbetar 
medvetet med tillgänglighet i sitt arbete som webbutvecklare. Flera har också erfarenhet av projekt 
som inte prioriterat tillgänglighet i någon större grad. Vi anser att informanternas gedigna bakgrund 
och erfarenhet ger stort stöd för den kunskap de i undersökningen kan bidra med. 

                                                      
39 (Oates, 2006, s. 230) 
40 (Almqvist & Westerberg, 2005) 
41 (Oates, 2006, s. 96) 
42 (Oates, 2006, s. 98) 
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6.2.4. Kontakt med informanter 

Genom att först ta kontakt med företagen och myndigheterna via telefon ville vi försäkra oss om att 
våra meddelanden inte skulle sorteras bort som skräppost utan att de skulle vara förberedda på att 
höra ifrån oss. Ett inbjudningsmeddelande skickades efter det ut med e-post där vi berättade lite om 
vad det var för typ av respons vi hoppades på. Ytterligare någon dag senare sändes frågorna till 
informanterna. Informanterna påmindes om sin medverkan vid två tillfällen under veckan. 

6.3. Analysmetod 
Här förklarar vi hur vi gått tillväga för att analysera dels litteraturen vi läst och dels för 
att undersöka de resultat vi fått in från våra informanter. 

6.3.1. Analys av Litteraturen 

I vår litteraturstudie har vi funnit några nyckelord som vi tagit fasta vid och som vi sedan utformat dels 
vårt syfte för hela uppsatsen, dels våra frågor till informanterna efter och som också har gett ramen för 
vår analys av svaren som frågorna genererat. 

 

 

 

Figur 1 Nyckelord 

Det första nyckelordet är kunskap.  Lundin och Näslund43 drar slutsatsen i sin uppsats att om 
kunskapen om tillgänglighetsanpassning var större borde det betyda att fler webbplatser borde vara 
mer tillgängliga för fler personer. Eftersom det finns riktlinjer att följa för tillgänglighet (WCAG och 24-
timmarswebbens vägledning) är det just kunskap om dem och tillgänglighet vi är intresserade av. 

Nästa nyckelord är motivation.  Lundin och Näslunds44 funderingar omkring vidare studier gav oss 
riktningen. De skriver: 

”Vi föreslår en studie i att finna orsaker till varför inte huvuddelen av alla webbapplikationer 
i dag har användarstöd för funktionshindrade ur en attityd och värderingsperspektiv.” 

Undringarna kring attityder och värderingar fick oss att fundera över vad som motiverar en 
webbutvecklare till att följa standarder för tillgänglighet och vad brist på motivation innebär i samma 
sammanhang.  

Den sista delen av våra frågeställningar fann vi i de olika beskrivningar vi tagit del av som visar att 
stora delar av webben inte följer de riktlinjer som finns.  Bergman och Gíslasons45 undersökning av 30 
kommuners hemsidor är ett exempel på detta samt VERVAS46 återkommande mätningar. Efterlevnad 
av tillgänglighetsriktlinjerna kom därför att bli det sista av våra nyckelord. 

Analys av intervjuerna 

De tre nyckorden kunskap, motivation och efterlevnad kom att utgöra grunden för analysen av de svar 
fick in från e-postintervjuerna.   

                                                      
43 (Lundin & Näslund, 2005) 
44 (Lundin & Näslund, 2005) 
45 (Bergman & Gísliason, 2007) 
46 (VERVA, 2006) 
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Frågorna var redan från början indelade i de tre kategorierna men vissa svar kom att överlappa och 
hamnade således i mer än en kategori.  Vi sorterade in svaren i respektive del av modellen nedan. Det 
vi sedan letade efter var att se hur de olika elementen i modellen relaterade till varandra och till 
problemet att det finns en lucka i hur webbplatser lever upp till kraven på tillgänglighet, enligt de 
mätningar vi sett.  

 

Figur 2 Analysmodell 

6.4. Kvaliteten av arbetet 
Reliabilitet är ett mått på hur väl en metod låter ett forskningsresultat återupprepas över tid. 
Reliabilitet är svårt att mäta vid kvalitativa studier i allmänhet och vår studie i synnerhet då det i vårt 
fall handlar om värderingar och kunskap hos webbutvecklare, något som utvecklas och förändras allt 
eftersom tiden går och kontexten förändras. I kvalitativa studier kan man istället tala om att 
forskningen ska kunna visa på pålitlighet (egen översättning av: dependability) 47. Vad vi kan göra för 
att försäkra oss om pålitligheten i våra resultat är att vara så noggranna som möjligt vid 
metodbeskrivningen så att efterkommande forskare ska kunna upprepa vår undersökning och för att 
man tydligt ska kunna spåra de slutsatser vi drar.  

Validitet kan generellt sägas vara ett mått på hur väl man mäter det man vill mäta. Det finns två typer 
av validitet nämligen intern och extern validitet. Intern validitet handlar om hur väl forskarens 
observationer överensstämmer med de teoretiska idéer som forskaren utvecklar. I vårt fall har vi byggt 
vår intervju utifrån en litteraturstudie genom vilket vi försökt åstadkomma ett samspel mellan idéer 
från litteratur och intervjuer.  

Extern validitet handlar om hur väl resultatet kan generaliseras till andra sociala situationer och miljöer. 
I kvalitativ forskning kan man även tala om överförbarhet. (egen översättning av: transferability)48 Det 
är här viktigt att ge en detaljerad beskrivning av det undersökta så att läsaren själv kan ta ställning till 
om forskningen är överförbar till dennes situation. För att försäkra oss om överförbarheten i vår 
forskning har vi varit noggranna med att beskriva hur urvalet av informanter gått till samt även de 
intervjuades bakgrund för att visa att den kunskap de har att förmedla är sådan som är valid för den 
yrkesgrupp de representerar. 

Objektivitet handlar om forskarens förmåga att vara neutral och inte färga data med sin egen 
förförståelse. Vid kvalitativ analys är det svårt för att inte säga omöjligt att förhålla sig helt neutral till 

                                                      
47 (Oates, 2006, s. 294) 
48 (Oates, 2006, s. 294) 



12 

 

det analyserade materialet. Det var därför viktigt att klargöra det perspektiv vi har för att visa hur de 
glasögon vi betraktar materialet med är beskaffade och för att läsaren ska kunna värdera det resultat vi 
kommit fram till.  

6.5. Metodkritik 
De problem som uppträtt under undersökningen har främst bestått i svårighet att få tag i informanter 
med tid att avsätta för att svara på intervjun. Några informanter tackade ja till medverkan och 
meddelade senare att tiden inte räckt till. Detta medförde att vissa informanter fick längre svarstid på 
sig och att analysen fick pågå under en längre period än beräknat. Eftersom resultaten inte varit 
tidsbundna har det inte inneburit andra problem för undersökningen än att analysen dragit ut på 
tiden. 

Redan under stadiet då vi skrev vår intervjuguide valde vi att dela in frågorna i de kategorier som vi 
funnit under litteraturanalysen. Vi presenterade frågorna med dessa kategorier som underrubriker i 
frågeformuläret till våra informanter. Detta kunde ha inneburit att vi låst fast oss i vår modell för tidigt. 
Svaren i intervjuerna visade sig nämligen överlappa varandra över ”kategorigränserna” till viss del. Vi 
har dock inte varit mer låsta vid vår modell än att vi kunnat använda de överlappande svaren där de 
bäst har passat i vår analys  

7. Teoretiskt ramverk 
Vi kommer här beskriva vad WCAG, 24-timmarswebben, W3C och WAI är. Vi kommer 
också föra en diskussion om begreppet tillgänglighet och på vilket vis den är viktig i 
webbsammanhang och vad det finns för lagar och förordningar som är styrande i Sverige 
idag inom ämnesområdet. Vi vill också visa på kritik som finns mot WCAG. 

7.1. Behovet av en tillgänglighetsstandard 
Tillgänglighet handlar om möjligheten att ta del av något eftersträvansvärt och/eller behövligt och är 
något som antagligen har berört eller kommer att beröra oss alla som någon gång försöker navigera 
oss fram på Internet. De flesta av oss blir någon gång gamla och sannolikheten är stor att vi någon 
gång kommer att vilja läsa vår e-post eller liknande från en handdator eller mobiltelefon.  

Tillgänglighet handlar också om att kunna ta del av saker även fast man inte följer givna mönster. Det 
handlar om att ha en syn eller hörselnedsättning, kognitiva svårigheter för att tolka information, att 
man kanske inte förstår språket till fullo men också om att ha en föråldrad webbläsare, en liten skärm 
eller att befinna sig i en bullrig miljö.  

Webben är i allra högsta grad en del av vårt vardagliga liv. Därför är det viktigt att webben är 
tillgänglig för alla inte minst ur ett demokratiperspektiv.  

