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Abstract: Information technology has become an integral part of our 

everyday lives. The Web is an important part of this development, 
however, web pages can be inaccessible to many groups of users. 
The purpose of this thesis is to examine the accessibility of 
Swedish public library websites. Besides examining the general 
accessibility, this study also covers whether any specific aspect of 
accessibility is particularly poor and if so which groups may be 
affected. In addition, this study also examines whether a correlation 
can be found between the degree of accessibility and the size of the 
website. The website size definition comprises three measurements; 
the size in kilobytes of the entry page of the website; the character 
amount of the entry page of the website and the amount of 
inhabitants in the website's districts. The method used for 
examining this hypothetical correlation is the Pearson Correlation. 

 
The findings are that the accessibility of Swedish public library 
websites in general is low, and that this affects all groups of users 
but some in particular. The affected users are blind users or users 
with low vision, deaf users, those with attention deficit disorder or 
those with impairments of memory or intelligence. No connection 
could however be established between the accessibility of the 
websites and the three definitions of their size.  

 
Nyckelord: Tillgänglighet, webb, folkbibliotek, Internet, WAI, WCAG. 
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1 Inledning 
 
I detta kapitel redogörs för uppsatsens grundförutsättningar i form av val av ämne, 
författarens förförståelse om webbtekniker, syfte, frågeställningar, problem och 
hypotesformulering,  avgränsningar, definitioner samt förkortningar.   
 
1.1 Val av ämne 
 
Webben innehåller en oerhörd mängd webbplatser med varierande grad av användarvänlighet. 
Det finns idag såväl en rad författare som behandlar ämnet såväl som en rad konsulter som 
erbjuder sina tjänster till företag. En av de mest etablerade är Dr. Jacob Nielsen som är både 
författare och konsult. Nielsen talar gärna om begreppet usability som kan översättas med 
användbarhet. Både forskare och populärvetenskapliga författare kommer gärna med riktlinjer 
för hur en användarvänlig webbplats skall vara konstruerad. Det kan röra sådana saker som 
navigationens uppbyggnad eller filernas storlek.  
 
En förutsättning för att kunna ta del av dessa förhoppningsvis välutformade sidor är dock att 
de är tillgängliga för användaren. Den mest uppenbara bristen i tillgänglighet är givetvis när 
en sida inte alls är åtkomlig p.g.a. exempelvis tillfälliga tekniska fel. Magisteruppsatsen 
”URLen som förbindelselänk” av Maria Gullberg och Anne Heikkilä behandlar denna typ av 
tillgänglighet hos sidorna.1 En mer subtil men lika allvarlig brist i tillgängligheten är när 
webbsidorna är utformade på ett sätt som utestänger vissa grupper av användare. Det kan t.ex. 
röra sig om blinda användare som får problem när bilder saknar alterna tivtext. Detta då de 
litar till talsyntes som läser upp innehållet på skärmen, och därmed är beroende av text. 
 
Det är ur detta perspektiv som denna uppsats skall förstås. Jag är här intresserad av att se i 
vilken grad svenska folkbiblioteks webbplatser uppfyller kraven för att de skall vara 
tillgängliga för så många som möjligt. Det som gör skillnaden mellan en tillgänglig och en 
otillgänglig webbplats är ofta relativt små saker, som kan få katastrofala följder för många 
användare.  
 
1.2 Förförståelse om webbtekniker 
 
I denna uppsats kommer upprepbarhet och högsta möjliga objektivitet att eftersträvas. 
Naturligtvis är dock inte fullständig objektivitet möjlig, och med anledning av detta görs här 
en snabb genomgång av min erfarenhet och förförståelse av olika webbtekniker. 
  
Mina första erfarenheter av att skapa webbsidor gjorde jag 1997 med hjälp av Microsoft 
Word. Då jag insåg att detta program inte skrev välstrukturerad kod lärde jag mig att skriva 
koden själv i en texteditor. Viss utbildning i webbdesign fick jag genom ett arbete på ett 
bibliotek i Sundsvall där jag arbetade 1999/2000. Genom arbetet där gick jag en kurs i 
webbdesign med hjälp av programmen Fusion 5.0 från NetObjects och Adobe Photoshop. 
Fusion var en grafisk editor som specialiserade sig på att underlätta skapandet av webbplatser 

                                                 
1 Gullberg, Maria & Heikkilä, Anne (2002). URLen som förbindelselänk: en utvärdering av URLers pålitlighet 
som åtkomstmetod mellan webbresurs och bibliografisk post i LIBRIS och NetSök. Borås: Högskolan i Borås. 
Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap. (Magisteruppsats i biblioteks- och 
informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan/ Biblioteks- och informationsvetenskap, 2002:34).  
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med enhetlig navigation. Under denna tid skrev jag layoutorienterad kod snarare än 
strukturellt orienterad. 
 
Under hösten 2002 och våren 2003 läste jag Elektronisk Publicering 20p vid Högskolan i 
Borås och övergick till att skriva helt strukturell HTML och använda CSS för layout. I 
höstens delmoment ingick XML, XSL, RDF, XHTML, teorier, metadata och digital grafik. 
Under våren fortsatte kursen med databasteori, PHP, teorier och JavaScript.  
 
Det som jag själv anser vara den bästa lösningen för mindre webbplatser är strukturell HTML 
kombinerat med CSS. För hantering av formulär och liknande interaktivitet är PHP eller ASP 
eventuellt kombinerat med JavaScript det jag skulle välja. Större webbplatser anser jag med 
fördel kan göras helt databasdrivna. En webbplats som kräver att många bidrar med material 
och uppdateringar kan dessutom dra nytta av ett väldesignat publiceringssystem.  
 
Vad gäller min tolkning och förståelse av WAIs riktlinjer finns det ingenting som jag anser 
helt onödigt. Snarare bedömer jag dem som alltför förlåtande i vissa aspekter.  
 
Som helhet anser jag WCAG vara välavvägda rekommendationer som om de tillämpas redan 
från början inte torde vålla någon webbansvarig nämnvärt med extraarbete. Däremot ställer 
jag mig frågande till hur väl det går att uppfylla vissa riktlinjer med vissa grafiska 
WYSIWYG editorer. Detta då det enligt min vetskap är ont om sådana som exempelvis 
undviker layouttabeller samt låter webbmastern använda CSS fullt ut. 
 
En stor del av min acceptans av WCAG kommer troligen från det faktum att jag läste 
inriktningen användarperspektivet på denna utbildning innan jag började inriktningen 
kunskapsorganisation som jag nu skriver denna uppsats inom. Användarperspektivet 
förstärkte mitt intresse för att anpassa bl.a. informationssystem till dess användare.  
 
1.3 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att genom en surveyundersökning kartlägga hur tillgängliga 
svenska folkbiblioteks webbplatser är. Meningen är också att undersöka hur olika aspekter av 
webbplatsens storlek samspelar med nivån av tillgänglighet, samt att fastställa om det är några 
grupper som särskilt ofta blir drabbade av tillgänglighetsproblem.  
  
1.4 Frågeställningar 
 

1) Hur tillgängliga är svenska folkbiblioteks webbplatser enligt Web Accessibility 
Initiatives riktlinjer för utformning av innehåll på webben? 2  

2) Är det några tillgänglighetsaspekter som särskilt ofta brister, och drabbar detta i så fall 
några särskilda grupper av användare? 

3) Finns det ett samband mellan variationer i graden av tillgänglighet på biblioteks 
webbplatser och deras storlek? 

 
1.5 Problem- och hypotesformulering 
 
Ämnet för denna uppsats är ingen slump. Anpassning av teknik till användargrupper med 
olika behov har länge varit ett intresse. Att jag valt att undersöka hur tillgängliga svenska 
                                                 
2 Se avsnitt 2.2 för en presentation av Web Accessibility Initiative och Web Content Accessibility Guidelines.  
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folkbiblioteks webbplatser är kommer av att jag läser biblioteks och informationsvetenskap. 
De två B-uppsatser jag tidigare skrivit inom utbildningen har behandlat fenomen på webben 
och till viss del använt sig av Jacob Nielsens skrifter som litteratur. I denna uppsats är det 
dock tveksamt om det han skrivit som finns tillgängligt på biblioteken eller webben är 
lämpligt som litteratur. Dock är Nielsen filosofie doktor inom användargränssnittsdesign vid 
Danmarks tekniska universitet och producerar intressant material bl.a. i verksamheten med 
Nielsen Norman Group, vilket ändå gör honom något intressant.  
 
Att kartlägga tillgängligheten på svenska folkbiblioteks webbplatser är ett intressant och 
omfattande arbete, men jag vill även försöka göra någonting utöver detta. Inledningsvis ville 
jag kartlägga en mängd ytterligare faktorer förutom tillgängligheten och analysera hur de 
tillsammans samspelar med tillgängligheten. Detta visade sig bli alltför komplext och jag har 
tvingats att begränsa mig till olika aspekter av webbplatsernas storlek. Efter läsning av 
litteratur på olika nivåer ansåg jag det för troligt att kunskap om hur man skapar en tillgänglig 
webbplats, och viljan att tillämpa denna kunskap är det mest påverkar tillgängligheten. Det 
finns nämligen gott om fallgropar för en webbdesigner. T.ex. lär många handböcker ut 
tekniker som går stick i stäv med WCAG. Därför bör en medvetenhet om vad som är 
tillgänglig och användbar webbdesign vara central. 
 
En möjlig väg vore därmed att intervjua de webbansvariga för webbplatserna med avseende 
på ovanstående faktorer. Detta skulle dock bjuda på några problem. Att t.ex. skapa numeriska 
data eller ens data på ordinalskalenivå (d.v.s. kategorier) utifrån intervjuer kan vara besvärligt 
och en källa till bristande trovärdighet. Istället har en hypotes utformats på basis av följande 
citat av Jakob Nielsen ”Om hemsidan är långsam drar användarna (med rätta) slutsatsen att 
resten av webbplatsen är lika långsam och svåranvänd, och överger troligen webbplatsen helt 
och hållet”. 3 
 
Om detta är sant skulle det betyda att laddningstiden och användbarheten på en webbplats 
hemsida (i fortsättningen förstasida) är representativ för webbplatsen som helhet. Då en större 
sida tar längre tid att ladda formuleras utifrån ovanstående följande hypotes.  
 
”Det finns ett samband mellan storleken på en webbplats förstasida och hela webbplatsens 
grad av tillgänglighet” 
 
Denna hypotes är dock för löst formulerad för att kunna ligga till grund för den faktiska 
undersökningen. För att kunna testa den behövs en mer exakt definition av begreppet storlek. 
Här har valts tre kompletterande perspektiv. Den första definition av storlek som används 
lyder ”en sidas storlek är den mängd data i kb som överförs från servern till användaren vid 
access av sidan”. Här räknas alltså alla separata element såsom exempelvis HTML-
dokumentet, bilder och stilmallar in, och begreppet storlek är direkt relaterat till sidans 
laddningstid. Den andra definitionen lyder ”en sidas storlek är det totala antalet tecken som 
visas för användaren vid access av sidan”. Denna definition räknar alltså inte in sådana 
element som inte är synliga för användaren, och inte grafiska element såsom animerade bilder 
med text. Notera att denna definition inte är lika direkt relaterad till laddningstiden utan rör 
sig mot en syn på storlek som kopplad till informationsmängd. Den tredje definitionen lyder 
”som en webbplats storlek räknas det antal användare den riktar sig till”. I denna 
undersökning är det frågan om kommunernas stadsbibliotek och eftersom dessa riktar sig alla 

                                                 
3 Nielsen, Jacob & Tahir, Marie (2002). Användbara hemsidor: analys av 50 webbplatser. Harlow: Pearson 
Education, s. 39.    
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kommuninnevånare jämställs webbplatsens storlek med kommunens invånarantal år 2003. I 
denna definition ges begreppet storlek en innebörd som inte alls är relaterad till laddningstid.   
   
För att inte jämställa tillgänglighetsproblem av olika dignitet formuleras separata hypoteser 
för sambandet mellan de två aktuella nivåerna av tillgänglighetsproblem och de olika 
definitionerna av begreppet storlek. Med nivåer av tillgänglighetsproblem avses de tre olika 
högt prioriterade kategorierna av riktlinjer i WCAG.  
 
De hypoteser som blir resultatet är:  
 
I enlighet med definition ett: 
H1.1 ”Det finns ett positivt linjärt samband mellan storleken i kb på en webbplats förstasida 
och webbplatsens genomsnittliga mängd tillgänglighetsproblem på nivå ett.” 
H2 ”Det finns ett positivt linjärt samband mellan storleken i kb på en webbplats förstasida och 
webbplatsens genomsnittliga mängd tillgänglighetsproblem på nivå två”. 
H0 ”Det existerar inget positivt linjärt samband mellan storleken i kb på en webbplats 
förstasida och webbplatsens genomsnittliga mängd tillgänglighetsproblem.” 
 
I enlighet med definition två:  
H3 ”Det finns ett positivt linjärt samband mellan antalet tecken på en webbplats förstasida 
och webbplatsens genomsnittliga mängd tillgänglighetsproblem på nivå ett”. 
H4 ”Det finns ett positivt linjärt samband mellan antalet tecken på en webbplats förstasida 
och webbplatsens genomsnittliga mängd tillgänglighetsproblem på nivå två. 
H0 ”Det existerar inget positivt linjärt samband mellan antalet tecken på en webbplats 
förstasida och webbplatsens genomsnittliga mängd tillgänglighetsproblem”. 
 
I enlighet med definition tre:  
H5 ”Det finns ett positivt linjärt samband mellan kommunens invånarantal och webbplatsens 
genomsnittliga mängd tillgänglighetsproblem på nivå ett” 
H6 ”Det finns ett positivt linjärt samband mellan kommunens invånarantal och webbplatsens 
genomsnittliga mängd tillgänglighetsproblem på nivå två” 
H0 ”Det existerar inget positivt linjärt samband mellan kommunens invånarantal och 
webbplatsens genomsnittliga mängd tillgänglighetsproblem” 
 
1.6 Avgränsningar 
 

• I denna studie likställs tillgänglighet med uppfyllande av Web Accessibility Initiatives 
riktlinjer för utformning av innehåll på webben.  

• Endast svenska folkbiblioteks webbplatser utvärderas.  
• Webbplatserna kommer endast att analyseras från första sidan och ett steg ned i 

länkhierarkin. Länkar från förstasidan till andra webbplatser kommer inte att 
utvärderas.  

• Vad gäller text på sidorna analyseras endast material på svenska och engelska då detta 
är de två språk jag behärskar tillräckligt väl för att kunna vara säker på att tolka 
texterna korrekt. Detta är viktigt då språkbruket är en av de punkter som skall 
kontrolleras.  

• Endast hur olika aspekter av webbplatsernas storlek samverkar med tillgängligheten 
undersöks. Andra faktorer som t.ex. ekonomi och utvecklingsmiljö undersöks inte.  

• Webbplatserna granskas med avseende på uppfyllnad av riktlinjerna WCAG på nivå 
ett och två.   
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1.7 Definitioner 
 

• Användbarhet – Den omfattning i vilken specifika användare kan använda en produkt 
för att med effektivitet och tillfredsställelse uppnå specifika mål i en specifik 
användningskontext.  

• Bibliotek – Betecknar svenska folkbibliotek där inget annat tydligt framgår. Observera 
att ”filmapp” används för de behållare för filer på datorer som ofta även betecknas 
”bibliotek” eller ”katalog”.    

• Förstasida – Den sida på en webbplats som utgör huvudnavigationen och navet i 
webbplatsen. Som förstasida kommer inte att betraktas sådana sidor som endast 
innehåller t.ex. reklam eller välkomnande text även om de visas vid access av 
webbplatsens URL.  

• Tillgänglighet – Möjligheten för olika användargrupper att använda en webbplats trots 
varierande förutsättningar och eventuella funktionshinder.  

• Tillgänglighetsproblem – Detta begrepp används för att beteckna ett brott mot 
riktlinjerna WCAG 1.0 på någon av dess tre prioritetsnivåer. För att referera till brott 
mot en riktlinje på en specifik prioritetsnivå nivå används t.ex. ”tillgänglighetsproblem 
på nivå två” eller snarlik formulering. 

• Webbplats – Detta begrepp låter sig inte enkelt definieras. Följande två definitioner 
kompletterar varandra och utgör ett fruktbart sätt att betrakta begreppet: 
 ”En samling sammanhängande webbsidor som är organiserade, koordinerade, 
designade, utvecklade och underhållna i en ordningsam process.”4  
”A set of interconnected webpages, usually including a homepage, generally located 
on the same server, and prepared and maintained as a collection of information by a 
person, group, or organization.”5 

• Webbsida – Den mängd information på en webbplats som man kan nå utan att behöva 
gå vidare via en länk; motsvarar ofta så mycket man kan se på skärmen samtidigt eller 
genom att rulla bilden. 6 Märk att även sådan information man inte kan se utgör en del 
av en webbsida. T.ex. ett JavaScript. En mer precis definition är alltså ”Den mängd 
data som överförs till användaren vid access av en URL”. Mer formellt uttryckt blir 
detta w={b1, b2, b3, …, bn} där w står för webbsida, b ett element som överförs till 
klientdatorn då en URL anropas och n är antalet element.  

• Tagg – Tecken eller teckenkombination som används för märkning eller klassificering 
av data.7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
4 Kendall, Kenneth E. & Kendall, Julie E. (1999). Systems Analasys and Design. 4:e uppl. Upper Saddle River, 
N.J.: Prentice Hall, s. 521. 
5 Dictionary.com (2003). Dictionary.com/website. URL: http://dictionary.reference.com/search?q=website 
[2003-03-20] 
6 Svenska datatermgruppen (2004). Ordlista v. 22. URL: http://www.nada.kth.se/dataterm/rek.html  [2004-04-
17]. 
7 Ibid. 
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1.8 Förkortningar 
 

• ASCII – American Standard Code for Information Interchange. 
• ASP – Active Server Pages. 
• CSS – Cascading Style Sheets. 
• HTML – HyperText Markup Language. 
• PHP – Hypertext Preprocerssor. 
• RDF – Resource Description Framework. 
• URL – Uniform Resource Locator. En webbresurs adress, exempelvis 

http://www.hb.se.  
• W3C – World Wide Web Consortium. 
• WAI – Web Accessibility Initiative. 
• WCAG – Web Content Accessibility Guidelines 1.0.  
• WYSIWYG – What You See Is What You Get.  
• XHTML – Extensible HyperText Markup Language. 
• XML – Extensible Markup Language 
• XSL – Extensible Stylesheet Language. 
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1.9 Disposition 
 
Här presenteras uppsatsens disposition och de olika kapitlens innehåll.  

Kapitel 1 – Inledning 
I detta kapitel redovisas uppsatsens ämne, författarens förförståelse om webbtekniker, 
uppsatsens syfte, dess frågeställningar, problem- och hypotesformulering, uppsatsens 
avgränsningar samt definitioner och förkortningar.  

Kapitel 2 – Teori 
Här redogörs översiktligt för olika funktionshinder och hur de kan påverka användandet av 
webben. Web Accessibility Initiative och deras riktlinjer Web Content Accessibility 
Guidelines presenteras även.   

Kapitel 3 – Tidigare forskning 
Kapitlet redogör för tidigare undersökningar som har beröringspunkter med den här 
föreliggande undersökningen.  

Kapitel 4 – Metod 
Metodkapitlet redogör för hur undersökningen utförs och vilka metoder som skall användas 
för att besvara uppsatsens frågeställningar och testa dess hypoteser.  

Kapitel 5 – Resultat 
Här redovisas de data om de undersökta webbplatserna som skall analyseras för att besvara 
uppsatsens frågeställningar och testa dess hypoteser.  

Kapitel 6 – Analys 
För att besvara uppsatsens frågeställningar utförs de i metodkapitlet presenterade analyserna 
och hypotestesterna av resultatkapitlets data. Detta sker delvis med hjälp av de teoretiska 
ramar som presenteras i teorikapitlet.   

Kapitel 7 – Diskussion 
I detta kapitel förs både en kritisk diskussion om uppsatsen och dess metodologi och en 
diskussion kring den tidigare forskningens resultat och hur de relaterar till den föreliggande 
undersökningens resultat.  

Kapitel 8 – Vidare forskning 
Här presenteras möjliga fortsättningar av uppsatsens ämne.   

Kapitel 9 – Sammanfattning 
Kapitlet sammanfattar hela uppsatsen och presenterar såväl dess frågeställningar och 
metodologi som dess resultat. 
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2 Teori 
 
I detta avsnitt presenteras den litteratur som kommer att ligga till grund för uppsatsens analys, 
vilket diskuteras utförligare i metodkapitlet.  
 
2.1 Funktionshinder som påverkar användandet av webben  
 
De typer av funktionshinder som enligt W3C kan påverka tillgång till webben är kopplade till 
syn, hörsel och tal samt kognitiva, neurologiska och fysiska funktionshinder.8 Här redovisas 
vilka typer av problem som personer med dessa funktionshinder kan stöta på vid användning 
av webben samt hur de kan åtgärdas.  

2.1.1 Synrelaterade funktionshinder 
  
2.1.1.1 Blindhet  
Personer som är blinda använder en skärmläsare eller punktskriftsdisplay. En skärmläsare 
läser upp den text som finns på skärmen med hjälp av talsyntes och en punktskriftsdisplay 
visar skriften på sidan som punktskrift med hjälp av höj- och sänkbara piggar som bildar 
punktskriftstecken. Dessa båda tekniker är helt beroende av att allt visuellt innehåll även har 
en textmotsvarighet. Exempel på sådant som kan innebära problem är bilder som saknar 
alternativ text (med HTML attributet ALT), videosekvenser som inte beskrivs i text, 
navigation eller andra kommandon som inte är tillgängliga via tangentbordet och icke 
standardiserade dokumentformat.9 Sådant som kan underlätta för blinda är att säkerställa att 
all information kan presenteras som text, t.ex. genom att förse alla grafiska element med 
ALT-attribut, att undvika ramar och att inte använda tabeller för att styra layout. Det är även 
lämpligt att använda förklarande länktexter.10 
  
2.1.1.2 Synnedsättning 
Personer med synnedsättning kan stöta på i mångt och mycket samma problem som blinda, 
men då de har visst seende använder de inte nödvändigtvis skärmläsare eller 
punktskriftsdisplay. Istället kan de ofta använda extra stora monitorer och mjukvara för att 
förstora skärmbilden. Även omdefiniering av färger och typsnittsstorlek används. Problem 
kan uppstå med webbsidor som har låst sin teckenstorlek, inte klarar av att förstoras, har text i 
bilder som inte kan radbrytas, eller använder färger med dålig kontrast och inte tillåter 
användaren att definiera egna färger genom t.ex. stilmallar.11 Här kan det underlätta om man 
t.ex. använder stilmallar för att möjliggöra för användaren att själv ställa in typsnitt, 
teckenstorlek, färger o.s.v. Man bör heller inte använda bilder som innehåller text eller ha 
mönstrade bakgrunder.12 
 

                                                 
8 W3C (2001). How people with disabilities use the web. URL: http://www.w3.org/WAI/EO/Drafts/PWD-Use-
Web/20010104.html [2003-01-22]  
9 Ibid.  
10 Thor, Lars-Åke (2001). Att öka tillgängligheten till Internet för funktionshindrade. Vällingby: 
Hjälpmedelsinstitutet. 
11 W3C (2001). How people with disabilities use the web. 
12 Thor, Lars-Åke (2001). Att öka tillgängligheten till Internet för funktionshindrade, s. 26. 
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2.1.1.3 Färgblindhet  
Det finns flera typer av färgblindhet, varav den vanligaste är röd/grön färgblindhet. En man av 
tolv är drabbad av någon typ av dysfunktion i färgseendet, men det är mycket sällsynt hos 
kvinnor. Hos ett normalt öga finns tappar och stavar som är känsliga för tre delar av 
ljusspektret. Dessa tre ljusfrekvenser kombineras till en färg. En färgblind person har dock 
nedsatt eller ingen funktion hos dessa tappar och stavar, vilket gör att de färger personen ser 
endast byggs upp av de tillgängliga frekvenserna. Detta får till följd att vissa färger inte skiljer 
sig från varandra eller är väldigt lika.13  
 
Problem kan uppstå vid användande av webbsidor om de innehåller budskap som endast 
förmedlas med hjälp av färg, inte innehåller tillräcklig kontrast mellan t.ex. text och 
bakgrundsfärg. Kontrasten mellan färgerna kan ofta justeras med hjälp av stilmallar, men det 
kräver att webbläsaren stöder detta.14  
 

2.1.2 Hörselrelaterade funktionshinder 
 
2.1.2.1 Dövhet 
Beroende på om man är född döv eller blivit det sena re i livet kan något olika typer av 
problem uppstå. De som är födda döva har ofta teckenspråk som modersmål. Detta kan ge 
problem med långa texter utan bilder som blir långsamma att läsa, eller krav på röstinmatning. 
Gemensamma problem för båda grupperna av döva är om det inte finns textmotsvarigheter till 
ljud. Sådant som kan underlätta för döva är filer med information på teckenspråk, klara och 
tydliga formuleringar i text, ikoner och symboler samt textmotsvarigheter till information som 
presenteras som ljud.15 
 
2.1.2.2 Hörselnedsättning 
För personer med hörselnedsättning rör problematiken främst brist på textmotsvarigheter till 
information som presenteras som ljud, och löses på samma sätt som med döva.16 
 

2.1.3 Fysiska funktionshinder 
 
2.1.3.1 Motoriska funktionshinder 
Denna typ av funktionshinder kan exempelvis vara kopplade till svaghet, begränsad muskulär 
kontroll, begränsad känsel, ledproblem eller saknade lemmar. Även smärta som begränsar 
rörligheten kan förekomma. Det varierar om motoriskt rörelsehindrade kan använda 
tangentbord eller mus. Det förekommer t.ex. specialbyggda tangentbord och pekdon som styrs 
av ögonrörelser. För exempelvis de som inte använder pekdon kan det bli problem om inte 
samtliga kommandon finns tillgängliga via tangentbordet. Även inmatningsformulär som inte 
går att bläddra logiskt i med tab-tangenten är ett problem. För många med motoriska 
rörelsehinder kan även sidor som har tidsbegränsningar på handlingar vara problem.17 Ett 
exempel är om en Internetbank kräver att lösenord skrivs in inom ett visst antal sekunder.  

                                                 
13 Rigden, Christine (1999). The eye of the beholder: designing for colour-blind users // British 
Telecommunications Engineering, Vol. 17, Jan 1999. 
14 W3C (2001). How people with disabilities use the web. 
15 W3C (2001). How people with disabilities use the web, samt Thor, Lars-Åke (2001). Att öka tillgängligheten 
till Internet för funktionshindrade, s. 15.  
16 W3C (2001). How people with disabilities use the web. 
17 Ibid. 
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2.1.4 Språkliga funktionshinder 
 
2.1.4.1 Nedsatt talförmåga 
Personer med nedsatt talförmåga kan ha svårt att producera tillräckligt tydligt eller högt tal för 
att kunna använda sig av mjukvara för röstigenkänning. Det bör därför finnas en alternativ 
inmatningsmetod på webbplatser som använder sig av röststyrning. 18  
 

2.1.5 Kognitiva och neurologiska funktionshinder 
 
2.1.5.1 Dyslexi 
De problem som kan uppstå för dyslektiker är sådana som är kopplade till språket. Det kan 
röra sig om sidor med distraherande blinkningar eller animationer, krångligt språk, 
svårstavade eller långa koder och lösenord. För att underlätta för dessa användare bör man ha 
lättläst text både typografiskt och språkligt. Det skall vara lätt att skriva ut texten på papper 
eller få den uppläst. Vidare skall ordlistor och rättstavningsstöd finnas tillgängliga.19 
 
2.1.5.2 Uppmärksamhetsproblem 
Användarna med dessa typer av problem har svårigheter med att behålla koncentrationen. 
Sådant som kan vara negativt för deras webbanvändning är animationer eller ljud på 
webbplatserna. Även bristande organisation kan vara ett problem. 20  
 
2.1.5.3 Intelligensnedsättning 
Sådant som kan vara hinder för personer med dessa problem är onödigt komplext språk, brist 
på grafik och bristande organisation av webbplatsen. 21   
 
2.1.5.4 Minnesproblem 
För personer med minnesproblem kan det vara särskilt viktigt med klar och tydlig 
organisation av webbplatsen. 22  
 
2.1.5.5 Psykiska funktionshinder 
De som är drabbade av psykiska eller emotionella funktionshinder kan p.g.a. biverkningar 
från mediciner bl.a. ha problem med att fokusera på information, suddigt seende och 
skakningar i händerna. Av denna anledning kan personer med psykiska funktionshinder 
behöva möjlighet att stänga av störande animationer eller ljud, samt att kunna använda 
programvara som förstorar bilden. 23  
 

                                                 
18 W3C (2001). How people with disabilities use the web. 
19 W3C (2001). How people with disabilities use the web. samt Andersson, Mari & Berns, Thomas & Schömer, 
Anna (2001). Bättre webbplatser för personer med funktionsnedsättning: kartläggning, utvärdering och 
användartester för bättre utformning av webbplatser för personer med funktionsnedsättning. Vällingby: 
Hjälpmedelsinstitutet. 
20 W3C (2001). How people with disabilities use the web. 
21 Ibid. 
22 Ibid. 
23 Ibid. 
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2.1.5.6 Epilepsi 
Problem som kan uppstå för personer med detta funktionshinder är att visuella blinkningar 
eller ljud på vissa frekvenser kan utlösa anfall. För att slippa sådana anfall behöver de kunna 
undvika blinkande grafik och vissa ljud.24  
 
2.2 Om WAI och WCAG 
 
World Wide Web Consortium (W3C) är en sammanslutning av universitet och organisationer 
som arbetar med att ta fram standarder för Internettekniker. En underavdelning till W3C är 
Web Accessibility Initiative (WAI) som jobbar med att säkra alla gruppers tillgång till 
webben. De verksamhetsområden som WAI själva identifierar är teknologi, riktlinjer, 
verktyg, utbildning samt forskning och utveckling.25 Riktlinjerna Web Content Accessibility 
Guidelines som WAI presenterar är speciella då de dels kommer från en stor och accepterad 
institution och dels därför att de är några av de få riktlinjer som behandlar tillgänglighet 
snarare än användbarhet.  
 