”Det är en demokratisk grundprincip att förutsättningarna för att fullgöra sina skyldigheter 
och utföra sina rättigheter gentemot det allmänna är desamma för alla medborgare” 

—Vägledningen 24-timmarswebben49 

                                                      
49 (VERVA, 2006, s. 12) 



13 

 

Gemensamma riktlinjer för att skapa och presentera innehåll på webben behövs för att uppnå detta. 
Myndigheter och andra offentliga webbplatser bör följa dessa riktlinjer för att alla ska ha möjlighet att 
bruka dessa webbplatser, i så stor grad det är möjligt  

7.2. Tillgänglighet och lagen 
Det finns på både EU-nivå och nationell konstitutionell nivå en strävan efter att webben 
ska göras tillgänglig för så många som möjligt. Följande är exempel på vad som reglerar 
offentliga myndigheters verksamhet.  

i2010 - Det europeiska informationssamhället för tillväxt och sysselsättning 

I EU:s strategi i2010 – Det europeiska informationssamhället för tillväxt och sysselsättning, som 
presenterades med ett meddelande från EU-kommissionen i juni 2005, fastslogs att alla offentliga 
webbplatser inom EU ska vara tillgängliga år 2010 och målet gäller såväl myndigheter som kommuner. 
Medlemsländerna och så följaktligen även Sverige har genom att ställa sig bakom strategin kommit 
överrens om att offentliga webbplatser ska följa riktlinjerna från W3C, det vill säga WCAG. EU-
kommissionen skriver i sitt meddelande att ett av målen med i2010 är:  

”Att uppnå ett europeiskt informationssamhälle där alla kan delta som främjar tillväxt och 
sysselsättning på ett sätt som överensstämmer med hållbar utveckling och som prioriterar 
bättre offentliga tjänster och livskvalitet.” 

—i2010 - Det europeiska informationssamhället för tillväxt och sysselsättning50  

Förordning 2001:526 - Om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av 
handikappolitiken 

Även på nationell nivå syns denna strävan. I förordningen ”om de statliga myndigheternas ansvar för 
genomförandet av handikappolitiken” anges att:  

”Myndigheterna skall verka för att personer med funktionshinder ges full delaktighet i 
samhällslivet och jämlikhet i levnadsvillkor. Myndigheterna skall särskilt verka för att deras 
lokaler, verksamhet och information är tillgängliga för personer med funktionshinder” 

—Förordningen om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av 
handikappolitiken51 

Proposition 2004/05:175 - Från IT-politik för samhället till politik för IT-samhället 

En annan skrift som reglerar tillgängligheten för svenska offentliga webbplatser är regeringens 
proposition ”Från IT-politik för samhället till politik för IT-samhället” från 2005. Det övergripande målet 
att nå ett digitalt kunskapssamhälle för alla genomsyrar propositionen. För att uppnå målet föreslås tre 
delmål som avser kvalitet, hållbar tillväxt och tillgänglighet. Propositionstexten anger att: 

”IT ska vara tillgängligt för alla. För att lyckas med det är både infrastruktur och 
möjligheten att använda sig av tekniken viktiga faktorer” 

—Från IT-politik för samhället till politik för IT-samhället52  

                                                      
50 (i2010 - Det europeiska informationssamhället för tillväxt och sysselsättning, 2005) 
51 (Förordningen om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av handikappolitiken, 2001) 
52 (Från IT-politik för samhället till politik för IT-samhället, 2004) 
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7.3. Standarder för tillgänglighet 
7.3.1. W3C 

W3C(World Wide Web Consortium)53 är en internationell sammanslutning av över 400 
medlemsorganistationer54. I dagsläget är 67 personer anställda i 10 olika länder. W3C härbärgeras 
huvudsakligen vid Massachusetts Institute of Technology Laboratory for Computer Science [MIT/CSAIL] i 
USA, vid European Research Consortium for Informatics and Mathematics [ERCIM] i Sophia-Antipolis i 
Frankrike och vid Keio University Shonan Fujisawa Campus i Japan. 

W3C utvecklar interoperabla teknologier (specifikationer, riktlinjer, programvara och verktyg) för att, 
som de själva säger, webben ska nå sin fulla potential som ett forum för information, handel och 
gemensam förståelse. 

”W3C Members work together to design Web technologies that build upon its universality, 
giving the world the power to enhance communication and commerce for anyone, 
anywhere, anytime and using any device” 

—Tim Berners-Lee, W3C Director och grundare av World Wide Web55 

7.3.2. WAI 

Som en del i detta arbetar W3C för tillgänglighet både för slutanvändare och för utvecklare. I sitt 
projekt WAI (Web Accessability Initiative) har man tagit fram en modell som består av tre delar med 
riktlinjer som om de följs ska göra webben tillgänglig för alla.  

 

Figur 3 WAI Riktlinjer och teknologier 

De olika delarna i WAI består av dels  UAAG (User Agent Accessability Guidelines) som innehåller 
riktlinjer för hur webbläsare och liknande åtkomstteknologier ska tolka koden på webbplatserna, dels 
ATAG (Authoring Tools Accessability Guidelines) med riktlinjer för de verktyg som används för att 

                                                      
53 (W3C, 1994) 
54 (World Wide Web Consortium (W3C) Members, 1997) 
55 (About The World Wide Web, 1992) 
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skapa webbinnehåll och webbplatserna och dels WCAG (Web Content Accessability Guidelines) som 
innehåller riktlinjer för innehållet på webbplatserna.  Denna tredelning ger uttryck för att även 
utvecklare av webbläsare och utvecklingsverktyg bär sin del av ansvaret för tillgänglighetsproble-
matiken. Den del av de tre vi fortsättningsvis kommer fokusera på är WCAG. 

7.3.3. WCAG 
Web Content Accessability Guidelines 1.0 

WCAG är riktlinjer för hur innehållet på webben ska presenteras, för att vara tillgänglig för så många 
användare som möjligt. Om utvecklare av webbläsare för till exempel mobiltelefoner följer UAAG så är 
alltså tanken att webbplatsinnehåll skapat efter WCAG ska fungera i den. 

Den version av WCAG som för närvarande gäller är version 1.0 som publicerades av W3C 199956. 

Man kan säga att riktlinjerna i WCAG följer två olika teman. Dels vad vi har valt att översätta som 
mjuka övergångar och dels tydlig och lättförståelig navigation. Mjuka övergångar handlar om att sidan 
förblir tillgänglig oavsett vilka fysiska, psykiska eller tekniska förhinder en användare har. Detta 
åstadkommer man t.ex. genom att separera struktur och funktion och att använda sig av text i olika 
former eftersom text är något som går att göra tillgängligt för nästan alla tekniker och användare.  
Tydlig och lättförståelig navigation handlar om att språket ska vara enkelt och tydligt och att 
navigationen ska vara lätt att förstå och hitta. Det handlar även om att inte förlita sig på att användare 
ska kunna ta till sig och förstå visuella ledtrådar såsom bildkartor och ramar.  

Riktlinjerna i WCAG är bl.a. organiserade efter en prioritet som bygger på hur stor betydelse de har för 
tillgängligheten. Prioritet 1 betyder att en webbutvecklare måste tillgodose denna punkt för att en eller 
flera grupper inte helt ska stängas ute från informationen på sidan. Prioritet 2 betyder att denna punkt 
borde tillgodoses eftersom det kommer öka tillgängligheten för en eller flera grupper. Prioritet 3 
betyder att denna punkt kan öka tillgängligheten för en eller flera grupper.  

Målet för en webbplats som följer WCAG är att uppnå full överensstämmelse. En webbplats kan uppnå 
tre olika grader av överrensstämmelse med WCAG. Nivå A betyder att alla punkter med prioritet 1 är 
uppfyllda. Nivå AA betyder att alla punkter med prioritet 1 och 2 är uppfyllda medan nivå AAA betyder 
att alla punkter på alla tre nivåerna är tillgodosedda.  

Härefter kommer vi kort att redovisa riktlinjerna som vi tolkat dem utifrån W3C’s egen beskrivning57. 
Det är i huvuddrag vad riktlinjen handlar om och vilka användare den kan vara viktig för som 
presenteras under varje punkt.  

1. Tillhandahåll motsvarande, alternativ information för auditoriskt (röst och ljud) och 
visuellt (bild och text) innehåll. 
Det handlar om att beskriva visuellt innehåll som bilder, ljud och video på alternativa sätt men 
främst genom text. Att även ha bilder som alternativ till just text kan gagna vissa 
användargrupper som har svårt att ta till sig text. 

2. Förlita dig inte på färg enbart. 
Förvissa dig om att text och grafik är förståeliga även när de betraktas utan färg. 
Att endast särskilja element med hjälp av färgnyanser försvårar tillgängligheten för färgblinda 

                                                      
56  (Web Content Accessibility Guidelines 1.0, 1999) 
57 (Web Content Accessibility Guidelines 1.0, 1999) 
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och användare med monokromatiska skärmar. Om kontrasten mellan text och bakgrund är för 
liten riskerar man att läsbarheten helt försvinner. 

3. Använd märkspråk och formatmallar och gör det korrekt. 
Använd korrekta strukturella element och placera presentationen i formatmallar. 
Att inte använda korrekt uppmärkning och att blanda in presentationselement som <font> 
bland strukturelement som <p> försvårar för användare med specialiserad mjukvara att förstå 
och navigera genom organisationen av sidan. 

4. Använd kodning som förenklar uttal och tolkning av förkortad eller utländsk text. 
Det här är viktigt för talsyntes och punktskriftsmjukvara och underlättar för uttal. Det är även 
viktigt att märka ut och ange utskriften av akronymer. 

5. Skapa tabeller som mjukt kan omvandlas till text. 
Gör dig förvissad om att dina tabeller kan läsas i skiftande webbläsare och andra 
åtkomsttekniker. 
 
Tabeller bör till exempel  endast användas till information som ska presenteras i tabellformat 
och absolut inte för layout. Att korrekt märka upp sina tabeller är viktigt för användare med 
skärmläsare och även för användare med små skärmar som endast ser en liten del av sidan åt 
gången. 

6. Se till att sidor som använder nya tekniker kan övergå mjukt till presentation med äldre 
teknik. 
Se till att sidor är tillgängliga även när stöd inte finns för nya tekniker. Även fast de nyaste 
teknikerna rekommenderas och kan lösa många tillgänglighetsproblem är det viktigt att 
användare som har dessa avstängda eller otillgängliga inte stängs ute. 

7. Se till att blinkande, rullande eller automatiskt uppdaterande objekt och sidor kan 
pausas eller stoppas. 
Människor med kognitiva eller visuella handikapp kan ha svårt att uppfatta rörlig text. Rörelse 
kan även dra så stor uppmärksamhet till sig att människor med kognitiva handikapp finner 
resten av sidan helt oläsbar. Skärmläsare kan inte heller läsa rörlig text. Människor med fysiska 
handikapp kan ha svårt att röra sig så snabbt eller precist att de kan interagera med rörliga 
objekt. 

8. Se till att användargränssnittet för skärmobjekt är lika tillgängliga som webbsidorna. 
När ett inbäddat objekt (t.ex. en mediaspelare) har ett eget användargränssnitt måste även 
detta följa regler för tillgänglighet. Om detta är omöjligt måste en alternativ lösning erbjudas. 

9. Se till att funktioner som aktiverar sidelement fungerar med olika typer av pekdon, 
tangentbord etc. 
Även användare som inte använder datormus eller tangentbord och liknande måste kunna 
navigera på sidan. 

10. Använd provisoriska lösningar för äldre webbläsare och andra åtkomstteknologier 
såsom skärmläsare. 
Äldre webbläsare och andra åtkomstteknologier kan sakna egenskaper för tillgänglighet som 
senare varianter har. I sådana fall ska speciallösningar för att bevara funktionaliteten hos sidan 
finnas. 

11. Använd W3C’s riktlinjer och teknologier (t.ex. html, css etc.). 
W3c’s teknologier är framtagna med tanke på tillgänglighet. Många andra teknologier som 
Shockwave och Pdf kräver insticksprogram eller fristående programvara för att kunna ta del av 
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dem. När sådana teknologier ändå används ska alternativ erbjudas. Det är även viktigt att följa 
standard och att använda sig att den senaste versionen. 

12. Tillhandahåll information som ger användaren möjlighet att förstå var i dokumentet 
man är. 
Komplexa relationer mellan delar av en webbplats kan göra det svårt för människor med 
kognitiva handikapp att förstå sammanhang. Att gruppera element och att erbjuda 
information om sammanhang kan då vara till stor hjälp.  

13. Tillhandahåll tydliga navigationsanvisningar. 
En tydlig och konsekvent navigation är till stor hjälp för användare med nedsatt syn och 
kognitiva handikapp men även för gemene man.  

14. Se till att dokument är lättillgängliga, tydliga, och inte tillkrånglade så de är enkla att 
förstå. 
Konsekvent sidlayout och ett lättläst språk är till nytta för alla användare och speciellt sådana 
med kognitiva eller inlärningshandikapp samt användare med ett annat modersmål vilket även 
inkluderar användare med teckenspråk som huvudsakligt kommunikationssätt. 

Version 2.0 av WCAG58 är nu under utveckling och är tänkt att överta som rekommendation inom en 
snar men ospecificerad framtid. Skillnaden mellan version 1.0 och 2.0 sägs från W3C inte vara stor utan 
består främst i att den nya versionen ska vara mer teknikoberoende. Man arbetar också för att göra 
reglerna för överrensstämmelse tydligare samt att klarare uttrycka vilka grupper av användare som har 
nytta av de olika riktlinjerna.59 

7.3.4. 24-timmarswebben 

Vägledningen för 24-timmarswebben är en svensk text publicerad av Verva Verket för 
förvaltningsutveckling vilken innehåller riktlinjer för utveckling av webbplatser och e-tjänster i offentlig 
sektor.  

Verva är ett statligt verk som på uppdrag från Sveriges Regering arbetar med verksamhets- och 
kompetensutveckling av myndigheter, kommuner och landsting. Verva ger ut föreskrifter, vägledningar 
och rapporter vilka Vägledningen för 24-timmarswebben är en del av. 

Vägledningen är framtagen efter och bygger på WCAG och är i linje med EU:s strategi i2010, 
proposition 2004/05:175 Från IT-politik för samhället till politik för IT-samhället samt förordning 
2001:526 om de statliga myndigheternas ansvar för handikappolitiken. Vägledningen består av 147 
riktlinjer och riktar sig främst till statliga myndigheter men Vervas förhoppning är att även kommuner, 
landsting och näringsliv ska följa den. 

Vägledningen syftar till att beskriva vilka standarder och riktlinjer som ska beaktas vid skapandet av 
webbplatser, men ger också förslag på metoder och arbetssätt som förenklar och effektiviserar arbetet. 
Här finns råd kring planering och uppföljning, utformning och kodning, innehåll och struktur. 

Målgruppen för 24-timmarswebben är verksamhets- och webbplatsansvariga, inköpare, beställare och 
leverantörer av webbplatser och e-tjänster, informatörer och redaktörer, designers och programmerare 
som arbetar med innehåll, utformning och kodning av webbplatser.60 

                                                      
58 (Henry, 2007) 
59 (Caldwell, Cooper, Reid, & Vanderheiden, 2007) 
60 (Vägledningen 24-timmarswebben, 2006) 
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En webbplats utformad efter Vägledningen 24-timmarswebben ska automatiskt uppfylla de krav som 
ställs på webbplatser både inom Sverige och EU och därmed kunna nås av fler medborgare och även 
vara enklare att använda än webbplatser som inte följer riktlinjerna. 

7.4. Problem med WCAG och 24-timmarswebben 
I följande stycke beskrivs några problem med riktlinjerna som vi funnit och vi beskriver 
även närmare problematiken med hur de i praktiken efterlevs. Eftersom vägledningen 24-
timmarswebben till största delen grundar sig på WCAG så anser vi att kritiken emot 
WCAG gäller även den. 

7.4.1. Är standarden tillräcklig? 

Trots att WCAG har nått så stort genomslag finns det saker att ifrågasätta och fundera över. Man kan 
till exempel väcka frågan om W3C´s dominans i sig är ett problem och något som hindrar andra 
metoder för tillgänglighet att komma fram och bli kända.  

En annan brist i WCAG är att riktlinjerna inte helt självklart kan stå på egna ben. För att WCAG ska göra 
optimal nytta krävs det att även ATAG’s riktlinjer för utvecklingsverktygen samt UAAG’s riktlinjer för 
åtkomstverktyg följts.61 

En annan kritik mot WCAG är att man inte offentliggjort hur riktlinjerna tagits fram och att man 
därmed kan ifrågasätta den eventuella bristen på empiri bakom dem. De få empiriska studier som 
finns redovisade kritiseras för att resultera i godtycklig prioritering av riktlinjerna i WCAG.  

”A user-based study with blind Web users recently found that there was no relationsship 
between user ratings of problems they encountered and the prioritylevels associated with 
these problems” 

—Accessibility 2.0: People, Policies and Processes62 

Riktlinjerna har även beskyllts för att vara vagt och oprecist uttryckta vilket gör dem öppna för tolkning 
vilket i sig försvårar användandet av dem. Organisationen av dem är också så komplex att de kan vara 
svåra att förstå och därmed situationsanpassa. Det ställer ett krav på förståelse av rationaliteten bakom 
varje kontrollpunkt vilket kanske inte kan förutsättas för alla som berörs av att skapa innehåll för 
webben. 

Ett exempel på hur bristen på förståelse av en riktlinjes bakgrund kan göra en webbsida i princip 
oläslig ges av den synskadade Chieko Akasawa i artikeln ”What’s the Web Like if you can´t see it”63. 
Författaren berättar om hur användaren besöker en av sina favoritsidor med en skärmläsare och helt 
plötsligt är sidan full av förvirrande information som ”shadow” och ”space”. 

Det visar sig att de som kodat sidan bestämt sig för att följa regeln om att använda beskrivande 
information för alla bilder, vilket är något som är viktigt för att synskadade ska kunna ta del av 
bildinformation. Men att ange information som ”space” på en bild som i sammanhanget endast 
fungerar som en grafisk avgränsare minskar istället för att öka sidans tillgänglighet. Om man hade 
förstått syftet med beskrivande information för bilderna hade man kunnat lösa problemet genom att 
använda en tom sträng eller ett mellanslagstecken för alla designelement. Med största sannolikhet 
gick sidan ändå igenom automatiska verktyg för validering. 

                                                      
61 (WAI Guidelines and Techniques) 
62 (Kelly, o.a., 2007, s. 139) 
63 (Akasawa, 2005, s. 5) 
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WAI’s mål är att skapa en universell tillgänglighet som ska uppnås om man följer alla deras riktlinjer. 
Problemet med detta är att dels kan webbplatser vara tillgängliga utan att följa alla riktlinjer och dels 
kan de vara mindre tillgängliga även fast de följer riktlinjerna. Det bestäms förmodligen mer av kontext 
och målgrupp än av riktlinjerna i sig.  

WAI’s stora fokus på att webbplatser uppfyller riktlinjer som WCAG riskerar att ta fokus från 
användarens upplevelse. Flera studier har visat att en webbplats konformitet till WCAG har liten 
relevans för hur tillgänglig webbplatsen faktiskt är för enskilda användare.64  

Ett stort problem i sammanhanget är att alla funktionshinder inte ser likadana ut och kommer i många 
fall inte i närheten av varandra när det gäller vilka hjälpmedel individen med funktionshindret är hjälpt 
av. En person med en synskada behöver något helt annat än vad person med en kognitiv funktions-
nedsättning gör. Detta är ett bra exempel eftersom de rent av kanske behöver rent motsatta 
hjälpmedel. Den synskadade är mest hjälpt av att sidan är textbaserad och har tydliga rubriker och 
menyer för att eventuella hjälpmedel ska fungera tillförlitligt, medan en människa med en kognitiv 
funktionsnedsättning förmodligen har mer nytta av associationer med bild, färg, form, ljud eller rentav 
andra hjälpmedel som inte direkt är kopplade till datorn, för att kunna navigera sig fram på hemsidan. 