Ur ett källkritiskt perspektiv är det viktigt att uppmärksamma att WCAG liksom merparten av 
denna typ av material inte är akademiskt publicerat. Dock drivs W3C av the Laboratory for 
Computer Science (LCS) vid Massachusetts Institute of Technology (MIT) i USA, the 
National Institute for Research in Computer Science and Control (INRIA) i Frankrike och 
Keio University i Japan, vilket indikerar medvetenhet och kunskap om vetenskapliga krav och 
metoder. W3Cs status syns också i det faktum att Hjälpmedelsinstitutet – vars huvudmän är 
huvudmän är staten, Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundet – publicerar en 
svensk översättning av WCAG. 26 Hjälpmedelsinstitutet jobbar i förekommande fall på 
regeringens uppdrag. 27 
 
De fjorton riktlinjerna i WCAG är som följer nedan. De presenteras här i sin engelska 
originalform då det är denna som kommer att användas i arbetet.    

1) Provide equivalent alternatives to auditory and visual content.  
2) Don't rely on colour alone.  
3) Use markup and style sheets and do so properly.  
4) Clarify natural language usage  
5) Create tables that transform gracefully.  
6) Ensure that pages featuring new technologies transform gracefully.  
7) Ensure user control of time-sensitive content changes.  
8) Ensure direct accessibility of embedded user interfaces.  
9) Design for device- independence.  
10) Use interim solutions.  
11) Use W3C technologies and guidelines.  
12) Provide context and orientation information.  
13) Provide clear navigation mechanisms. 
14) Ensure that documents are clear and simple.28 

                                                 
24 W3C (2001). How people with disabilities use the web. 
25 WAI (2000). About WAI . http://www.w3.org/WAI/about.html  [2003-03-11] 
26 W3C (1999). Riktlinjer för utformning av innehåll på webben, version 1.0. URL: 
http://www.hi.se/Tillganglig/wai/wai_sve.shtm [2003-03-11] 
27 Regeringens proposition 1995/96:125. Åtgärder för att bredda och utveckla användningen av 
informationsteknik , s. 77. 
28 W3C (1999). Web content accessibility guidelines 1.0. URL: http://www.w3.org/TR/1999/WAI-
WEBCONTENT-19990505 [2003-05-19] 
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3 Tidigare forskning 
 
I ett vetenskapligt arbete som detta är det kutym att man redovisar tidigare forskning inom 
uppsatsens område för att definiera hur den befintliga uppsatsen förhåller sig till annan 
forskning inom området. Vanligast är att den litteratur man redovisar är vetenskaplig sådan 
som genomgått den vetenskapliga publiceringens kvalitetskontroll både vad gäller språklig 
form och själva arbetet i sig. När det gäller området för denna uppsats finns det dock några 
extra frågor att ta hänsyn till. Exempelvis är Jakob Nielsen en mycket respekterad författare 
inom området. Han är förvisso filosofie doktor och därmed väl insatt i det vetenskapliga 
arbetet, men idag bedriver han till stor del företagsforskning genom sitt företag Nielsen 
Norman Group. Rönen från denna forskning finns att köpa, men det är dyrt. Detta gör att de 
av Nielsens rön man kan få tillgång till är de han publicerar i sina mer populärve tenskapliga 
böcker och på sin webbplats. Av denna anledning undviks de här.  
 
En stor del av anledningen till den ovan beskrivna problematiken grundar sig i det faktum att 
Internet är under snabb utveckling och att långt ifrån alla av de drivande aktörerna  är 
akademiska. Det faktum att det kan ta många år att genomföra ett forskningsprojekt och få 
artiklar om resultaten publicerade i respekterade vetenskapliga tidskrifter gör det svårt att 
endast använda denna typ av litteratur. Detta skulle i värsta fall kunna innebära att man som 
lovande och bra tekniker identifierade sådana som idag i själva verket är föråldrade och nu 
tillhör de man bör undvika. Exempelvis demonstrerar författarna av ”Datahåndbok for 
humanister” både hur man kan använda tabeller för att skapa layout och hur man infogar 
bilder utan att också visa hur man skapar alternativtext.29 Båda dessa exempel går stick i stäv 
med WCAG. Författarna har dock alla framstående positioner vid Bergens universitet, så 
vetenskapligt arbete kan inte vara främmande för dem.  
 
Sammantaget gör detta att litteratur som inte är renodlat akademisk kan komma ifråga för 
användning. Naturligtvis då under förutsättning att den kombineras med en större dos 
källkritik än normalt. Det material som presenteras här är myndighetsrapporter.  
 
3.1 Ett informationssamhälle för alla? Användbarhet och 

tillgänglighet hos statliga webbplatser 
 
I denna rapport med undertiteln ”Användbarhet och tillgänglighet hos statliga webbplatser” 
undersöker Riksrevisionsverket användbarheten och tillgängligheten hos 92 statliga 
webbplatser. Den frågeställning som ligger till grund för undersökningen är ”Hur väl är 
statliga myndigheters webbplatser anpassade till medborgarens behov och förutsättningar?”. 
Denna har sedan delats upp i tre grupper av delfrågor som berör vilka syften myndigheterna 
har med sina webbplatser, om etablerade kontaktvägar trängs undan av webben samt hur 
tillgängligheten och användbarheten ser ut för vissa grupper av medborgare. De grupper man 
valt att fokusera på är funktionshindrade, invandrare och äldre då man bedömer att de löper 
förhöjd risk att hamna utanför i utvecklingen med elektroniska förvaltningar.30      
 
Som utgångspunkt för granskningen av tillgängligheten har man använt WAIs riktlinjer 
WCAG 1.0 och man har testat alla webbplatserna på alla punkter på alla prioritetsnivåer. 

                                                 
29 Aarseth, Espen, red. (1999). Datahåndbok for humanister. Oslo: Ad Notam Gyldendal, s. 63 – 82.  
30 Riksrevisionsverket (2003). Ett informationssamhälle för alla? Användbarhet och tillgänglighet hos statliga 
webbplatser. Ekonomi print AB: Stockholm, s. 15-17. 
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Dessutom har man kontrollerat 5 egna punkter. Detta innebär totalt 70 punkter att kontrollera. 
Resultatet av bedömningen redovisas med ”ja”, ”nej” eller ”ej tillämpbart”. Då det är frågan 
om en totalundersökning av den aktuella populationen använder man endast deskriptiv 
statistik.31 
 
När det gäller den generella undersökningen av hur användarvänliga webbplatserna var fann 
man problem med navigationen, öppningshastigheten och språket. Navigationen försvå rades 
bland annat av att webbplatserna markerade länkar på olika sätt och genom att länkar 
oannonserat öppnades i nya fönster. När det gäller öppningstiderna för webbplatserna 
poängterar man att flera påverkande faktorer ligger utanför de webbansvarigas kontroll. Man 
har dock kontrollerat webbplatserna mot statskontorets rekommendation på max 15 sekunder 
med hjälp av en modemförbindelse i PC miljö. Vid denna kontroll klarade endast 25 av de 92 
webbplatserna tidsgränsen. Språket anses generellt begripligt för den med goda kunskaper i 
svenska, men otillfredsställande för t.ex. invandrare med mindre omfattande kunskaper i 
språket. Trots dessa problem uppgav de webbansvariga att de får mycket få klagomål. De 
uppgav också att de ändrat sina webbplatser med utgångspunkt i de synpunkter de fått av 
användarna. De få klagomålen förklarar man med att det generellt endast är 4 % av de som 
råkar ut för ett problem som klagar. Man spekulerar också i att denna siffra skulle vara 
avsevärt lägre för webbanvändare då de är lättrörliga. De slutsatser man drar innefattar att 
webbplatsernas krav på användarnas utrustning är rimlig, men att de brister i insikt om 
användarnas förutsättningar och situation. 32 
 
Webbplatsernas anpassning till funktionshindrades förutsättningar undersöks i nästa stora 
avsnitt. Av de 92 webbplatserna finns det inte en enda som uppfyller alla de 70 
kontrollpunkter man undersöker. Den webbplats som lyckas bäst uppfyller endast 22 av dessa. 
Inte en enda webbplats lyckas heller uppfylla kraven i WCAG på vare sig nivå ett, två eller 
tre. Till och med de som klarat sig bäst på t.ex. riktlinjerna på nivå ett ligger på en låg nivå av 
godkända punkter. Detta betyder att alla webbplatserna helt utestänger flera grupper. Inte 
heller lyckas en enda webbplats valideras som HTML/CSS. En grupp som drabbas av detta är 
blinda och synskadade som i flera fall inte får något textalternativ till JavaScript baserad 
navigation. Flera webbplatser använder också rörelse på webbplatsen, vilket riskerar att 
framkalla epilepsiattacker. Synskadade är den grupp som de webbansvariga i störst 
utsträckning försökt anpassa webbplatserna till. Trots detta har de flesta inga textalternativ 
alls till grafiska element. Bland de som trots allt har detta har många valt dåliga textalternativ. 
På 90 % av webbplatserna är det heller inte möjligt att ändra teckenstorleken genom 
webbläsaren. De slutsatser man drar av denna del av undersökningen är att många 
funktionshindrade kan få problem med att använda de aktuella webbplatserna. Man anser att 
tillgänglighetsnivån på webbplatserna generellt är låg. 33 
 
Invandrare är nästa stora grupp som man fokuserat på. Här konstaterar man att de flesta 
myndigheter försöker underlätta för invandrare på sina webbplatser. Kvaliteten på detta arbete 
och omfattningen av det varierar dock betydligt. På så mycket som 95 % av webbplatserna 
hade man försökt att underlätta för invandrare. Enbart sju webbplatser gjorde inte något alls 
för att underlätta. Den vanligaste metoden var att översätta material till andra språk, men även 
andra alternativ förekom. Förenklad svenska, e-post med tolkning och särskilda ingångar till 
webbplatsen var några av de metoder som förekom. På 86 % av webbplatserna använde man 

                                                 
31 Riksrevisionsverket (2003). Ett informationssamhälle för alla? Användbarhet och tillgänglighet hos statliga 
webbplatser, s. 31-32. 
32 Ibid., s. 19-29. 
33 Ibid., s. 31-40. 
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dock översatt material. Vilka språk som förekom varierade mycket, men absolut vanligast var 
engelska. Totalt fanns information på 28 språk. Vilket material som gjordes tillgängligt på 
andra språk än svenska varierade också, och ofta fanns endast faktablad, broschyrer eller 
kontaktinformation på andra språk. Begreppsförklaringar var ovanliga och förekom endast på 
10 webbplatser. Man konstaterar att endast en minoritet av webbplatserna allvarligt har 
funderat över hur de skall bemöta de användare som inte behärskar svenska. Vidare 
konstaterar man att det finns översatt material på webbplatserna, men att man bör vara van 
Internetanvändare och ha goda kunskaper i svenska för att hitta det. Slutligen säger man att de 
åtgärder som invandrare själva uppskattar till stor del saknas.34  
 
Den tredje gruppen som man har fokuserat på i undersökningen är äldre och även här finner 
man många problem. Då äldre är en grupp som idag inte är särskilt aktiva Internetanvändare 
bedömer man att många av problemen har grund i de webbansvarigas okunskap om gruppens 
behov. Att webbplatserna krävde precisionsrörelser som kan vara problematiska för äldre var 
inte ovanligt. Bland annat handlade det om menyer, länkar och scrollning som var alltför 
blygsamt dimensionerat. Ett annat problem var att det ibland var endast delar av knappar som 
var klickbara. Två tredjedelar av webbplatserna saknade dessutom utskriftsversion av 
webbplatsens information fri från bilder och störande layout. Just layouten i sig var ett 
problem på många webbplatser. Det var då oftast frågan om dålig färgsättning och bristande 
kontrast. Endast 10 % av webbplatserna har använt äldre användare i sina tester av 
webbplatsen. Det konstateras att samtliga webbplatser i undersökningen har brister av 
varierande omfattning som drabbar äldre. Man bedömer dock att de aktuella problemen skulle 
vara lätta att åtgärda och detta ses som en indikation på bristande medvetenhet hos de 
ansvariga.35  
 
Sammanfattningsvis anser man att de undersökta webbplatserna brister i tillgänglighet och 
användbarhet. Man anser att vissa grupper i praktiken utestängs från webbplatserna. Detta 
anses särskilt olyckligt då vissa tjänster endast finns tillgängliga via webbplatserna. Bland de 
övergripande problem som identifieras finns överdriven och dåligt strukturerad 
informationsmängd samt bristande enhetlighet webbplatserna emellan. 36  
 
 
3.2 Information Technology and People with Disabilities: The 

Current State of Federal Accessibility 
 
I USA finns lagen ”Section 508 of the Rehabilitation Act” som ställer upp krav på 
tillgänglighet för IT-teknologi som utvecklas, underhålls, anskaffas och används av 
myndigheter på federal nivå. Sedan augusti 2001 och vartannat år därefter är USA:s 
justitieminister skyldig att ge presidenten och kongressen en rapport om hur väl de berörda 
myndigheterna följer denna lag och hur utvecklingen fortskrider. Den här redovisade 
rapporten är publicerad i april 2000.  
 