För att kunna tala om tillgänglighet på en individnivå, där man ser till individens behov och 
förutsättningar istället för att fokusera på en lista med funktionshinders olika begränsningar, måste 
man alltså kunna tillåtas att se till kontext och målgrupp. Utifrån detta kan man sedan avgöra 
tillgängligheten och inte bara göra det genom att se på hur de riktlinjer som finns följs. 

” Appropriate ”fit to context of use” should be the goal of developers, with a recognition that 
guidelines can serve as means to this end, but that conformance to guidelines is not itself 
the end.” 

—Accessibility: Maximizing the benefit of accessibility guidelines65 

Författarna av den citerade artikeln menar att även om WCAG är en god grund man måste utgå ifrån 
för att uppnå tillgänglighet är de på inget en garanti för att sådan verkligen uppnås. Om det dessutom 
är så efterlevnaden av tillgänglighetsriktlinjer är låg är det kanske rimligt att tänka att en större 
kunskap om och motivation till att använda WCAG och 24-timmarswebbens riktlinjer är de första 
stegen på vägen för att göra webben mer tillgänglig för fler. 

7.4.2. Standardens genomslagskraft bland utvecklare 

Mätningar från nedanstående källor har visat att offentliga webbplatser inte lever upp till de krav som 
finns gällande tillgänglighet.  

Verket för förvaltningsutveckling Verva genomför två gånger om året en mätning där man testar ca 
1000 webbplatser inom den offentliga sektorn.66  Testet består av ett automatiserat stickprov där man 
undersöker koden på varje webbplats förstasida utifrån åtta kriterier som innefattar bl.a. hur layouten 
är uppbyggd med tabeller, ramar och stilmallar, huruvida sidan följer kodstandard och hur rubriker är 
organiserade. Mätningarna har visat på en konstant ökning av tillgänglighetsanpassningen hos 
offentliga webbplatser men att det fortfarande är en lång bit kvar att gå. I den senaste mätningen som 
genomfördes 22 oktober 2007 kom man fram till att 17 % av de mätta webbplatsernas kod följer 

                                                      
64 (Kelly, o.a., 2007, s. 139) 
65 (Sloan, Heath, Hamilton, Kelly, Petrie, & Phipps, 2006) 
66 (Halvårsmätning av offentliga webbplatser, 2007) 
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standard.  38 % har en korrekt rubrikstruktur på sin startsida. Endast 33 % använder stilmallar och hela 
52 % använder fortfarande en layout baserad på tabeller. 

Johan Bergman och Gísli Jon Gíslason’s67 kandidatuppsats är ett annat exempel. De har undersökt 30 
svenska kommuners webbplatser utifrån en utvärderingsmodell de skapad utifrån WAI68 och 
Vägledningen 24-timmarswebben69 . 

Resultatet i uppsatsen visar att endast arton av trettio kommuner uppfyller kravet om att webbplatsen 
ska fungera utan JavaScript. Åtta av kommunerna följde helt kodstandard medan nio inte alls gjorde 
det. Sammantaget konstaterar Bergman & Gíslason att utifrån sin utvärderingsmodell ligger 
medianvärdet för webbplatsernas tillgänglighet under vad man anser vara ett godkänt resultat. 

Lundin och Näslund70 kommer i sin c-uppsats fram till slutsatserna att företag inte ser någon nytta 
med att tillgänglighetsanpassa sina webbplatser och att kunskapen bland kravställare vid 
upphandlingar angående tillgänglighetskrav är bristande. Om den del av ansvaret som ligger på 
webbutvecklaren säger de att utvecklare inte har tillräcklig kunskap om tillgänglighetsanpassning och 
att webbutvecklare inte i tillräckligt stor grad informerar beställare om vad tillgänglighetsanpassning 
innebär. Vidare anser de att förordningar och lagar i för liten del är styrande när det gäller 
tillgänglighet för utvecklandet av kommersiella webbplatser. 

I “Tension, what tension? Website accessibility and visual design” resonerar Helen Petrie, Fraser 
Hamilton och Neil King omkring i vilken mån strävan efter att följa tillgänglighetsprinciper står i 
kontrast till att bygga grafiskt tilltalande webblösningar. Många webbutvecklare, hävdar de, lever i tron 
att tillgänglighet prioriteras lågt på grund av att det anses vara ett problem i målet att skapa tilltalande 
designlösningar. De konstaterar att en innovativ design eller en grafiskt tilltalande lösning mycket väl 
kan möta de krav på tillgänglighet som krävs, efter att ha låtit 52 funktionshindrade personer 
utvärdera 100 webbplatser. Tillgänglighet ska inte ses som ett problem, anser de, utan som en 
utmaning. 

”Therefore, accessibility should be viewed as another challenge to designers and 
implementers rather than as a constraint.” 

—Tension, what tension? Website accessibility and visual design71 

Bara i ett fall ser Petrie och hennes kollegor en anledning att nöja sig med en design som inte tar 
hänsyn till tillgänglighetsfaktorer. Det är i fall där den konstnärliga friheten är själva syftet med hela 
webbplatsen. 

8. Resultat från intervjuer 
I följande stycke presenteras referat och citat som ska visa på hur informanter svarat på 
våra frågor. Informanterna är anonyma men betecknas i resultatbeskrivningen med 
bokstavsbeteckningarna A-D. 

                                                      
67 (Bergman & Gísliason, 2007) 
68 http://www.w3.org/WAI/guid-tech.html 
69 (VERVA, 2006) 
70 (Lundin & Näslund, 2005, s. 57) 
71 (Petrie, Hamilton, & King, 2004) 
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8.1. Informanterna 
A har arbetat med att ta fram både offentliga, privata och kommersiella webbplatser. 

B har erfarenhet främst ifrån offentliga webbplatser. 

C arbetar mest med kommersiella webbplatser. 

D har erfarenhet av både kommersiella och offentliga webbplatser. 

E har arbetat med mestadels kommersiella och privata webbplatser men även en del inom offentlig 
sektor. 

8.2. Kunskap 
Här är svaren på frågorna som var listade under kategorin kunskap 

På en skala från 0-10 där 0 är ingen alls och 10 är mycket stor. Hur stor erfarenhet har du av att 
utveckla webbplatser med tillgänglighet i åtanke? 

Våra Informanter graderar själva sina erfarenheter enligt följande: 9, 5, 8, 7, 7 

Har du några egna erfarenheter av tillgänglighet eller tillgänglighetsproblem som påverkar din 
kunskapsnivå? 

B säger sig vara ”lätt färgblind” och är engagerad i att sprida medvetenhet om tillgänglighetsproblem 
på webben på flera sätt, men annars menar informanterna att de inte har några egna erfarenheter av 
tillgänglighetsproblem. 

På vilket sätt har du arbetat med tillgänglighet? (t.ex. Validerat sidan, följt vägledningen för 24-
timmarswebben, följt WCAG 1.0 …) 

A kodar alltid så att webbsidorna validerar och är noga med att de är ”semantiskt korrekta och 
användbara”. Varken WCAG 1.0 eller 24-timmarsmyndighetens riktliner anses vara tillräckliga, utan det 
viktigaste är att koda semantiskt. 

B är just nu involverad i att bygga om en stor offentlig webbplats så att den kommer att stämma 
överens med riktlinjerna i 24-timmarswebben. 

C ser alltid till att sidorna validerar och ser dessutom till att det alltid finns alternativ till de delar av 
webbplatsen som är beroende av olika scriptteknologier likt ”flash” osv. 

D anger att denne skapar mallar som valideras både vid skapandet och sedan även när den färdiga 
webbplatsen lanserats. D har på grund av tidsbrist ännu inte haft tid att sätta sig in i WCAG och 24-
timmarsmyndighetens riktlinjer till fullo.  

E har använt alla i frågan angivna sätt samt även testar sidorna på alternativa åtkomstverktyg. 

Vad anser du att det innebär för användare om en webbplats inte är tillänglig? 

Alla våra informanter anger att brist på tillgänglighet kommer att resultera i att alla människor inte 
kommer att kunna komma åt eftersträvansvärd information eller delta aktivt på lika villkor. D säger att 
”Man kan nästan se det som diskriminerande att inte göra det [Tillgänglighetsanpassa].”. E uttrycker sig 
på liknande sätt.  
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Hur har du fått den kunskap du anser att du har om tillgänglighet? 

Alla våra informanter har tillgodogjort sig största delen av sina kunskaper på egen hand genom att 
antingen läsa på Internet, dokumentation eller artiklar. Några anger sin yrkesroll och 
samarbetspartners som källa för mer kunskap och någon har lärt sig genom att läsa vägledningen 24-
timmarswebben. D har också lärt sig genom att vara på konferens. A anger särskilt att denne inte 
tillgodogjort sig sina kunskaper vid de högskolor och universitet han läst vid. 

Hur kunniga anser du att webbutvecklare i allmänhet är i frågor som gäller tillgänglighet? 