En del av det som måste rapporteras är hur tillgängliga de berörda myndigheternas 
webbplatser är. För att klara av att göra detta har man gjort en surveyundersökning av den 
totala populationen av berörda webbplatser. Utifrån dessa data har man sedan analyserat 

                                                 
34 Riksrevisionsverket (2003). Ett informationssamhälle för alla? Användbarhet och tillgänglighet hos statliga 
webbplatser, s. 42-48. 
35 Ibid., s. 50-57. 
36 Ibid., s. 66-71. 
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situationen och sammanställt statistik som beskriver situationen. 37 Då det är en 
totalundersökning elimineras nödvändigheten av inferensstatistik, vilket annars är en tänkbar 
osäkerhetskälla.  
 
Undersökningen av webbplatserna genomfördes genom att alla i populationen instruerades att 
utvärdera 20 av sina mest populära sidor subjektivt och objektivt. För varje utvärderad sida 
skulle anges URL, antal besök per vecka samt vilken kategori den föll inom. Det objektiva 
utvärderingsverktyget var justitiedepartementets formulär ”Web Page Accessibility Checklist” 
som bygger på Web Accessibility Initiatives riktlinjer WCAG. Formuläret består av ja/nej 
frågor där ja indikerar högre grad av tillgänglighet än nej. Det subjektiva momentet byggde på 
att utvärderaren tog del av webbsidorna med hjälp av den textbaserade webbläsaren Lynx. Det 
var dock vanligt att denna del av utvärderingen istället skedde med hjälp av t.ex. webbtjänsten 
BOBBY som hjälper till att utvärdera webbsidor.38  
 
Den totala population som undersökningen omfattar är 3028 webbsidor. Det uppges att de 
berörda myndigheterna ”grep sig an uppgiften att utvärdera sina webbsidor med entusiasm, 
och att de gjorde ärliga bedömningar”.39  
 
Nedan redovisas kortfattat vilka resultat man fick i undersökningen. 40 

3.2.1 Grafiska aspekter 
 
Nära 30 % (881 st. av 3028) av webbsidorna använde inte ALT attributet för att ange 
textalternativ till grafiska element. Många av uppgav dock att de planerade att börja använda 
denna teknik. Av 2177 sidor som använde grafiska knappar undlät 352 att ge textmotsvarighet 
till knapparna, vilket utgör 11,6 % av sidorna i undersökningen. 
 
Av de undersökta 3028 sidorna hade 978 bildkartor med textmotsvarighet, medan 321 inte 
hade det. Detta innebär att 10,6 % saknade textmotsvarigheter till sina bildkartor.  
 
Av de sidor som använde serverbaserade bildkartor var det 451 sidor som försåg dem med 
textlänkar vid varje klickbar punkt. De som inte gjorde detta var 203 st. till antalet, vilket 
utgör 6,7 % av de undersökta sidorna.  
 
5,1 % av sidorna (156 st.) rapporterades innehålla ASCII-bilder, men det uppges i rapporten 
att det verkliga antalet var lägre. 325 sidor angavs innehålla information kodad inom OBJECT 
taggen kombinerat med ett textuellt alternativ. 170 sidor uppgavs använda den utan 
textmotsvarighet till dess innehåll, vilket är 5,6 %. Det uppges dock att man fann indikationer 
på att många av dessa 170 sidor inte alls använde taggen ifråga. I dessa två fall skiljde sig 
alltså utredningens uppfattning från sitt rapporterade material.  
 
Utredningen beräknade andelen sidor med otillgänglig grafik till ca 25 % av de undersökta 
sidorna. Dessa anses ha missat att använda taggen ”longdescription” för att länka mer 
utförliga beskrivningar till bilder som förmedlar viktig information.  
 

                                                 
37 Attorney General (2000). Federal Agencies' Web Pages. URL: http://www.usdoj.gov/crt/508/report/web.htm 
[2003-02-20] 
38 Attorney General (2000). Federal Agencies' Web Pages. 
39 Ibid. 
40 Observera att källa till 3.2.1-3.2.6 är: Attorney General (2000). Federal Agencies' Web Pages.    
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Man fann att 15 % av sidorna innehöll animeringar, och att en tredjedel av dessa inte hade 
någon alternativtext eller longdescription tagg. 
 
Det rapporterades att ca 7 % av sidorna innehöll videoklipp och att ungefär hälften av dessa 
bröt mot regeln att synkronisera ljudbeskrivningar med originalljudet.  
 
153 sidor uppgav att de använde färg för som informationsbärare utan stöd av alternativa 
tekniker som uppmärkning eller textuell förklaring. Detta är 5,1 % av de undersökta sidorna. 
Slutsatsen blir dock i rapporten att detta inte stämmer och att ingen av sidorna verkligen 
använt färg som enda informationsbärare.  
 
På 5,3 % av sidorna (162 st.) var bristande kontrastering mellan bak- och förgrundsfärger ett 
problem.  
 
Ungefär 5 % av sidorna innehöll element som skapade flimmer.  

3.2.2 Ljud 
 
190 sidor innehöll ljudfiler, och 79 av dessa tillhandahöll inte någon textmotsvarighet till 
filerna. Detta är 2,6 % av det totala antalet sidor. Vidare saknade 77 av de 166 sidor som 
innehöll videofiler textremsor synkroniserade med videofilernas ljudinnehåll, vilket är 2,5 %. 
Vad gäller automatiskt uppspelade ljud rapporterades 133 sidor rapporterades innehålla 
sådana, och ca hälften av dessa saknade visuell eller textuell motsvarighet. Dock uppger 
rapporten att få eller inga sidor i verkligheten innehöll automatiskt uppspelade ljud. 

3.2.3 Automatisk uppdatering 
 
Antalet sidor som använde automatisk uppdatering var 368, och på 109 av dessa kunde den 
inte stoppas. Detta motsvarar ca. 3,6 % av undersökningens 3 028 sidor.  

3.2.4 Ramar 
 
Av de 643 sidor som använde ramar saknade 310 st. en alternativ sida utan ramar, vilket är ca. 
10,2 % av de undersökta sidorna. Vidare saknade 1/3 av de sidor som använde ramar titlar på 
sina ramar, vilket annars används för att främja användarens möjlighet att orientera sig.  

3.2.5 Skript 
 
Ca. 7,5 % av de undersökta sidorna hade sidor med skript utan textmotsvarighet. Antalet sidor 
med skript var totalt 592. 
 
På 271 sidor saknade man en alternativ presentation av sådant som fanns i skript med vital 
information eller funktionalitet, vilket är ca. 8,9 %. 

3.2.6 Stilmallar 
 
Antalet sidor som inte visades korrekt utan stilmallar var 112, vilket motsvarar ca. 3,7 % av 
de undersökta sidorna. 
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4 Metod 
 
Denna uppsats är ämnad att kartlägga och ana lysera tillgängligheten på alla svenska 
folkbiblioteks webbplatser. Den uppenbara metoden för att göra detta är en totalundersökning. 
Denna metod tillåter att man med säkerhet uttalar sig om hela populationen. I detta fall 
behöver man endast använda deskriptiv statistik för att visa hur situationen ser ut. Trots denna 
tilltalande egenskap hos totalundersökningar är metoden problematisk då den innebär 
praktiska problem vid större populationer. Exempelvis finns det 290 kommuner i Sverige som 
alla är skyldiga att ha ett folkbibliotek.41 Det ger en population av 290 folkbibliotek som kan 
ha webbplatser, vilket är en alltför stor population för att denna uppsats skall klara av att 
omfatta en totalundersökning. Därför krävs en metod som tillåter generella uttalanden om 
populationen utifrån en undersökning av en mindre del. Lösningen på detta är s.k. 
inferensstatistik som tillåter uttalanden om hela populationen på basis av data från ett 
slumpmässigt urval av den. 42  
 
För att identifiera det urval som skall undersökas i uppsatsen används obundet slumpmässigt 
urval. Praktiskt görs det genom att en numrerad lista över alla 290 svenska kommuner 
upprättas. En slumptalsgenerator får sedan skapa en lista med talen 1-290 slumpmässigt 
ordnade. Det första numret i listan korresponderar då med ett bibliotek på den andra listan och 
det kontrolleras om detta bibliotek har en webbplats. Denna process upprepas sedan 
sekventiellt genom listan tills ett urval av 30 webbplatser har uppnåtts. Antalet webbplatser är 
baserat på den lägsta gräns för ett urvals storlek som identifieras av Denscombe.43 För att 
generera slumptalen används den slumptalsgenerator på webbplatsen www.random.org som 
producerar sekvenser av äkta slumptal som inte upprepas då de bygger på atmosfäriskt brus.44 
 
Det ident ifierade urvalet valideras med hjälp av webbtjänsten Bobby som presenteras 
utförligare i avsnitt 4.4. Dessa testresultat bränns sedan ned till två cd-skivor för att säkerställa 
att informationen bevaras. Av praktiska skäl sparas inte själva webbsidorna. Detta då 
processen hade krävt en dator med cd-brännare, rättigheter att installera program, 
bredbandsanslutning samt väl tilltaget lagringsutrymme. Avgörande är dock att materialet 
nästan oundvikligen hade modifierats automatiskt för att passa offlinevisning. Detta skulle 
innebära att det material som sparades inte var det material som undersöktes.   
 
Den omfattning av webbplatserna som utvärderas är den sida som kan identifieras som 
webbplatsens förstasida samt alla de sidor som denna länkar till. För att identifieras som 
förstasida skall sidan innehålla webbplatsens huvudsakliga navigation. Om identifieringen av 
förstasida av någon anledning är svår betraktas den sida som heter index.htm eller index.html 
som förstasida i de fall där webbplatsen uppenbart är placerad i en egen filmapp. Består en 
sida av flera separata filer sammanfogade med ramteknik (s.k. frames) betraktas de filer som 
samverkar för att skapa skärmbilden som en och samma sida.    
 

                                                 
41 Bibliotekslag. SFS nr 1996:1596. URL: http://www.riksdagen.se/debatt/sfst/index.asp 
[2003-03-11] 
42 Gravetter, Frederick J. & Wallnau, Larry B. (2000). Statistics for the behavioral sciences. 5. ed. Belmont: 
Wadsworth. 
43 Denscombe, Martyn (2000). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur, s. 34.  
44 Haahr, Mads (2002). Random.org: web interface to the true random numbers. URL: 
http://www.random.org/sform.html [2003-02-24]  
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4.1 Metod för första och andra frågeställningen 
 
För att besvara den första frågeställningen görs en analys av trettio webbplatser utifrån 
riktlinjerna av prioritet ett och två i WCAG.45 För att ge en bild av tillgängligheten på svenska 
folkbiblioteks webbsidor presenteras data som visar hur många av de testade webbsidorna 
som är behäftade med varje specifikt tillgänglighetsproblem. För att visa tillgängligheten på 
själva webbplatserna samlas dock alla tillgänglighetsproblem som hittats inom varje specifik 
webbplats ihop och redovisas. Dessa data används sedan för att beräkna hur troligt det är att 
en genomsnittlig svensk folkbibliotekswebbplats är drabbad av varje specifikt 
tillgänglighetsproblem. Detta är möjligt då ett urvals  genomsnitt väntas approximera hela 
populationens genomsnitt.46 För att minimera eventuella felkällor har stor vikt lagts vid att det 
urval som undersöks skall uppfylla alla metodologiska krav på slumpmässighet och storlek. 
Arbetar man med värden på en intervall eller ratioskala finns det möjlighet att exakt beräkna 
den felmarginal som slumpen ändå ger upphov till. Då det som mäts i de aktuella 
beräkningarna är förekomst eller inte – d.v.s. ordinalskalevärden – går det tyvärr inte att exakt 
ange hur stor felmarginal slumpen ger upphov till i detta fall. Av denna anledning är det extra 
viktigt att urvalet är slumpmässigt.  
 
Den andra frågeställningen besvaras genom att det kontrolleras om några 
tillgänglighetsproblem enligt de tidigare beräkningarna är särskilt ofta förekommande. Är så 
fallet analyseras det vilka grupper de aktuella tillgänglighetsproblemen besvärar enligt den 
tidigare redovisade litteraturen.  
 
4.2 Pearsonkorrelationen – metod för tredje frågeställningen 
 
För att testa de sex hypoteser som är resultatet av den tredje frågeställningen används 
Pearsonkorrelationen. Denna är den vanligaste metoden att undersöka korrelationer, och 
relativt enkel att handskas med. Vad som krävs för att beräkna korrelationen mellan två set av 
data är de aktuella variabelvärdena (vilka betecknas x och y), samt antalet värden (som 
betecknas n). För att Pearsonkorrelationen skall ge värden på den faktiska korrelationen 
mellan variablerna är det mycket viktigt att de data man använder är på en intervall-  eller 
ratioskala. Tar man inte hänsyn till detta kommer de resultat man räknar sig till att vara 
värdelösa. Det kommer dock inte att synas på korrelationsvärdet att man har begått ett fel. 
Denna princip gäller såväl för Pearsonrelationen som för andra test.47    
 
Den formel som används för att beräkna Pearsonkorrelationen är: 

YX SSSS
SP

r =  

 
SP är summan av produkterna och definieras enligt: 
 

( )( )∑ −−= YYXXSP   
Denna formel är dock definitionsformeln, vilken kan förenklas till följande formel vilken i 
alla lägen ger samma resultat och används för beräkningar: 
 

                                                 
45 Se avsnitt 4.3 för ingående beskrivning av arbetsgången.  
46 Gravetter, Frederick J. & Wallnau, Larry B. (2000). Statistics for the behavioral sciences, s. 286. 
47 Ibid., s. 526-535. 
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∑ ∑ ∑−=
n

YX
XYSP  

 
SS är summan av kvadraterna och XSS och YSS  definieras som:  
 

( )∑ −= 2µXSS  
 
Detta är dock definitionsformeln, vilken förenklas till följande formel som används vid 
beräkningar: 
 

( )
n

X
XSS

2

2 ∑∑ −=  

 
Värdet på r som blir resultatet av beräkningarna varierar alltid mellan +1,00 och –1,00. Ett 
värde på r som är +1,00 eller –1,00 betyder att det finns en perfekt linjär korrelation mellan de 
två variablerna. Se diagram ett och två nedan för en grafisk illustration av detta.  
 