A och B upplever att kunskapsnivån är varierad, men att alldeles för många har mer begränsad 
kunskap än man skulle kunna önska. C anger att ”Min åsikt är att frontendutvecklare har bättre focus på 
tillgänglighet, medan backendutvecklare sällan pratar om det.” D säger att denne tror att tidsbrist och 
oförstående projektledare och kunder är en stor del av problemet. Kunskapen tror han i själva verket är 
relativt hög bland utvecklarna. E är den som sticker ut mest och menar att webbutvecklare i allmänhet 
inte är kunniga över huvud taget utan mest ser det som något jobbigt som stör dem. 

8.3. Motivation 
Svar på frågor listade under kategorin motivation  

Vad ser du för anledningar, din motivation, till att ha tillgänglighet i åtanke när du utvecklar 
webbsidor? 

Ett citat som anger tonen i svaren är följande: 

”Det är dumt att utestänga människor och det är enkelt att koda tillgängligt.” 

A och B anger att tillgänglighet för funktionshindrade inte är den enda anledningen att koda enligt de 
tillgänglighetsstandarder som finns. Dels gör det koden mer möjlig att återanvända, vilket gör 
tillgänglighetsanpassad kod ”billigare” att utveckla i längden, dels anges det även vara är en fördel vid 
sökmotoroptimering.  

C menar att målet är att göra en så god upplevelse som möjligt för de som besöker webbsidan och att 
nå en så stor målgrupp som möjligt. 

D menar att denne ser det som sitt jobb att koda tillgängligt och att det finns få anledningar till att inte 
göra det. 

E poängterar att respekt för slutanvändaren är en viktig motivation. Även att ägaren av webbplatsen 
riskerar att mista affärer och/eller goodwill om tillgängligheten inte tillgodoses. 

På en skala från 0-10 där 0 är ingen alls och 10 är mycket stor. Hur hög anser du att din 
motivation till att utveckla tillgängligt är?  

 Våra informanter graderar själva sin egen motivation enligt följande:10, 10, 7, 10, 9 

Vilka hinder för att utveckla tillgängliga webbplatser anser du att det finns för dig som 
webbutvecklare? 

A och D säger att det dels kan bero på tekniska aspekter . Man anger t.ex. att en del 
publiceringsverktyg, så kallade CMS, automatiskt genererar kod som blir felaktig. Om webbplatsen till 
stor del är skapad i till exempel i flash, resulterar det ofta i att slutprodukten inte följer riktlinjernas mål 
för tillgängligt.  

B anger att denne i praktiken inte kodat på länge, men att han i teorin vet hur han ska bära sig åt. 
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C säger att projektbudget och oförstående kunder är ett hinder till att inte koda tillgängligt.  

D anger även att snåla tidsplaner gör att tillgänglighetsanpassningar av tekniska lösningar haltar.  

”Det tar enligt min mening aningen längre tid att göra webbplatserna tillgängliga, t.ex. pga. 
fallback-funktionalitet om de innehåller Ajax-lösningar” 

E anger oförståelse och bristande engagemang hos kunden och hos andra utvecklare som orsak. 

Enligt dina personliga erfarenheter, tror du att tillgänglighet är något som webbutvecklare i 
allmänhet prioriterar högt vid designandet och utvecklandet av webbplatser? 

Alla våra webbutvecklare tror att tillgänglighet i allmänhet är något som prioriteras lågt i utvecklandet 
av webbplatser. 

A hänvisar till sitt svar på frågan som gällde hans erfarenheter av andra utvecklares kunskapsnivå och 
hävdar att det finns ett starkt samband. 

B hävdar att det ändå finns en klick webbutvecklare som brinner för tillgänglighet. 

C hänvisar till att tillgänglighetsanpassning oftast inte ryms i projektbudget. 

D anger att många utvecklare är nöjda bara det ser bra ut på deras egen skärm. Det finns några få 
utvecklare undantagna och som då är anmärkningsvärt engagerade. 

E anser att tillgänglighet över huvud taget inte är något som webbutvecklare prioriterar. 

Vad är det som hindrar motivationen? 

Cynism, dålig medvetenhet, lättja och att webbutvecklare ”bara vill bli av med problemet” är uttryck vi 
hittar bland svaren här. 

Det är inte svårt att koda tillgängligt hävdar A och B. Problemet är enligt B att om man lärt sig koda fel 
krävs det lite ansträngning att lära om. Det är därför viktigt att man redan på gymnasienivå ska ha 
större fokus på tillgänglighet i undervisningen. 

C anger design och informationsarkitektur samt begränsade budgetar som hinder för 
tillgänglighetsanpassningen. 

D trycker på flera sätt på tidsbrist i projekten och att man får tidskrävande och krångliga förslag att 
implementera från designers:  

”Att utvecklarna får överdesignade webbplatser av reklambyråer där det flyger omkring en 
massa färgglada blinkande bollar samtidigt som man hör dålig loungemusik spelas upp i 
bakgrunden.” 

E anser att de största hindren för webbutvecklare är dels att kunder inte kräver det, dels att 
webbutvecklarna själva inte bryr sig. För kunder är det att de, felaktigt, inte ser några rena intäkter i 
det. 

8.4. Efterlevnad 
Svar på frågor som gäller efterlevnad 



24 

 

Styrs er webbutveckling av några riktlinjer – förordningar eller lagar vad det gäller 
tillgänglighet? 

A anger att sättet att koda bygger på WCAG både i version 1 och 2 men eftersom denne inte finner 
dem tillämpbara fullt ut så är det främst erfarenhet och god vilja som styr arbetet. 

B säger att:  

”Vi vill så klart följa Vervas riktlinjer så långt vi förmår. I förlängningen handlar det om att 
möta de krav som ställs på oss som offentlig aktör via lagar och förordningar.” 

C och D hävdar att det inte finns något som styr hur tillgängligt de ska koda och D tillägger att 
personlig motivation är det som styr. 

E säger att det beror helt på kund och uppdrag och att det egentligen inte finns några lagar eller annat 
som styr förutom 24-timmarswebbens riktlinjer. 

På en skala från 0-10 där 0 är ingen alls och 10 är mycket stor. Hur ofta är det för dig att följa 
till exempel WCAG’s eller 24-timmarswebbens riktlinjer när du kodar? 

A kodar så gott som alltid enligt WCAG och 24-timmarsmyndighetens riktlinjer så långt han finner 
dem användbara. 

B skattar sin efterlevnad till 10 och C till 5.  

D går efter sina knappa kunskaper om riktlinjerna, använder sitt sunda förnuft och anger sedan att han 
skattar sitt efterlevnad till 6,5. 

E skulle själv vilja skatta sig till 9 men säger även här att det beror på sammanhang och andra 
utvecklare i projektet. Det påverkas även av tekniska förutsättningar som CMS vilka inte tar hänsyn till 
tillgänglighet.   

Mätningar har visat att offentliga webbplatser i Sverige är långt ifrån att uppfylla uppställda 
krav på tillgänglighet. Vad anser du att det beror på? 

A menar att problemet ligger i dålig kompetens hos kravställare och beställare. Sedan återkommer 
tankarna om att många CMS är otillräckliga och att det dessutom finns många konsulter som inte har 
tillräcklig motivation eller kunskap om tillgänglighet. 

B anger också okunskap som orsak men tillägger att bristande resurser även är en del av 
problematiken. På kommunal nivå upplever han att ”webben fortfarande inte är en prioriterad 
arbetsuppgift”. 

C anger gammal teknik som anledning. 

D tror att det finns lagar som styr tillgänglighetsgraden på offentliga webbplatser. Han föreslår att de 
myndigheter som upphandlar otillgängliga webbplatser ska bötfällas om det är möjligt. 

Vidare tror han att ett problem är att när en konsult försöker ”sälja in tillgänglighet” ser beställaren 
bara ökande kostnader. Hans förslag är att på samma sätt som man per automatik kodar enligt de 
dokumenttyper som finns, till exempel XHTML 1.0 Strict eller HTML 4.01 Transitional, borde det vara 
lika självklart att koda enligt de övriga tillgänglighetsstandarderna. 

Även E talar om okunskap hos leverantör och beställare. 
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Enligt EU:s strategi i2010 ska alla offentliga webbplatser vara tillgängliga år 2010. Vad anser 
du skulle behöva förändras för att detta mål ska realiseras? 

Enligt A måste man först definiera tillgänglighet och ange hur olika grupper ska prioriteras.  
Funktionshinder kan enligt vår informant vara av olika slag och man måste vara öppen för att det 
kanske inte ens är möjligt att tillgodose allas behov via just webben. A poängterar även att 
tillgänglighet också gäller gamla, unga, icke svensktalande och till exempel mobiltelefonanvändare. 

För att åstadkomma de förändringar som krävs föreslås att en öppen debatt måste till. I det stora hela 
är detta en demokratifråga och inte en teknikfråga enligt A. 

B säger att ”Vi har förutsättningarna att nå det målet, men det återstår så klart ett hårt arbete.” 

C anger att man måste lära sig tänka annorlunda och designa om offentliga webbplatser. 

D anser att webbutvecklare borde ta sitt arbete på mer allvar. Ta den lilla extra tid det tar för att se till 
att sidorna validerar, att koden är semantiskt korrekt och att det finns fallback-lösningar när man väljer 
tekniska lösningar för olika typer av funktionalitet. 

E efterfrågar hårdare kvalitetskontroll av webbplatser. Inte genom lagar men kanske genom certifiering 
av leverantörer. 

8.5 Övrigt 
Övriga funderingar som våra informanter delat med sig av 

Har du någon ytterligare fundering omkring detta med standarder som du vill dela med dig av 
till oss? 

A säger: 

”Det skulle väl kunna vara i så fall att standarder inte är hela lösningen på tillgänglighet. 
Det finns många som tjänar massa pengar på att sälja på kunder lösningar med 
motivationen att de “följer standard” och att sidorna validerar. Detta har ganska lite med 
tillgänglighet att göra. Man kan mycket väl göra en sajt som både följer standard och 
validerar men är HELT otillgänglig. Man måste koda och designa för slutanvändaren i fokus, 
inte en “dum” validator. : )” 

B och C lämnar inget svar och D tar upp frågan om det kanske inte bara är webbutvecklare som har 
ansvar för tillgänglighet utan att även användare har ansvar för vilken åtkomstteknologi de använder. 

E vill poängtera att standarder är bra. 
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9. Analys 
I följande stycke analyseras resultaten från e-postintervjuerna vilka även relateras till vad 
som kommit fram i litteraturstudien. 

9.1. Kunskap 
9.1.1. Informantens egen kunskap 

Om vad det innebär att en webbplats inte är tillgänglig för användare 

Våra informanter visar en stor medvetenhet när det gäller vad tillgänglighet handlar om och varför det 
är viktigt. Dels skattar de sin egen kunskap om tillgänglighet högt, från 5 och uppåt. Och dels ger de 
exempel på anledningar att koda tillgängligt som tyder på att de funderat en hel del kring detta.  

”En användare som inte kan använda en webbplats för att exempelvis köpa någonting 
kommer vända sig till någon annan. Däremot, en användare som inte kan använda en 
offentlig webbplats blir därigenom diskriminerad och för ett sämre utgångsläge och 
förutsättningar än andra individer i samhället.” 

Flera är medvetna om att brist på tillgänglighet innebär en demokratisk inskränkning vilket också är 
anledningen till att Verva72 tagit fram riktlinjer för offentliga webbplatser. 

”Den är helt enkelt inte tillgänglig för en mindre eller större grupp människor. När det 
gäller offentlig verksamhet och myndighetsfunktioner är det inte acceptabelt och när det 
gäller kommersiella sajter är det bara dumt. Man missar kunder och skapar bad-will.” 

”Att personen undanhålls information och utestängs från ett aktivt deltagande.” 

Om hur man fått sin kunskap 

Vi har funderat lite över hur W3C och Verva når ut med sina riktlinjer och svaren från våra informanter 
tyder på att man i ganska stor grad får leta reda på informationen på egen hand. Dels genom 
självstudier, konferenser och genom yrkeserfarenhet. Den ende av våra informanter som anger att man 
på hans arbetsplats medvetet arbetar utifrån 24-timmarswebbens riktlinjer arbetar just inom en 
offentlig verksamhet.  

En av informanterna anger att när han läst kurser i informatik och MDI vid universitet och högskola 
inte fått någon undervisning alls i problem med tillgänglighet på webben. Detta i kombination med 
övriga svar om att man fått sin kunskap främst på egen hand tyder på att det inte uppmärksammas i 
programmeringsstudier ens på universitetsnivå. 

9.1.2. Utvecklares kunskap som orsak till problemet 

Det som stärker Lundin och Näslunds slutsats att kunskapen bland utvecklare inte är tillräcklig 
angående tillgänglighetsanpassning och som kanske också förklarar det som Bergman och Gíslason 
sett är på det sätt som våra informanter uppfattar hur webbutvecklare i allmänhet relaterar till 
tillgänglighet när de kodar. De anger att kunskapsnivån är varierande och att ”Påfallande många har 
en alldeles för låg nivå.”  

                                                      
72 (VERVA, 2006, s. 12) 
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Det verkar nästan vara så att det är en klick utvecklare som ser allvarligt på tillgänglighetsfrågor och 
medvetet arbetar och debatterar för dessa frågor och tar dem i beaktande vid byggandet av 
webbplatser. 

”Det finns en klick utvecklare/formgivare i Sverige och världen som är mycket medvetna 
och som diskuterar dessa frågor dagligen, men jag skulle gissa att de fortfarande är i 
minoritet” 

”Sedan 2004 har jag och några vänner och kollegor bloggat om 24timmarsfrågor och 
tillgänglighet på 24timmarsbloggen.se.” 

Ett annat problem som kommit fram i våra intervjuer är problemet med att många webbplatser är så 
kallade CMS och att koden som genererar nya sidor på webbplatserna inte är konstruerad för att 
standarder och riktlinjer följs. 

”Att utveckla tillgängligt i en skyddad miljö är inte svårt, men om man blandar in andra 
system som inte tar hänsyn till tillgänglighet (exempelvis Content Management Systems) så 
är det inte lika enkelt.” 

”Idag måste jag nog säga att det är publiceringsverktyg. Många CMS ligger hopplöst efter 
och genererar oerhört dålig kod. .NET är en stor bakomliggande bov här, men det blir 
bättre. Det går lite för långsamt dock.” [Om hinder för att bygga tillgängliga webbplatser] 

En annan aspekt som Lundin och Näslund upptäckt i sina intervjuer73 och som också några av våra 
informanter påpekar som ett hinder är att beställare har dålig kunskap om tillgänglighetskrav. Men 
samtidigt är det, enligt Lundins och Näslunds slutsats, upp till webbutvecklaren att informerar 
beställare om vad tillgänglighetsanpassning innebär. Detta reflekterar även en av våra informanter om. 

”Inte ställer beställaren krav på att man ska använda XHTML 1.0 Strict eller HTML 4.01 
Transitional utan vi som utvecklare gör det valet åt dom och vi borde nog göra 
tillgänglighetsvalet också.” 

 

9.2. Motivation 
9.2.1. Informantens egen motivation 

Informantens motivation till att koda tillgängligt 

Bara en av våra informanter har egen erfarenhet av begränsningar i fråga om tillgänglighet då denne 
är ”lätt färgblind”.  

Vi tycker oss se att man trots att man inte har några personliga erfarenheter av tillgänglighetsproblem 
ändå kan vara motiverad att följa standarder. Demokrati och hur man ser till att så många människor 
som möjligt har en chans att interagera på webben är det som motiverar flera våra informanter.  
Dessutom anger man att man som utvecklare och beställare tjänar på det i det långa loppet. 
Välformulerad kod kan återanvändas och detta leder till mindre kostnader. En av informanterna 
uttrycker det så här: 

”Det finns egentligen ingen anledning att inte göra rätt. I det långa loppet är det både 
bättre och billigare att hålla sig till standarder. Det handlar inte bara om att nå grupper 

                                                      
73 (Lundin & Näslund, 2005, s. 33) 
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med särskilda krav, det handlar minst lika mycket om att kunna återanvända materialet i 
olika tjänster.” 

9.2.2. Utvecklares motivation som orsak till problemet 

Om huruvida webbutvecklare prioriterar tillgänglighet 

Tillgänglighet är något som kommer i skuggan av faktorer som tid och ekonomi bland utvecklare som 
inte uttalat är intresserade av tillgänglighet, enligt våra informanter. 

”Nej, eftersom det sällan ryms i projektbudget” 

Att följa riktlinjer och standarder verkar oftast vara något som kommer till i slutskedet och är ett ansvar 
som bara ligger på utvecklaren istället för en uttalad strategi redan från början av arbetet med att 
designa en webbplats, enligt flera av våra informanter.  

Validerar sidorna när jag skapat färdiga mallar (och även efter ett tag när webbplatserna är 
lanserade). När i projektet detta görs har dock oftast med tid och deadlines att göra. 

Enligt Vervas Vägledning74 kan utvecklandet av webbplatser effektiviseras och man kan i ett tidigt 
skede i processen adressera tillgänglighetsproblemen genom att man följer deras föreslagna 
tillvägagångssätt. Trots att dessa metoder finns att tillgå och borde kunna vara aktuella för att förenkla 
och effektivisera arbetet även vid kommersiella webbplatser verkar de ändå inte ha fått genomslags-
kraft i webbutvecklarkretsar. 

Informanterna hävdar också att när design kommer i första rummet när man skapar av en webbplats, 
glöms tillgänglighetsaspekterna ofta bort.  

”Nej, tyvärr här det varit på tok för mycket "ser det bra ut på skärmen"-tänk hos majoriteten 
av de jag arbetat med, med några få, men starkt lysande, undantag.” 

Detta trots att riktlinjerna inte är så begränsande i fråga om aspekter rörande tillgänglighet och 
tilltalande design vilket Petrie, Hamilton och King visat med sin undersökning rörande förhållandet 
mellan tillgänglighet och visuell design75. 

Om vad som påverkar motivationen negativt 

Petrie76 och dennes medförfattare reflekterar över att det råder ett missförstånd bland webbutvecklare 
om vad det innebär att koda tillgängligt.  

”It is a widespread belief amongst web designers and implementers that sites that are 
accessible to users with disabilities must by necessity be uninteresting and simple, 
particularly visually uninteresting – plain, vanilla sites. It is understandable that such sites 
do not pose interesting challenges to web designers and implementers. However, it is our 
contention that this belief is profoundly misguided.” 

Liknande reflektioner gör också två av våra informanter om anledningen till att webbutvecklare i 
gemen verkar vara dåligt motiverade att följa tillgänglighetsriktlinjer. 

”Cynism och dålig medvetenhet om hur enkelt det är att tillgodose en stor del av behoven.” 
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”Lättja. Om du en gång lärt dig att koda på ett felaktigt vis är det jobbigt att lära om. 
Därför är det viktigt att undervisningen så tidigt som på gymnasienivå har tillgänglighet 
som en självklar del.” 