 
Diagram 1 Positiv korrelation             Diagram 2 Negativ korrelation  
 
 
I diagram ett syns tydligt hur varje förändring i X-värdet ger en förutsägbar ökning av Y-
värdet. På samma sätt är det tydligt i diagram två hur varje ökning av X-värdet ger en 
motsvarande minskning av Y-värdet.  
 
För att avgöra om ett värde på r indikerar en korrelation som är så stark att slumpen inte är en 
godtagbar förklaring finns tabeller sammanställda som redovisar det kritiska värdet för r i 
olika populationer. Dessa värden betecknas med a. För att r skall anses beteckna en verklig 
korrelation måste .α≥r  Den tabell som används i denna uppsats återfinns i ”Statistics for the 
behavioral sciences” av Frederick J Gravetter och Larry B Wallnau. Då det i denna uppsats är 
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frågan om riktade hypoteser i en delpopulation på 30 undersökta webbplatser blir det kritiska 
värdet på r 0,306.48 
 
För att mäta styrkan i relationen mellan två variabler används måttet r2. Vad detta mått visar 
är hur stor del av variationen i den ena variabeln som beror på den andra. Ett r2-mått på 0,89 
betyder att 89 % av den första faktorns variation beror på släktskapet med den andra.49 
 
 
4.3 Verktyget WCAG – Checklist of Checkpoints.  
 
Utgångspunkten för utvärderingen av webbplatserna är dokumentet ”Checklist of checkpoints 
for web content accessibility guidelines 1.0” (checklist of checkpoints).50 Detta dokument 
innehåller instruktioner om hur WCAG skall användas för utvärdering i praktiken. 
Dokumentet är uppdelat i tre sektioner som innehåller de punkter som korresponderar med de 
prioritetsnivåer som finns i WCAG. Vissa punkter uppges vara viktiga så länge som 
webbläsarna inte implementerar vissa specificerade funktioner. I dessa fall kommer de 
angivna funktionerna att anses som icke implementerade för att garantera bakåtkompatibilitet. 
Detta oavsett om det existerar webbläsare som faktiskt har den önskade funktionen.  
 
Varje webbplats utvärderas separat med avseende på uppfyllande av varje punkt i checklist of 
checkpoints av prioritetsnivå ett och två. Själva utvä rderingen tillgår så att en webbplats anses 
uppfylla en riktlinje om den följer det helt på första sidan samt på de sidor som förstasidan 
länkar till. Riktlinjen 1.1 som lyder ”Provide a text equivalent for every non-text element …” 
är alltså inte att betrakta som uppfylld om det över huvud taget finns något icke-textelement 
som saknar en textmotsvarighet. Någon anteckning om hur allvarliga brott som begås mot 
varje riktlinje görs ej.  
 
En matris skapas där varje kolumn motsvarar en riktlinje och varje rad en webbsida. I denna 
matris avsätts sedan värdet 1 för uppfyllnad av en riktlinje, 0 för icke-uppfyllnad och n/a för 
otillämpbar riktlinje. Detta upprepas för varje webbsida. 
 
Det är viktigt att påpeka att den föreliggande metoden tillåter att slutsatser dras om hur 
tillgängliga svenska folkbiblioteks webbplatser är, men inte nödvändigtvis hur 
användarvänliga de är. Vad som definierar användarvänlighet är nämligen inte alla eniga om.  
Även om det är troligt att WCAG innehåller punkter som kan betraktas beröra 
användarvänligheten är det tillgängligheten som står i fokus. Dock har WCAG i tidigare 
magisterarbeten vid institutionen utgjord del i att definiera användarvänlighet.51  
 
Anledningen till att denna uppsats inte berör användarvänligheten hos de undersökta 
webbplatserna är att det inte vore möjligt att göra det i enlighet accepterade metoder inom 
området. Att testa med användare eller att kombinera utvärdering genom riktlinjer med 
användartester anses ofta som den självklara metoden. Detta är dock ofta både tidsödande och 
                                                 
48 Gravetter, Frederick J. & Wallnau, Larry B. (2000). Statistics for the behavioral sciences, tabell B.6, 
Appendix B, s. 699. 
49 Gravetter, Frederick J. & Wallnau, Larry B. (2000). Statistics for the behavioral sciences, s. 539. 
50 W3C (1999). Cheklist of checkpoints for web content accessibility guidelines 1.0. 
http://www.w3.org/TR/1999/WAI-WEBCONTENT-19990505/full-checklist [2003-01-22] 
51 Åkerud, Birgitta (2001). Användarundervisning på webben: design för lättillgänglighet och användbarhet. 
Borås: Högskolan i Borås. Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap. (Magisteruppsats i 
biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan/ Biblioteks- och informationsvetenskap, 
2002:37). 
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dyrbart. Jakob Nielsen uppger t.ex. siffran US$35 000 för att utvärdera en webbplats.52 Andra 
författare som t.ex. Dumas och Redish förespråkar även de utvärdering med hjälp av 
användare.53 Så också en populärvetenskaplig författare som Steve Krug som förespråkar en 
mycket pragmatisk utvärderingsmodell.54 Jakob Nielsen som är en av de mest citerade inom 
området har även han föreslagit en billigare modell, men den frångår inte tanken med 
användartestning. Flera av författarna menar att det är möjligt att göra tester med få 
användare. Dock bör man komma ihåg att de talar om utvärdering av en webbplats. 
Principiellt går det givetvis att tillämpa dessa metoder på ett större antal webbplatser, men 
bl.a. ekonomiskt och tidsmässigt är det inte möjligt i en magisteruppsats som denna.   
 
4.4 Verktyget Bobby 
 
Bobby är ett verktyg utvecklat av organisationen Center for Applied Special Technology 
(CAST) som underlättar utvärdering av webbsidor. Det klarar av att testa dem enligt både 
riktlinjerna WCAG 1.0 från WAI och Section 508 Guidelines. Verktyget finns i två versioner. 
Den ena är en webbplats som är begränsad till att testa en sida per minut och användare och 
den andra ett program som körs lokalt på en dator och kan testa upp till 1000 webbsidor i en 
körning.55 Detta program är i sin senaste utgåva uppe i versionsnummer 5.56 I denna uppsats 
används webbversionen då programmet kostar ca 1000 kr, och inte erbjuder någon väsentlig 
extra funktionalitet. Denna version finns tillgänglig för allmänheten på webbplatsen 
http://bobby.watchfire.com/.  
 
CAST grundades 1984 och är en icke vinstdrivande organisation som jobbar för att genom 
teknologi göra utbildning mer flexibel och tillgänglig – särskilt för de med funktionshinder.57 
Sedan september 2002 distribueras och utvecklas Bobby av företaget Watchfire som 
grundades 1996 och bl.a. förser många ledande företag med e-handels lösningar.58  
 
Bobby underlättar förvisso arbetet med att utvärdera webbsidor, men gör det inte fullt 
automatiserat. De moment som är automatiserade är sådana som relativt enkelt kan 
kontrolleras med programmeringstekniska åtgärder. Exempel på sådant är att kontrollera om 
bilder har en textmotsvarighet definierad eller att kontrollera att relativa enheter används 
istället för absoluta. Fel som upptäcks på detta vis rapporteras till användaren. Ytterligare 
några saker kan kontrolleras för förekomst, men inte för uppfyllande av WCAG. Hittar 
programmet sådana element uppmanas användaren att själv utvärdera dessa. Ett exempel är 
om .gif-bilder används. Detta får programmet att uppmana användaren att kontrollera att de 
inte är animerade på ett störande sätt. En tredje typ av situation är när programmet inte över 
huvud taget kan avgöra om ett element förekommer. Ett sådant exempel är språkbyte. Därför 
uppmanas användaren att själv avgöra om det t.ex. förekommer oannonserade språkbyten.  

                                                 
52 Nielsen Norman Group (2003). Design reviews by independent usability experts. URL: 
http://www.nngroup.com/services/inspection.html [2003-02-24] 
53 Dumas, Joseph S. & Redish, Janice C. (1993). A practical guide to usability testing. Norwood, N.J.: Ablex.  
54 Krug, Steve (2000). Dont make me think: a common sense approach to web usability. Indiana, IN.: QUE: New 
Riders. s. 145 – 172. 
55 Watchfire corporation (2003). Welcome to Bobby Worldwide. URL: 
http://bobby.watchfire.com/bobby/html/en/index.jsp [2003-03-20] samt Watchfire corporation (2003). Developer 
tools: Bobby. URL: http://www.watchfire.com/products/bobby.asp [2003-03-03] 
56 Watchfire corporation (2004). Bobby – Web Accessibility Testing. URL: 
http://www.watchfire.com/products/desktop/bobby/default.aspx [2004-05-31] 
57 CAST (2002). About CAST: CAST. URL: htpp://www.cast.org/about/ [2004-06-04] 
58 CAST (2002). What´s New – Cast: About CAST: CAST. URL: 
http://www.cast.org/about/index.cfm?i=295&wn=614 [2004-06-04] 
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De tillgänglighetsproblem och frågor programmet har presenteras i enlighet med 
prioritetsnivåerna i WCAG. Programmet länkar också varje synpunkt till en förklaring om 
vilken riktlinje i WCAG eller Section 508 Guidelines som berörs. I standardinställning visas 
överst på sidan en version av den sida som utvärderas helt utan skript och stilmallar. Det går 
dock att själv definiera vissa inställningar. Exempelvis kan man välja bort denna grafiska 
presentation eller information om tillgänglighetsproblem på olika prioritetsnivåer.  
 
4.5 Specialskrivna program 
 
Vissa moment i denna uppsats är både mycket tidskrävande att genomföra manuellt och 
känsliga för den mänskliga faktorns påverkan. För att råda bot på detta specialskrivs fem 
program av handledaren för att underlätta vissa moment och automatisera andra. Det första 
programmet skall användas för att omvandla en lista med vanliga URL:er till den typ som 
Bobby använder för att peka ut vilken URL som skall valideras och de inställningar med vilka 
den skall valideras. Det andra programmet skall accessa en URL ur denna lista var 80: e 
sekund och spara ned den med ett logiskt namn. Det tredje programmet skall skapa en 
översättningsmall för vilka faktiska riktlinjer som motsvarar länkarna i Bobby-rapporten. Det 
fjärde programmet skall extrahera länknamnen från Bobbyrapporten (ex. g205.htm) och skall 
med hjälp av det tredje programmets översättningsmall skapa en lista över vilka riktlinjer som 
är aktuella i varje specifikt fall. Listan som blir resultatet används tillsammans med rapporten 
för att snabbt se vilka riktlinjer en sida bryter mot utan att behöva gå ut på Internet och leta 
upp sidan som rapporten länkar till där det står vilken riktlinje som är aktuell. Detta gör också 
att det inte är någon risk att resultatet förvanskas om den testade sidan skulle ändras. Det sista 
program som skrivs för uppsatsens räkning skall räkna teckeninnehållet på en webbsida med 
HTML-taggarna borttagna.   
 
Programmen skrivs i språket VBScript och kommer att exekvera under operativsystemen 
Windows NT, Windows 98 och Windows XP. De webbläsare som används på dessa system 
är Internet Explorer 5.5 i det första fallet och Internet Explorer 6.0 i de två senare.  
 
Programmen modifieras under arbetets gång av författaren med avseende på mindre detaljer 
som tidsgränser och sökvägar till filer.  
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5 Resultat 
 
I detta kapitel redovisas resultatet av undersökningen av tillgänglighetsproblem på de trettio 
bibliotekens webbplatser. Det antal webbsidor som totalt undersöktes var 192. Sidor som inte 
någon gång var tillgängliga under undersökningsperioden har exkluderats. Webbsidorna 
analyserades med Bobby och sparades 2003-03-26, och webbplatsernas förstasidor sparades 
2003-04-09.  
 
5.1 Delpopulationens tillgänglighetsproblem 
 
I följande tabell visas det totala antalet tillgänglighetsproblem som hittades för varje specifik 
riktlinje på de enskilda webbsidorna. Tabell ett visar tillgänglighetsproblemen för varje 
enskild webbsida och gör ingen skillnad på var i hierarkin sidan finns. Detta för att 
konsekvent genomgående problem skall bli tydliga. I diagram tre visas samma data grafiskt 
för att underlätta bedömningen av hur vanligt förekommande de olika 
tillgänglighetsproblemen är. 
  
Tillgänglighetsproblem i delpopulationen 
Riktlinje Antal tillgänglighetsproblem Riktlinje Antal tillgänglighetsproblem 
1.1 153 7.2 0 
1.2 0 7.3 4 
1.3 0 7.4 0 
1.4 0 7.5 0 
2.1 0 8.1 31 
2.2 1 9.1 0 
3.1 2 9.2 10 
3.2 178 9.3 23 
3.3 102 10.1 114 
3.4 188 10.2 0 
3.5 2 11.1 174 
3.6 0 11.2 150 
3.7 0 11.4 192 
4.1 0 12.1 67 
5.1 12 12.2 25 
5.2 2 12.3 1 
5.3 0 12.4 24 
5.4 0 13.1 94 
6.1 6 13.2 12 
6.3 37 13.3 171 
6.4 25 13.4 41 
6.5 23 14.1 11 
7.1 1   

 
Tabell 1 Tillgänglighetsproblem i delpopulationen 
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5.2 Webbplatsernas tillgänglighetsproblem  
 
I föregående avsnitt gjordes ingen skillnad mellan webbsidorna. I detta avsnitt redovisas 
istället varje webbplats sammantagna tillgänglighetsproblemen. Det sker genom att 
webbplatsen som helhet får en anmärkning för varje tillgänglighetsproblem som finns på 
förstasidan eller dess länkade undersidor. Materialet ligger sedan till grund för analysen av 
vilka problem som finns i den totala populationen samt vilka grupper som drabbas av dessa 
problem. Resultatet presenteras i tabellform för att vara kompakt och överskådligt. Varje 
webbplats är numrerad från 1 till 30 och representeras av en lodrätt kolumn i tabell två där 
varje tillgänglighetsproblem markeras med ett X i en skuggad ruta. 
 



 30 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1.1  X X X X X X X X X X X X X X 
1.2                
1.3                
1.4                
2.1                
2.2   X             
3.1     X           
3.2 X X X X X X X X X X  X X X X 
3.3 X X X X        X X  X 
3.4 X X X X X X X X X X X X X X X 
3.5               X 
3.6                
3.7                
4.1                
5.1   X   X    X     X 
5.2                
5.3                
5.4                
6.1          X  X    
6.3          X X X    
6.4          X X X    
6.5   X             
7.1            X    
7.2                
7.3            X X  X 
7.4                
7.5                
8.1            X    
9.1                
9.2            X    
9.3          X X X    
10.1  X X X  X X X X X  X X X X 
10.2                
11.1 X X X X X X X X X X  X X X X 
11.2 X X X X X X X X X X  X X X X 
11.4 X X X X X X X X X X X X X X X 
12.1   X          X X  
12.2                
12.3                
12.4             X   
13.1  X X X  X X X  X  X X X X 
13.2                
13.3 X X X  X X X X X X X X X X X 
13.4   X         X    
14.1     X   X      X X 
 
Tabell 2 Webbplatsernas tillgänglighetsproblem 
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 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1.1 X X X X X X X X X X X X X X X 
1.2                
1.3                
1.4                
2.1                
2.2                
3.1                
3.2 X X X X X X X X X X X X  X X 
3.3 X X X X X   X X  X X  X X 
3.4 X X X X X X X X X X X X X X X 
3.5                
3.6                
3.7                
4.1                
5.1 X X        X X     
5.2  X              
5.3                
5.4                
6.1                
6.3             X X X 
6.4            X  X X 
6.5  X  X           X 
7.1                
7.2                
7.3                
7.4                
7.5                
8.1             X X X 
9.1                
9.2               X 
9.3 X   X      X  X   X 
10.1 X X X X   X X X X     X 
10.2                
11.1 X X X X X X X X X X X X  X X 
11.2 X X X X X X X X X X X X    
11.4 X X X X X X X X X X X X X X X 
12.1  X X X    X X     X X 
12.2        X X     X X 
12.3         X       
12.4   X       X   X   
13.1 X X X  X X  X X X X X X  X 
13.2  X  X  X          
13.3 X X X X  X X X X  X X X X X 
13.4 X       X   X X  X  
14.1        X   X X    
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5.3 Förstasidornas storlek i kb 
 

Nedan redovisar tabell tre hur stora de trettio förstasidorna var räknat i kb. Storleken räknas i 
enlighet med definitionen som alla objekt som överförs till användaren vid access av sidan. 
För att mäta storleken har sidorna sparats med hjälp av funktionen ”Spara som” i Internet 
Explorer 5.5 och alternativet ”hela webbsidan” markerat. Html filen och mappen som 
skapades mättes sedan med funktionen egenskaper i Utforskaren. Aktuellt operativsystem var 
Windows NT. Diagram fyra visar innehållet i tabell tre grafiskt. 
 
Förstasidornas storlek i kb 
Webbplats Storlek i kb Webbplats Storlek i kb 
1 20,4 16 84 
2 28 17 92,7 
3 145 18 56,4 
4 42,5 19 48,4 
5 52,8 20 79,9 
6 23,7 21 52,8 
7 43,3 22 27,7 
8 118 23 58,9 
9 100 24 28,2 
10 85,7 25 48,4 
11 134 26 107 
12 41 27 8,01 
13 71,3 28 90,2 
14 84,3 29 121 
15 98,3 30 204 

 
Tabell 3 Förstasidornas storlek i kb  
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Diagram 4 Förstasidornas storlek i kb
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5.4 Storlek i kb och tillgänglighetsproblem 
 
I diagram fem är webbplatserna sorterade efter ökande storlek i kb på webbplatsens 
förstasida. Bredvid dessa data har de aktuella webbplatsernas genomsnittliga antal 
tillgänglighetsproblem på nivå ett och två avsatts. Figuren gör det möjligt att preliminärt 
uppskatta om det finns något samband mellan de två variablerna storlek i kb och 
tillgänglighetsproblem. Är så fallet skall ökande storlek åtföljas av ökat genomsnittligt antal 
tillgänglighetsproblem. Observera att siffrorna på Y-axeln används för att avläsa såväl storlek 
i kb som genomsnittligt antal tillgänglighetsproblem på nivå ett och två. Det är alltså inte så 
att den är kopplad till en enda typ av data. 
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Diagram 5 Storlek i kb och genomsnittligt antal tillgänglighetsproblem 
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5.5 Förstasidornas storlek i antal tecken 
 
I  detta avsnitt visas i tabell fyra och diagram sex hur stort antal tecken varje webbplats 
förstasida består utav. I de fall där sidor använder ramar har varje delsida behandlats separat 
och resultatet har sedan summerats för att ge det totala värdet. I detta värde har även den sida 
som laddar de andra sidorna räknats in.  
 
Förstasidornas teckenantal 
Webbplats Antal tecken Webbplats Antal tecken Webbplats Antal tecken 
1 1257 11 1517 21 2190 
2 3873 12 1562 22 2944 
3 687 13 778 23 1794 
4 1213 14 2789 24 1217 
5 916 15 1374 25 2788 
6 3593 16 2098 26 626 
7 1449 17 1230 27 596 
8 1816 18 484 28 1617 
9 2743 19 945 29 222 
10 1845 20 4374 30 4810 

 
Tabell 4 Förstasidornas storlek i antal tecken 
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Diagram 6 Förstasidornas teckenantal 
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5.6 Storlek i teckenantal och genomsnittligt antal 
tillgänglighetsproblem 

 
I detta stycke visas grafiskt i diagram sju hur webbplatsernas förstasidors storlek i teckenantal 
korresponderar mot webbplatsernas genomsnittliga antal tillgänglighetsproblem på nivå ett 
och två. Webbplatserna har därför ordnats efter stigande storlek på förstasidan. Observera att 
antalen tillgänglighetsproblem har skalats upp genom att multipliceras med tusen för att 
kunna visas tillsammans med teckenantalen. Y-axeln används för att läsa av såväl teckenantal 
som antal tillgänglighetsproblem.  
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Diagram 7 Storlek i teckenantal och genomsnittligt antal tillgänglighetsproblem 
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5.7 Webbplatsernas storlek i kommuninvånarantal 
 
De trettio undersökta webbplatsernas kommuner ligger storleksmässigt mellan ca femtusen 
och hundratusen invånare. De enskilda kommunernas invånarantal redovisas dock inte då 
detta skulle innebära att de enskilda kommunerna blir identifierbara. Istället redovisas i nästa 
stycke befolkningsmängden grafiskt utan exakta värden.  
 
5.8 Kommunstorlek och genomsnittligt antal 

tillgänglighetsproblem 
 
I detta stycke visas grafiskt i diagram åtta hur väl antalet tillgänglighetsproblem på nivå ett 
och två följer kommunstorleken. Webbplatserna är sorterade efter ökande kommunstorlek och 
för varje webbplats anges dess genomsnittliga antal tillgänglighetsproblem på nivå ett och två. 
Observera att alla värden för tillgänglighetsproblem har skalats upp genom att multiplicerats 
med tusen. Detta för att synliggöra dem jämte befolkningsvärdena. Lägg också märke till att 
Y-axelns värden inte är kopplade vare sig till antalet invånare eller tillgänglighetsproblem 
utan används för att läsa av bägge värdena.   
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6 Analys 
 
För att kunna besvara frågeställningarna och avgöra om de uppställda hypoteserna är riktiga 
utförs i detta kapitel de nödvändiga beräkningarna och analyserna av de data som 
presenterades i kapitel fem. De verktyg och metoder som används presenterades tidigare i 
kapitel fyra.  
 
6.1 Frågeställning ett besvaras 
 
Denna frågeställning lyder ”Hur tillgängliga är svenska folkbiblioteks webbplatser enligt Web 
Accessibility Initiatives riktlinjer för utformning av innehåll på webben?”. I detta avsnitt skall 
det material som redovisats i resultatskapitlet analyseras i syfte att besvara denna 
frågeställning.  
 
I avsnitt 5.2 presenterades data om vilka specifika tillgänglighetsproblem de 30 webbplatserna 
är behäftade med. Som tidigare konstaterats i metodkapitlet är detta urval av 30 webbplatser 
tillräckligt stort för att användas som underlag för uttalanden om populationen i stort. För att 
svara på den första frågeställningen blir det frågan om att göra beräkningar av 
genomsnittsförekomsten av varje tillgänglighetsproblem. Redan i resultatsdelen kan en 
relativt tydlig bild uppskattas med blotta ögat. I tabellen nedan görs en betydligt mer precis 
redovisning. Först redovisas exakt hur många gånger varje specifikt tillgänglighetsproblem 
förekom bland de webbplatserna. Dessa siffror delas sedan med 30 för att ge ett värde på 
genomsnittsförekomsten. För tydlighetens skull omvandlas detta värde till procent, vilket 
anger hur stor risken är att en slumpmässigt vald webbplats är behäftad med detta specifika 
problem. Observera att tabellen endast upptar de riktlinjer där problem identifierades. 14 
riktlinjer av de totalt 45 var uppfyllda på samtliga webbplatser och är därför inte med i 
tabellen. Dessa är: 1.2, 1.3, 1.3, 1.4, 3.6, 3.7, 4.1, 5.3, 5.4, 7.3, 7.4, 7.5, 9.1, 10.2.  
 
Förekomst av specifika tillgänglighetsproblem på webbplatserna 
Riktlinje Förekomster Genomsnitt Genomsnitt uttryckt i procent 
1.1 29 0,967 96,67 % 
2.2 1 0,033 3,33 % 
3.1 1 0,033 3,33 % 
3.2 28 0,933 93,33 % 
3.3 18 0,600 60,00 % 
3.4 30 1,000 100,00 % 
3.5 1 0,033 3,33 % 
5.1 8 0,267 26,67 % 
5.2 1 0,033 3,33 % 
6.1 2 0,067 6,67 % 
6.3 6 0,200 20,00 % 
6.4 6 0,200 20,00 % 
6.5 4 0,133 13,33 % 
7.1 1 0,033 3,33 % 
7.2 3 0,100 10,00 % 
8.1 4 0,133 13,33 % 
9.2 2 0,067 6,67 % 
9.3 8 0,267 26,67 % 
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10.1 21 0,700 70,00 % 
11.1 28 0,933 93,33 % 
11.2 26 0,867 86,67 % 
11.4 30 1,000 100,00 % 
12.1 10 0,333 33,33 % 
12.2 4 0,133 13,33 % 
12.3 1 0,033 3,33 % 
12.4 4 0,133 13,33 % 
13.1 23 0,767 76,67 % 
13.2 3 0,100 10,00 % 
13.3 27 0,900 90,00 % 
13.4 7 0,233 23,33 % 
14.1 7 0,233 23,33 % 
 
Tabell 5 Förekomst av specifika tillgänglighetsproblem på webbplatserna 
 
Som synes av tabell fem finns det relativt tydliga grupperingar av förekomsten av olika 
problem. För att tydliggöra problemen kan de grupperas beroende på hur ofta de förekommer. 
Med ett indelningsintervall på 20 % blir resultatet följande.  
 
Tillgänglighetsproblem grupperade efter förekomstfrekvens 
Intervall Riktlinjer inom intervallet som bryts Antal riktlinjer i intervallet 

1-20 % 
2.2, 3.1, 3.5, 5.2, 6.1, 6.3, 6.4, 6.5, 7.1, 7.2, 
8.1, 9.2, 12.2, 12.3, 12.4, 13.2 16 

21-40 % 5.1, 9.3, 12.1, 13.4, 14.1 5 

41-60 % 3.3 1 

61-80 % 10.1, 13.1 2 

81-100 % 1.1, 3.2, 3.4, 11.1, 11.2, 11.4, 13.3 7 
 
Tabell 6 Tillgänglighetsproblem grupperade efter förekomstfrekvens 
 
Som tidigare nämnts så är det 14 riktlinjer som webbplatserna uppfyller helt, vilket är 
utmärkt. Att 16 riktlinjer befinner sig i det lägsta intervallet 1-20 % bland de riktlinjer som 
bryts mot är också bra. 5 riktlinjer befinner sig i intervallet 21-40 %, vilket kan orsaka 
problem, men de är kanske ändå inte att betrakta som vanliga problem. Riktlinje 3.3 är ensam 
i intervallet 41-60 % med sitt resultat på 60 %. Det är alltså vanligare att denna bryts än följs. 
Brott mot riktlinjerna 10.1 och 13.1 måste betraktas som mycket vanligt. Och risken att en 
webbplats skall vara behäftad med brott mot de 7 riktlinjerna i intervallet 81-100 % är 
omedelbart överhängande. Totalt ger det 9 tillgänglighetsproblem som är mycket vanliga samt 
21 som är mindre vanliga men ändock förekommande. Nu finns det alltså en god bild av hur 
många och vilka problem som en genomsnittlig bibliotekswebbplats är behäftad med. För att 
avgöra hur allvarliga dessa problem är måste det kontrolleras vilken prioritetsnivå de aktuella 
riktlinjerna har samt vad de innebär.  
 
Riktlinjerna 1.1 och 11.4 som bryts i 96,67 resp. 100 % av fallen är båda av prioritet ett. Detta 
innebär att åtminstone två av de högst prioriterade riktlinjerna bryts på majoriteten av 
webbplatserna. Riktlinje 1.1 lyder ”Provide a text equivalent for every non-text element” och 
11.4 “If, after best efforts, you cannot create an accessible page, provide a link to an 
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alternative page that uses W3C technologies, is accessible, has equivalent information (or 
functionality), and is updated as often as the inaccessible (original) page.”59 
 
De riktlinjer av prioritet 2 som finns i gruppen 81-100% lyder som följer:  
3.2 ”Create documents that validate to published formal grammars.”  
3.4 ”Use relative rather than absolute units in markup language attribute values and style 
sheet property values.” 
11.1 “Use W3C technologies when they are available and appropriate for a task and use the 
latest versions when supported.” 
11.2 “Avoid deprecated features of W3C technologies.” 
13.3 “Provide information about the general layout of a site …”60 
 
De övriga tre riktlinjer av prioritet 2 som följs bättre, men ändå bryts oftare än de fö ljs lyder:  
3.3 ”Use style sheets to control layout and presentation.” 
10.1 “Until user agents allow users to turn off spawned windows, do not cause pop-ups or 
other windows to appear and do not change the current window without informing the user.” 
13.1 “Clearly identify the target of each link.”61 
 
Detta betyder att det är nära nog garanterat att en slumpmässigt vald svensk 
folkbibliotekswebbplats inte har textmotsvarigheter till alla icke textelement samt att de inte 
har någon fullständigt tillgänglig alternativ sida. Man missar på de flesta webbplatser också 
att konsekvent använda tydliga länknamn, att använda CSS för layouten och att ge 
information om hur webbplatsen är strukturerad. Inte heller använder man relativa värden som 
låter sidan skalas om för att t.ex. passa olika skärmstorlekar. Vidare använder man gamla 
versioner av t.ex. HTML och man använder även delar av HTML-språket som strukits ur 
standarden. Man manipulerar även webbläsarfönstren på ett olämpligt sätt och öppnar nya 
webbläsarfönster. Slutligen har de flesta webbplatser sidor som över huvud taget inte 
godkänns som HTML.  
 