Det sista citatet korrelerar också till det vi tidigare sett här i analysen. Nämligen att man vid 
utbildandet av webbutvecklare i liten grad tar hänsyn till tillgänglighet i undervisning. Här 
uppmärksammas gymnasienivån. 

Vidare uttrycker en av våra informanter att ”utvecklarna inte får den tid på sig som krävs för att leverera 
tillgänglig kod” vilket tyder på att man igen anser att tillgänglighet är något som ska ”fixas till” i 
efterhand och som inte är en naturlig del av kodandet och planeringen från början. 

Kontrasterande önskemål mellan design och tillämpning anges också vara ett hinder för motivation.  

Petrie och dennes kollegor77 medger att allt inte går att lösa i form av designinnovationer men hävdar 
att det sällan är motiverat med lösningar som inte går att göra tillängliga. Det är motiverat endast när 
den kreativa friheten är målet i sig med webbplatsen. 

“A tension only exists between accessibility and visual design if creative freedom is the only 
– or the main – criterion of a website’s success.” 

9.3. Efterlevnad 
9.3.1. Informantens egen efterlevnad 

Om hur man arbetat med tillgänglighet 

Bergman och Gíslason78 visar i sin kandidatuppsats att påfallande många kommuners webbplatser inte 
lever upp till de krav på tillgänglighet som ställs. Visserligen är riktlinjerna i Vägledningen för 24-
timmarswebben79 inte lagbundet styrande för webbplaster som inte är statliga myndigheter, men 
önskemålet och intentionen från Verva är att även kommuner och landsting ska anamma dem.  

Våra webbutvecklare har arbetat med så väl statliga, kommunala, kommersiella som privata 
webbplatser och har alla mer eller mindre erfarenhet av att arbeta med tillgänglighet i fokus. 

En av informanterna arbetar med att bygga om en offentlig verksamhets hemsida med stort fokus på 
att webbplatsen ska möta de krav som finns i Vägledningen för 24-timmarswebben.  

”Den nuvarande webbplatsen följer som sagt inga som helst tillgänglighetskrav. När vi tar 
fram den nya lutar vi oss tungt mot Vägledningen.” 

Till skillnad från Lundin och Näslund80 har våra informanter både god erfarenhet och kunskap om att 
arbeta med tillgänglighet. Våra webbutvecklare gör medvetna val under utvecklandet så långt de anser 
det möjligt för att göra webbplatsen tillgänglig och följa de krav som finns, men tar också hänsyn till 
aspekter som inte ryms i WCAG 1.081. 

”Designat och kodat webbplatser enligt praxis/best practice, dvs. semantiskt korrekt kod, 
enligt standard och med stöd för olika användares förutsättningar - må så vara 
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lässvårigheter, synskador, rörelsehinder etc. [. . .] Jag validerar alltid sidorna, men det är inte 
det viktigaste. Det är betydligt viktigare att sidorna är semantiskt korrekta och användbara.” 

Om huruvida man är styrd av tillgänglighetsriktlinjer i sitt arbete 

Lundin och Näslund efterfrågade lagar och förordningar som i större grad skulle styra webbutvecklare 
att producera webbplatser som är mer tillgängliga. Vår studie visar att flera utvecklare har detta i 
bakhuvudet även om det inte finns några klart uttalade lagar att följa. 

”Nej, det är endast personlig motivation som gäller i dagsläget.” 

”WCAG är ju såklart en bakomliggande grej, men riktlinjerna är rätt gamla vid det här laget 
och uppfyller inte riktigt alla behov. De är inte heller speciellt praktiskt tillämpbara. WCAG 
2 är inte heller speciellt användbar. Det är nog mest erfarenhet och god vilja som styr 
arbetet.” 

Den ende som anger att man har följandet av riktlinjer för tillgänglighet som grund för utvecklandet i 
sin arbetsbeskrivning är den webbutvecklare som arbetar inom en offentlig verksamhet, dock ej statlig. 

”Vi vill så klart följa Vervas riktlinjer så långt vi förmår. I förlängningen handlar det om att 
möta de krav som ställs på oss som offentlig aktör via lagar och förordningar.” 

9.4. Problem med standarden 
Sloan med flera diskuterar i sin artikel Contextual Web Accessibility - Maximizing the benefit of 
accessibility guidelines82 huruvida tillgänglighetsriktlinjer är tillräckliga och kommer bland annat fram 
till att nyckeln till tillgänglighet är att se till kontext och målgrupp och utifrån detta avgöra och mäta 
tillgänglighet och inte bara göra det genom att följa de riktlinjer som finns. Som vi diskuterat tidigare i 
teoriavsnittet är en del av problemet att alla funktionshinder ser olika ut och innebär olika behov. 
Brister hos WCAG och därmed även 24-timmarswebben har främst uppmärksammats av en informant.   

”Det skulle väl kunna vara i så fall att standarder inte är hela lösningen på tillgänglighet.  

[…] Man måste koda och designa för slutanvändaren i fokus, inte en “dum” validator.” 

Det är inte tillräckligt att kunna följa riktlinjerna till punkt och pricka, utan det är också betydelsefullt 
med en djupare kunskap om varifrån tanken med riktlinjen är sprungen. Exemplet med bild-
beskrivande ord som attribut i Chieko Akasawas artikel83 är ett lysande exempel på just detta, där han 
konkret visar hur en strikt följd riktlinje inte fungerar som den är tänkt för att åstadkomma 
tillgänglighet om den följs enbart för följandets skull. 

WAI’s mål är att skapa en universell tillgänglighet som ska uppnås genom att man följer alla deras 
riktlinjer. Enligt Kelly med flera84 är problemet att dels kan webbplatser vara tillgängliga utan att följa 
alla riktlinjer och dels kan de vara mindre tillgängliga även fast de följer riktlinjerna. Man menar att det 
förmodligen snarare bestäms av kontext och målgrupp än av reglerna i sig. Vidare diskuteras 
problemet av informanten i följande citat. 

”Det första man måste göra är att definiera vad tillgänglig innebär och vilka grupper som 
ska prioriteras om det blir nödvändigt. Tyvärr är det så att vissa gruppers behov är oerhört 
svåra att tillgodose. Det handlar ju inte bara om personer med dålig syn. Om alla ska 
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kunna använda webbtjänster pratar vi om utvecklingsstörda, personer med en låg nivå av 
språk- eller domänförståelse, gamla, unga, icke svensktalande, mobiltelefonanvändare, 
rörelsehindrade osv. Att tillgodose alla dessa personers behov på en webbplats är oerhört 
komplext och kanske inte ens möjligt. Åtminstone skulle det bli mycket, mycket dyrt. Att 
bara helt enkelt bestämma att det är upp till alla offentliga webbplatser att lösa detta är 
nog ingen bra idé.[...]Kanske är inte webben lösningen för alla?!” 

Ett annat problem med WAI som tagits upp i teoriavsnittet är att standarden är tredelad. För att WCAG 
ska göra optimal nytta krävs det att även ATAG’s riktlinjer för utvecklingsverktygen samt UAAG’s 
riktlinjer för åtkomstverktyg följts.85 Detta berörs av en annan informant. 

”… Om man verkligen behöver, ser man till att man har en den webbläsare, skärmläsare etc. 
som är bäst för tillfället […] och att om de är tvingade att köra Internet Explorer på arbetet 
är det ett problem mellan dem [användarna] och deras IT-avdelning och inte mellan dem 
och oss.” 

10. Slutsatser 
Syftet med vår uppsats var att undersöka sambanden mellan kunskap om, motivation till 
och efterlevnadt av WCAG. För att ta reda på dessa samband ställde vi oss tre frågor. Är 
kunskapen bland webbutvecklare om riktlinjerna bristfälliga? Hur stark är motivationen 
att följa riktlinjerna? Och i hur stor grad efterlevs WCAG? 

Informanterna i vår undersökning är själva medvetna om problem kring tillgänglighet. De har tillräcklig 
kunskap, och över lag mer än så, om tillgänglighetsriktlinjer. Med erfarenheter från att ha arbetat med 
andra webbutvecklare har de sett och reflekterar över att kunskap angående tillgängligheten och 
riktlinjer för denna inte är på tillfredställande nivå bland många webbutvecklare.  

Våra informanter är motiverade att följa tillgänglighetsriktlinjer, men de vittnar också om problem med 
att projektledning och beställare har låg förståelse för motivationen och att den ofta får stå tillbaka av 
ekonomiska eller tidsmässiga skäl i projekten. På samma sätt som kunskapen är av varierande grad hos 
webbutvecklaren i gemen är också motivationen skiftande.  

Riktlinjer efterlevs i lägre grad än vad som är eftersträvansvärt enligt både vår litteraturstudie och de 
intervjuer vi gjort. Detta betyder att trots att en del webbutvecklare har stor kunskap och dessutom är 
motiverade att följa riktlinjerna så verkar det finnas ett glapp.  

Sammanfattning 

Kunskapen om och motivationen till att koda enligt WCAG verkar gå hand i hand. Ju större motivation, 
desto större kunskap och vice versa. Tyvärr följer inte alltid efterlevnaden av riktlinjerna med i 
ringleken. 
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11. Diskussion 
I följande stycke diskuterar vi det vi i uppsatsen kommit fram till och relaterar detta till 
vår egen erfarenhet. Vi kommer även med några förslag för förbättringar på området 
samt förslag till vidare forskning. 