Allt detta sammantaget måste tolkas som att en majoritet av svenska folkbiblioteks 
webbplatser har allvarliga problem med tillgängligheten inom dessa områden. Det skall heller 
inte glömmas att det finns 21 andra riktlinjer som också bryts om än inte så ofta. Det som 
slutligen avgör hur situationen betraktas är att inte en enda webbplats ger sina besökare 
möjligheten att besöka en fullständigt tillgänglig alternativ version. Fanns denna möjlighet 
kunde vissa brister på huvudsidorna möjligen förlåtas. Det signalerar också att de ansvariga 
antingen inte är medvetna om problematiken eller att de inte bryr sig om den. I något fall 
förekom det försök till anpassade alternativsidor, men inte heller de var fullt tillgängliga. 
Svaret på den första frågeställningen måste alltså bli att svenska folkbiblioteks webbplatser 
har en låg grad av tillgänglighet.  
 
6.2 Frågeställning två besvaras  
 
Denna frågeställning lyder ”Är det några tillgänglighetsaspekter som särskilt ofta brister, och 
drabbar detta i så fall några särskilda grupper av användare?”. I detta avsnitt skall detta 

                                                 
59 W3C (1999). Checklist of checkpoints for web content accessibility guidelines 1.0. URL: 
http://www.w3.org/TR/1999/WAI-WEBCONTENT-19990505/full-checklist [2003-01-22] 
60 Ibid. 
61 Ibid. 
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undersökas genom att fortsätta den analys som gjordes i avsnitt 6.1. Där konstaterades att 
tillgängligheten var låg. Här skall detaljerna kring detta och deras konsekvenser analyseras.  
 
Två av de mest förekommande problemen (1.1 och 11.4) har prioritet 1. Riktlinje 1.1 säger att 
man skall förse icke textmaterial med en textmotsvarighet. Det betyder att de som är beroende 
av dessa textmotsvarigheter kommer att få problem med alla webbplatser. De grupper som 
detta främst drabbar är blinda – som är beroende av text för att talsyntes skall fungera – och 
döva – som är beroende av text för att kunna ta del av ljudbaserad info rmation. Riktlinje 11.4 
säger att man skall förse användaren med en länk till en fullt tillgänglig motsvarande sida om 
man inte lyckas göra en webbsida fullt tillgänglig. Vilken grupp de konsekventa brotten mot 
denna riktlinje drabbar är svårt att säga då det helt beror vilka tillgänglighetsproblem som 
finns på de olika sidorna.  
 
I gruppen av riktlinjer som bryts oftast finns även riktlinjerna 3.2, 3.4, 11.1, 11.2, 13.3, vilka 
är av prioritet två. Alla dessa bör alltså följas för att undvika betydande barriärer för olika 
grupper av användare. Riktlinjerna 3.2, 11.1 och 11.2 som berör validerbara sidor, 
standardiserade tekniker respektive undvikande av så kallade nedgraderade funktioner kan 
alla potentiellt drabba vilken användargrupp som helst – även de utan några som helst 
funktionshinder. Riktlinje 3.4 som berör användande av relativa värden kan även den beröra 
flera grupper, men är särskilt viktiga för synskadade. De behöver kunna ange egna stilmallar 
och skala upp storleken på såväl typsnitt som sidorna i sig. Slutligen berör 13.3 
nödvändigheten av information om webbplatsens organisation. Detta är särskilt viktigt för 
användare med funktionshinder kopplade till uppmärksamhetsproblem, intelligensnedsättning 
eller minnesproblem.  
 
På de flesta webbplatser bryts även ytterligare tre riktlinjer av prioritet två. Dessa är 10.1 som 
behandlar öppnandet av nya fönster, 13.1 som berör förståeliga länknamn och 3.3 som anger 
att CSS skall användas för layout. Att nya fönster öppnas oönskat är att betrakta som ett 
organisationsproblem och drabbar därmed samma grupper som riktlinje 13.3, d.v.s. de med 
uppmärksamhetsproblem, intelligensnedsättning eller minnesproblem. Länkar som inte har 
tydliga namn är ett problem för blinda som använder talsyntes och bläddrar sig genom 
länkarna. Att inte använda CSS för att styra layouten drabbar främst synskadade då de kan 
behöva ange egna stilmallar med högre kontraster. 
 
Svaret på den andra frågeställningen måste alltså bli att alla grupper av användare kan drabbas 
av de tillgänglighetsproblem som finns. Bland de vanligaste tillgänglighetsproblemen finns 
dock allvarliga sådana som främst drabbar blinda, synskadade, döva och de med 
uppmärksamhetsproblem, intelligensnedsättning eller minnesproblem.  
 
6.3 Frågeställning tre besvaras 
 
Den tredje frågeställningen lyder ”Finns det ett samband mellan variationer i graden av 
tillgänglighet på biblioteks webbplatser och deras storlek?”. För att besvara detta bröts den i 
avsnitt 1.5 upp i sex hypoteser som kommer att testas i detta avsnitt. I resultatredovisningen 
gavs möjlighet att genom diagrammen göra en egen uppskattning av eventuella samband 
mellan webbplatsernas tillgänglighetsproblem och olika aspekter av deras storlek. I detta 
avsnitt testas hypoteserna matematiskt med hjälp av den i avsnitt 4.2 redovisade 
Pearsonkorrelationen. Med denna kan det avgöras om någon hypotes har stöd i de data som 
samlats in eller om nollhypotesen är den rimligare. Det värde på a som används är 0,05. För 
att kunna falsifiera nollhypotesen krävs då att värdet på .306,0≥r  
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Formeln för att räkna ut r är: 

YX SSSS
SP

r = vilket betyder att SP, XSS och YSS  måste beräknas innan r kan beräknas.  

 
Formeln för SP är: 

n

YX
XYSP ∑∑∑ −= .  

Vad X och Y är beror på vilken hypotes som testas. Dock är alltid n=30.   
 

XSS beräknas med formeln 
( )

n

X
XSS X

2

2 ∑∑ −= .  

 
YSS beräknas med samma formel, men med X ersatt av Y.   

 

6.3.1 Test av hypotes H1 
 
Denna hypotes lyder: ”Det finns ett positivt linjärt samband mellan storleken i kb på en 
webbplats förstasida och webbplatsens genomsnittliga mängd tillgänglighetsproblem på nivå 
ett.” 
 
I denna hypotes betecknar X de individuella storlekarna  i kb på webbplatsernas förstasidor 
och Y webbplatsernas genomsnittliga mängd tillgänglighetsproblem på nivå ett.  
 

SP beräknas med 9.129,634375
30

775,7970612195,912
677,751875 =

⋅
−=SP  

 

XSS beräknas med .=−= 905,52583 54 
30

2195,91
639,5501215

2

XSS   

 

YSS beräknas med .=−= 16,7403647 
30

775,7970612
208,246848

2

YSS  

 

Värdet på r beräknas då med 2.0,13521650
16,7403647905,5258354

9129,634375
=

⋅
=r  

Då detta är långt ifrån att vara lika med eller större än 0,306 kan inget samband påvisas som 
är så starkt att slumpen kan avfärdas som förklaring. Därmed finns det inget stöd för H1 och 
nollhypotesen får stå kvar.   
 

6.3.2 Test av hypotes H2 
 
”Det finns ett positivt linjärt samband mellan storleken i kb på en webbplats förstasida och 
webbplatsens genomsnittliga mängd tillgänglighetsproblem på nivå två.” 
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I denna hypotes såväl som i H1 representerar X de individuella storlekarna i kb på 
webbplatsernas förstasidor. Y representerar webbplatsernas genomsnittliga mängd 
tillgänglighetsproblem på nivå två.  
 

SP beräknas genom  .=
⋅

−= 3713,291986 
30

4220,6286462195,91
862,6470116SP  

 
XSS beräknades redan i testet av H1 till .= 905,52583 54 XSS  

 

YSS beräknas med .=−= 497,5881359 
30

4220,628646
720,1547891

2

YSS  

 

Värdet på r beräknas med .308149031,0
58813594,9752583,90554

2919863,713
=

⋅
=r  

 
Detta värde på r är högre än gränsvärdet 0,306, vilket betyder att hypotes H2 har ett visst stöd 
i insamlade data. När nu så är fallet kan det beräknas hur starkt detta samband är. Detta görs 
genom att kvadrera r, vilket i detta fall blir .095,010,30814903 22 ≈=r  Detta måste anses 
som ett svagt samband då det endast är ca 9,5 %.  
 

6.3.3 Test av hypotes H3 
 
”Det finns ett positivt linjärt samband mellan antalet tecken på en webbplats förstasida och  
webbplatsens genomsnittliga mängd tillgänglighetsproblem på nivå ett.” 
 
I denna hypotes är X antalet tecken på webbplatsernas förstasidor medan Y är hela 
webbplatsens genomsnittliga mängd tillgänglighetsproblem på nivå ett.  
 

SP beräknas genom .=
⋅

−= 618,848479 5 
30
75,797061334755

456,8468145SP  

 

XSS beräknas med .=−= 416,7 157 40 
30
34755

097267142
2

xSS  

 
YSS  beräknades redan i testet av H1 till .= 16,7403647YSS  

 

Värdet r beräknas då med  .0,21671151 
16,7403647416,715740

618,848485
=

⋅
=r   

Detta värde når inte upp till det kritiska värdet 0,306, vilket betyder att hypotesen H3 saknar 
stöd. Istället är det så att eventuell samvarians variablerna emellan kan förklaras med 
slumpen.  
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6.3.4 Test av hypotes H4 
 
”Det finns ett positivt linjärt samband mellan antalet tecken på en webbplats förstasida och 
webbplatsens genomsnittliga mängd tillgänglighetsproblem på nivå två.” 
 
Här representerar X precis som i testet av H3 antalet tecken på webbplatsernas förstasidor. Y 
representerar dock hela webbplatsens genomsnittliga mängd tillgänglighetsproblem på nivå 
två.  
 

SP beräknas med .495,245649 9 
30

4220,62864634755
533,0353416 =

⋅
−=SP  

 
XSS beräknades redan i testet av H3 till 416,7. 157 40 =XSS  

 

YSS beräknades i testet av H2 till 4.97,5881359 =YSS  

 

Värdet r beräknas då alltså 4.0,15167877
497,5881359416,7 157 40

495,245659
=

⋅
=r  

 
Inte heller detta värde är över eller lika med 0,306, vilket betyder att även H4 saknar stöd. Det 
finns alltså inget samband mellan variablerna som är så starkt att slumpen kan uteslutas.  
 

6.3.5 Test av hypotes H5 
 
Denna hypotes lyder ”Det finns ett positivt linjärt samband mellan kommunens invånarantal 
och webbplatsens genomsnittliga mängd tillgänglighetsproblem på nivå ett”. 
 
X är i detta fall de trettio kommunernas invånarantal år 2003 enligt Statistiska Centralbyrån 
och Y är korresponderande webbplatsers genomsnittliga mängd tillgänglighetsproblem på nivå 
ett. 
 

SP beräknas genom  =
⋅

−= 233,33322. 73 
30

775,7970612  572721
334,578961SP   

.=−= 131 351 116 18 
30
572721

50488947135
2

XSS  

YSS  beräknades redan i testet av H1 till .16,7403647 =YSS  

   

Värdet r beräknas då med 4.0,13298142
 16,740364713135111618

233,3332273
=

⋅ 
 

=r  

 
Detta värde är långt under gränsvärdet 0,306, vilket betyder att nollhypotesen inte kan 
falsifieras och H5 inte har något stöd. Något samband mellan invånarantal och mängden 
tillgänglighetsproblem av prioritet ett kan alltså inte påvisas.  
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6.3.6 Test av hypotes H6 
 
Denna hypotes lyder ”Det finns ett positivt linjärt samband mellan kommunens invånarantal 
och webbplatsens genomsnittliga mängd tillgänglighetsproblem på nivå två”. 
 
I detta fall är X precis som i uträkningen för H5 kommunernas invånarantal år 2003 medan Y 
såsom tidigare är de korresponderande webbplatsernas genomsnittliga mängd 
tillgänglighetsproblem på nivå två.  
 

SP beräknas då genom 644,645.-351
30

4220,628646572721
003,8099554 =

⋅
−=SP     

 
XSS  beräknades redan i testet av H5 till  131. 351 116 18 =XSS   

 

YSS  beräknades som bekant i testet av H2 till  .= 497,5881359 YSS   
 

Värdet r beräknas då med 74.-0,2644661
 497,588135913135111618

644,645351-
=

⋅ 
 

=r  

  
Detta värde på r ligger långt ifrån 0,306 och därför kan inte nollhypotesen falsifieras. Alltså 
saknas stöd för H6 och något samband mellan invånarantal och genomsnittligt antal 
tillgänglighetsproblem på nivå två kan inte konstateras.  
 

6.3.7 Sammanfattning av hypotestester 
 
Av de sex hypoteser som testats var det endast hypotes två som hade ens ett rudimentärt stöd i 
data. I alla övriga fall var slumpen en godtagbar förklaring till eventuella samband mellan 
undersökta data. Hypotes två berörde sambandet mellan storleken i kb på en webbplats 
förstasida och webbplatsens genomsnittliga mängd tillgänglighetsproblem på nivå två. 
Styrkan i sambandet var här 9,5 % vilket är så svagt att det får anses som ointressant. Därmed 
har inget samband kunnat konstateras mellan de tre undersökta aspekterna av en webbplats 
storlek och dess genomsnittliga mängd tillgänglighetsproblem.  
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7 Diskussion 
 
I de tidigare avsnitten har det varit frågan om ganska hårt hållna redovisningar av materialet 
och beräkningar på detta. Frågeställningarna besvarades i analysdelen, men i diskussionen 
kommer resonemangen att fördjupas och belysas ur andra perspektiv än det rent matematiska. 
Dessutom skall undersökningens resultat jämföras med de som återfinns bland den tidigare 
forskningen. Först av allt skall dock en kritisk analys av den egna uppsatsen göras.  
 