Vi har hittat ett glapp mellan kunskap om, motivation till och efterlevnaden av 
tillgänglighetsriktlinjerna. Vi tror oss kunna se åtminstone två anledningar till detta i materialet vi 
studerat. 

En anledning kan dels vara att riktlinjerna inte har fungerande spridningskanaler. Våra informanter 
vittnar om att de införskaffat sig kunskap om tillgänglighetsriktlinjer genom självstudier främst tack 
vare eget intresse. Finns inte det intresset eller som vi valt att kalla det motivationen så är det inte 
säkert att man över huvudtaget kommer i kontakt med dessa riktlinjer. Två av de vi intervjuat talar om 
frånvaron av undervisning angående tillgänglighetsproblematiken på både gymnasie- och 
universitetsnivå. En tredje talar om kostnad i tid och kraft av att lära sig nya arbetssätt och att man då 
hellre fortsätter i gamla banor. 

Våra egna erfarenheter ifrån gymnasie- och universitetsstudier är att tillgänglighet inte är något som 
det alls talas om i utbildningen. Förståelsen hos undervisande lärare för standardernas rationalitet 
verkar vara bristande och det ges snarare en bild av att det är regler som finns enbart för sin egen skull 
och möjligtvis i någon mån för att underlätta för webbutvecklaren själv. Genom att utbilda i 
klientprogrammering med tillgängligheten som bakgrundsproblem skulle förmodligen både 
motivationen och kunskapen om riktlinjerna och problematiken i stort kunna bli större. 

En annan anledning är också riktlinjernas oförmåga att verkligen borga för tillgänglighet. Med kunskap 
om vad riktlinjerna är tänkta att adressera och motivation att koda tillgängligt, inte enbart enligt 
anvisningarna, verkar också ett ifrågasättande av riktlinjernas förmåga att uppnå just tillgänglighet 
tillkomma. Kunskapen om riktlinjerna och bakgrunden till dessa är därför viktig för att kunna utröna 
när riktlinjerna inte är tillräckliga och när de måste frångås för att uppnå verklig tillgänglighet. 

Precis som Sloan86 med kollegor konstaterar i sin artikel Contextual web accessibility - maximizing the 
benefit of accessibility guidelines, är WCAG en väg att för att nå tillgänglighet men att strikt följa 
riktlinjerna är på intet vis målet och borgar inte för att tillgänglighet verkligen uppnås. 

Vår tanke har varit att om man som utvecklare känner sig motiverad av en eller flera anledningar 
kommer man se till att skaffa sig kunskap om tillgänglighetsriktlinjer och därmed också sträva efter att 
koda mer tillgängligt. Mellan raderna och i direkta uttalanden i de flesta av våra informanters utsagor 
kan man läsa att motivationen till att koda tillgänglighet i stora delar av webbutvecklarkollektivet 
verkar vara begränsad. Det verkar i stort sett alltid vara tidspress i projekten och om inte tillräcklig 
kunskap finns och om inte beställaren är medveten och kunnig nog att ställa krav på att riktlinjer ska 
följas nonchalerar man dem helt enkelt.  

Vad beror det på att motivationen är så låg? Kan det vara så att kunskapen om tillgänglighet inte når 
ut till dem som kan påverka. Utbildare av webbutvecklare behöver förståelse och kunskap för att 
kunna väcka tankar och motivation hos blivande webbutvecklare. Webbutvecklare behöver förstå att 
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de själva har ansvar för tillgänglighetsproblematiken och att det är en del av deras yrkesroll. De 
behöver även se vilka vinster det kan finnas i att profilera sig som tillgänglighetsexperter gentemot 
kunder och beställare. Även kunskapen om att tillgänglighet inte behöver innebära svåra 
begränsningar i yrkesutförandet är viktig. 

Men hur skulle man kunna höja motivationen att koda tillgängligt?  

Många webbutvecklare och projektledare verkar, enligt våra informanter, lägga hela ansvarsbördan på 
beställaren när det gäller tillgänglighet på en webbplats. Man kan fråga sig om det verkligen är på 
beställarens ansvar och därmed åter ta upp liknelsen med ett husbygge som Niclas Bergström talar om 
i radioprogrammet87 vi inledde uppsatsen med. Om jag anlitar en arkitekt, byggnadskonstruktör eller 
snickare så förutsätter jag att de följer de bestämmelser och riktlinjer som finns för att till exempel 
bygga så energisnålt som bestämmelserna kräver. Det åligger inte kunden att sätta sig in i alla riktlinjer 
och att på punkt för punkt peka på dem och fråga om de uppfyllts. Har inte jag som webbutvecklare 
precis samma yrkesansvar att följa de riktlinjer som finns, som arkitekten, byggnadskonstruktör eller 
snickaren har? 

Ett sätt att både motivera och öka kunskapen hos utvecklare vore kanske att göra som en av våra 
informanter föreslår och införa något slags certifiering i tillgänglighetsriktlinjer. Det skulle till skillnad 
från ett strafftänkande vara ett positivt sätt att höja konkurrenskraften hos de webbutvecklare som 
tagit sådana certifikat. 

Att följa standarder och riktlinjer för tillgänglighet är en viktig fråga. Det handlar om demokrati. Som 
webbutvecklare är det ”vårt jobb” att bygga webbplatser som adresserar en så vid målgrupp som 
möjligt på den nivå de vill eller kan möta den. 

11.1. Förslag till vidare forskning 
Som vidare forskning skulle det vara intressant att se hur man från utbildningsväsendet bemöter dessa 
frågor. Är våra egna och våra informanters erfarenheter allmängiltiga? Eller tas tillgänglighets-
problemen upp i webbprogrammeringsundervisningen i en större utsträckning än vad vi sett och tror. 

Det skulle också vara intressant att se vad en certifiering kan göra för skillnad i fråga om motivation 
och i förlängningen också kunskap. Man skulle kunna undersöka kunskap och attityder omkring vad 
införandet av en certifiering har betytt i ett annat sammanhang och vidare koppla det till en möjlig 
”tillgänglighetscertifiering”. 

11.2. Titeln på uppsatsen 
Titeln på uppsatsen är en allusion av Milan Kunderas romantitel från 1984; ”Varats olidliga lätthet”. Det 
är inte bara en ordlek utan delar dessutom till vissa delar innebörden. 

Varat, eller varandet beskrivs i romanen som mycket lätt. Man lever och det är inte så stor svårighet i 
det. Men varat väger också lätt. När som helst kan det ta slut och när det väl tar slut så är själva varat 
som varit utan tyngd och man blir snart bortglömd. 

Vissa likheter kan dras till tillgänglighet. Tillgänglighetsriktlinjer är lätta att följa. Tillgängligheten väger 
dock lätt inte bara på grund av att den ignoreras av alltför många webbutvecklare utan på grund av att 
den också är svår att definiera. Tillgängligheten väger också lätt, för trots att man följer de riktlinjer 
som finns så är det inte alls säkert att tillägnlighet uppnås.  
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13. Bilagor 
13.1. Intervjuguide 
1. Personpresentation 

a. Vilken typ av webbplatser har du varit med om att ta fram (t.ex. offentliga, kommersiella, privata)? 
Beskriv gärna så utförligt du kan. 

 

2. Kunskap om tillgänglighet 

 a. På en skala från 0-10 där 0 är ingen alls och 10 är mycket stor. Hur stor erfarenhet har du av att 
utveckla webbplatser med tillgänglighet i åtanke?   

b. Har du några egna erfarenheter av tillgänglighet eller tillgänglighetsproblem som påverkar din 
kunskapsnivå?   

c. På vilket sätt har du arbetat med tillgänglighet? (t.ex. Validerat sidan, följt vägledningen för 24-
timmarswebben, följt WCAG 1.0 …) 

d. Vad anser du att det innebär för användare om en webbplats inte är tillänglig?   

e. Hur har du fått den kunskap du anser att du har om tillgänglighet? 

f. Hur kunniga anser du att webbutvecklare i allmänhet är i frågor som gäller tillgänglighet?   

 

3. Motivation till att koda tillgängligt   

a. Vad ser du för anledningar, din motivation, till att ha tillgänglighet i åtanke när du utvecklar 
webbsidor? 

b. På en skala från 0-10 där 0 är ingen alls och 10 är mycket stor. Hur hög anser du att din motivation 
till att utveckla tillgängligt är?   

c. Vilka hinder för att utveckla tillgängliga webbplatser anser du att det finns för dig som 
webbutvecklare? 

d. Enligt dina personliga erfarenheter, tror du att tillgänglighet är något som webbutvecklare i 
allmänhet prioriterar högt vid designandet och utvecklandet av webbplatser?   

e. Vad är det som motverkar eller hindrar motivationen? 

 

4. Efterlevnaden av riktlinjer 

a. Styrs er webbutveckling av några riktlinjer – förordningar eller lagar vad det gäller tillgänglighet? 

b. På en skala från 0-10 där 0 är ingen alls och 10 är mycket stor. Hur ofta följer du till exempel 
WCAG's eller 24.timmarswebbens riktlinjer när du kodar?   

c. Mätningar har visat att offentliga webbplatser i Sverige är långt ifrån att uppfylla uppställda krav på 
tillgänglighet. Vad anser du att det beror på? 
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d. Enligt EU:s strategi i2010 ska alla offentliga webbplatser vara tillgängliga år 2010. Vad anser du 
skulle behöva förändras för att detta mål ska realiseras?   

5. Övrigt 

a. Har du någon ytterligare fundering omkring detta med standarder som du vill dela med dig av till 
oss? 
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