7.1 Kritisk analys av uppsatsen och dess metodologiska 

genomförande  
 
Redan från början var det uppenbart att arbetet med denna uppsats skulle bli omfattande vad 
gäller materialinsamling och analys. För att minimera risken att behöva göra om något 
moment lades därför stor vikt vid att ha hela arbetsgången planerad innan arbetets början. 
Trots detta har arbetet inte varit helt utan missräkningar. Exempelvis var det meningen att de 
undersökta webbsidorna skulle sparas. Det visade sig dock snart att både Internet Explorer 
och de specialprogram för ändamålet som testades modifierade webbsidorna för att passa 
offlinevisning. Detta gjorde materialet värdelöst för syftet att garantera full upprepbarhet och 
istället sparades endast resultaten av testerna med verktyget Bobby.   
 
Kanske skulle någon ha varit nyfiken på vilka webbplatser som undersökts. Av två skäl har de 
undersökta webbplatserna dock fått vara anonyma. Först och främst skulle de undersökta 
webbplatserna omöjligt kunna anses som representativa för hela populationen om de valdes 
utifrån vilka som var villiga att granskas snarare än genom slumpen. För det andra ligger 
fokus på att undersöka hur tillgängliga alla webbplatser i populationen är snarare än att hänga 
ut enskilda webbplatser. Möjligen kan man anse att det ändå hade varit önskvärt att inhämta 
godkännande från de webbansvariga, men då alla EU-länder enats om att följa riktlinjerna i 
WCAG på alla sina offentliga webbplatser är detta knappast ett hållbart argument.62 Det 
skulle i så fall innebära att man tillät eventuella syndare mot detta löfte att mörklägga 
problemen. Faktum är att den valda linjen ur detta perspektiv närmast är att betrakta som 
mycket mild.   
 
En mer personlig invändning mot uppsatsen är att den ursprungliga hypotesen att 
tillgängligheten på webbplatser är intimt förknippad med den webbansvariges medvetenhet 
om problematiken och viljan att tillämpa denna kunskap inte kunde prövas. Att pröva denna 
hypotes skulle nämligen svårligen ha låtit sig göras inom ramen för ämnet, då t.ex. 
undersökningar av personers attityder och tankegångar närmast kan antas platsa inom 
psykologi.  
 
Vad gäller metodologin i övrigt så håller sig undersökningen till välkända och accepterade 
metoder, vilka inte torde vålla debatt. När det gäller den tidigare forskningen är det knappast 
troligt att vare sig ”Ett informationssamhälle för alla” eller ”Information Technology and 
People with Disabilities” har manipulerats för att ge en mer smickrande bild av de undersökta 
myndigheternas webbplatser. Även Web Accessibility Initiative och Hjälpmedelsinstitutet 
måste betraktas som trovärdiga. När det gäller min påverkan på undersökningen så har den 
minimerats så långt som möjligt genom att automatisera så många moment som gick. Dock 
                                                 
62 Riksrevisionsverket (2003). Ett informationssamhälle för alla? Användbarhet och tillgänglighet hos statliga 
webbplatser, s. 31-32. 
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har det ändå varit nödvändigt att göra vissa moment manuellt. Exempelvis genererar verktyget 
Bobby en rapport av vilka tillgänglighetsproblem som har kunnat konstateras genom analys 
av sidans HTML och CSS-kod. Det anger också vilka punkter som måste kontrolleras 
manuellt. I detta arbete har WAIs egna rekommendationer konsekvent tillämpats.  
 
Slutligen bör det poängteras att undersökningen kan ha påverkats av det faktum att riktlinjerna 
på nivå tre i WCAG uteslöts och att webbplatsernas förstasidor och dess länkade undersidor 
räknades som representativa för webbplatsen. Det betyder att allvarliga problem kan ha 
funnits på sidor långt ner i hierarkin, vilka missades i denna undersökning. Detta fungerar 
dock inte omvänt, utan alla identifierade tillgänglighetsproblem existerar oavsett vad som 
finns på andra webbsidor. I rapporten ”Ett informationssamhälle för alla” anses riktlinjerna på 
nivå två och tre vara extra viktiga för äldre trots att de är lägre prioriterade. Om så är fallet 
kan det möjligen betyda att äldre drabbas hårdare än vad som syns i den föreliggande 
undersökningen. Alltså finns det två aspekter där den föreliggande undersökningen på grund 
av sina avgränsningar kan betraktas som alltför förlåtande.  
 
7.2 Tidigare forskning och den föreliggande undersökningen 
 
I kapitlet tidigare forskning presenterades två undersökningar av hur tillgängliga officiella 
webbplatser är i Sverige och USA. Bägge dessa undersökningar grundar sig på WAIs 
riktlinjer för tillgänglighet på webben WCAG. Det gör att vissa försiktiga jämförelser kan 
göras mellan de två undersökningarna och den här föreliggande undersökningen. I 
undersökningen ”Ett informationssamhälle för alla” visade det sig att tillgängligheten på 
svenska myndigheters webbplatser var låg. Vissa grupper riskerar att helt utestängas från 
webbplatserna då hänsyn inte tas till deras förutsättningar. Särskilt utsatta menar man att 
funktionshindrade, invandrare och äldre är. Den webbplats som lyckades bäst i 
undersökningen uppfyllde endast 22 av 70 riktlinjer. Förmildrande är dock det faktum att 
endast 30 riktlinjer var tillämpbara, vilket betyder att man uppfyllde strax över två tredjedelar 
av de tillämpbara riktlinjerna. Detta är förvisso bättre, men inte heller det något lysande 
resultat. Det bör observeras att alla de övriga 91 webbplatserna uppvisar sämre resultat. I 
”Information Technology and People with Disabilities” redovisas resultat som med all 
önskvärd tydlighet visar att även de sidor som undersökts där har påtagliga 
tillgänglighetsproblem. Att så många som 25 % av webbplatserna innehåller otillgänglig 
grafik drabbar t.ex. blinda och synskadade. Även de sidor som inte visas korrekt utan CSS 
och de som innehåller skript utan textmotsvarighet skapar problem för denna grupp.   
 
I den föreliggande undersökningen har det visat sig att svenska folkbiblioteks webbplatser är 
behäftade med betydande tillgänglighetsproblem. Tio tillgänglighetsproblem förekommer på 
mellan 50 och 100 % av webbplatserna. Dessa problem drabbar alla användare i viss 
omfattning, men även specifikt användare som är blinda, synskadade, döva och de med 
uppmärksamhetsproblem, intelligensnedsättning eller minnesproblem. Denna situation är inte 
helt olik den som konstaterats på svenska och amerikanska myndigheters webbplatser. I alla 
tre fallen finns betydande tillgänglighetsproblem. De data som insamlats till denna 
undersökning kan naturligtvis analyseras på fler sätt än vad som har gjorts. Exempelvis verkar 
vissa tillgänglighetsproblem följas åt. Sådana samband skulle kunna analyseras, men detta 
ligger vid sidan av denna undersöknings fokus.  
 
Som konstaterats är tillgängligheten på svenska folkbiblioteks webbplatser låg, och det har 
konstaterats att vissa grupper drabbas särskilt hårt. En viktig del av undersökningen 
undersökte om det fanns något samband mellan graden av tillgänglighet och olika aspekter av 
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webbplatsens storlek. Endast ett svagt samband hittades mellan det genomsnittliga antalet 
tillgänglighetsproblem på nivå två och storleken på webbplatsens förstasida i kb. Detta 
samband var också så svagt att det inte är att betrakta som intressant. Hur många 
kommuninvånare man har, hur stor förstasidan är i kb eller teckenantal spelar alltså inte någon 
roll för hur tillgänglig webbplatsen är. Kanske finns det någon annan faktor som har ett tydligt 
samband med tillgängligheten. Dock verkar det troligare att det som ligger bakom är mer 
komplicerade och svårmätbara faktorer som t.ex. webbmasterns medvetenhet om 
tillgänglighetsproblematiken och dennes vilja att anpassa sin webbplats i enlighet med detta. I 
rapporten ”Ett informationssamhälle för alla” finns dock vissa indikationer på att inte heller 
detta kanske inte har så stor betydelse. Där nämns exempel på webbplatser som uppges vara 
tillgänglighetsanpassade som får sämre resultat än de som uppges inte alls vara det. Detta kan 
vara en indikation på att inte bara viljan att genomföra tillgänglighetsanpassning av en 
webbplats är avgörande.  
 
Kanske kan det inte redas ut vilka faktorer som har störst betydelse för en webbplats 
tillgänglighet med mindre än en omfattande studie som analyser många faktorers samverkan 
över en längre tid. Oavsett hur det förhåller sig med detta är situationen oroväckande. 
Webbplatserna uppfyller inte de krav som alla EU-länders officiella webbplatser skall fylla. 
Dokument och verktyg som hjälper webbansvariga att komma till rätta med detta finns 
allmänt tillgängliga utan kostnad, och förhoppningsvis kommer tillgängligheten på sikt att 
höjas. Förutom att man lever upp till det ansvar man tagit på sig när alla har tillgång till 
webbplatserna finns det troligen rent ekonomiska fördelar att vinna på detta. De flesta 
riktlinjer i WCAG innebär nämligen förenklingar i arbetet för en webbansvarig. Om en 
webbplats t.ex. använder strukturell HTML-uppmärkning kombinerat med CSS för att 
kontrollera layout så kan designen ändras på ett ögonblick istället för att mödosamt ändras på 
varje enskild sida.  
 
Sammanfattningsvis har denna uppsats pekat på en problematik som uppenbarligen inte är 
exklusiv för svenska folkbibliotek. Förhoppningsvis kommer liknande undersökningar visa att 
tillgängligheten konsekvent höjs på alla typer av webbplatser. Ett sådant arbete har påbörjats i 
och med WAIs arbete och det faktum att man gör nya versioner av HTML mer strukturellt 
orienterade. För att detta arbete skall få full genomslagskraft måste de som skapar webbläsare 
vara införstådda med och stödja denna utveckling. Att skapa förutsättningar för ett fullt 
tillgängligt Internet är inte överdrivet komplicerat, men kräver en rad obekväma beslut för att 
genomdriva förändringarna hos alla som publicerar material på Internet. Hur en sådan 
utveckling kan ske så smärtfritt som möjligt vore ett intressant ämne för en annan uppsats. 
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8 Vidare forskning 
 
Det finns flera naturliga fortsättningar på och utvidgningar av denna uppsats. En uppenbart 
intressant undersökning vore att över längre tid analysera hur flera faktorer tillsammans 
påverkar webbplatsers tillgänglighetsnivå. Sådana faktorer skulle t.ex. kunna vara 
fortbildningsinsatser för webbansvariga, ökade anslag, direktiv från överordnade chefer, egen 
entusiasm och så vidare.  
 
En nog så intressant vidareutveckling av uppsatsen är att analysera hur Internet kan utvecklas 
mot att bli mer tillgängligt. Denna utveckling skulle automatiskt innefatta att det publicerade 
materialet blev mer medieoberoende. Här finns en intressant problematik att lösa då det inte 
bara är stora organisationer och företag som är signifikanta aktörer på Internet, utan även 
privatpersoner. För att en utveckling mot ett tillgängligare Internet skall ta fart krävs troligen 
att dessa i någon grad är involverade i den.  
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9 Sammanfattning 
 
Denna uppsats berör tillgänglighet på svenska folkbiblioteks webbplatser. Syftet var att 
genom en surveyundersökning undersöka hur tillgängliga svenska folkbiblioteks webbplatser 
är, och om några användargrupper särskilt ofta drabbas av problem. Även hur olika aspekter 
av webbplatsens storlek samspelar med nivån av tillgänglighet skulle undersökas. De 
frågeställningar som formulerades utifrån detta syfte var:  
 

1. Hur tillgängliga är svenska folkbiblioteks webbplatser enligt Web Accessibility 
Initiatives riktlinjer för utformning av innehåll på webben?  

2. Är det några tillgänglighetsaspekter som särskilt ofta brister, och drabbar detta i så 
fall några särskilda grupper av användare? 

3. Finns det ett samband mellan variationer i graden av tillgänglighet på biblioteks 
webbplatser och deras storlek? 

 
För att undersöka eventuella samband mellan variationer i graden av tillgänglighet och 
webbplatsers storlek användes riktlinjerna WCAG från Web Accessibility Initiative och tre 
definitioner av storlek. Dessa var förstasidans storlek i kb resp. antal tecken samt kommunens 
befolkningsantal. Utifrån dessa förutsättningar formulerades sex hypoteser om att det finns ett 
positivt linjärt samband mellan de olika aspekterna av en webbplats storlek och dess 
tillgänglighetsproblem på nivå ett respektive två.  
 
För att besvara dessa frågeställningar och hypoteser valdes 30 webbplatser ut genom obundet 
slumpmässigt urval. Deras förstasidor och alla de därifrån länkade sidorna inom webbplatsen 
testades för uppfyllnad av alla riktlinjer på nivå ett och två. Detta var totalt 192 webbsidor. 
Uppgifter om de olika webbplatsernas storlek enligt de tre definitionerna införskaffades. 
Materialet redovisades genom diagram som visade resultatet både grafiskt och med exakta 
siffror. Det ana lyserades sedan för att ge en bild av hur vanligt förekommande varje specifikt 
tillgänglighetsproblem är på en genomsnittlig webbplats. Vilka de vanligaste problemen är 
konstaterades och det analyserades vilka användargrupper de främst drabbar. För att testa 
hypoteserna användes Pearsonkorrelationen.  
 
Resultatet av undersökningen var att tillgängligheten konstaterades vara låg. Flera mycket 
vanliga tillgänglighetsproblem drabbade alla grupper av användare. Andra drabbade dock 
specifikt användare som är blinda, synskadade, döva eller de som har 
uppmärksamhetsproblem, intelligensnedsättning eller minnesproblem. Något starkt samband 
webbplatsernas tillgänglighet och deras storlek kunde inte konstateras. I ett fall fanns det ett 
visst stöd för sambandet i data, men då det var så svagt som 9,5 % bedömdes inte det som 
intressant.  
 
I diskussionen analyserades uppsatsen kritiskt ur olika aspekter och en fördjupad diskussion 
om resultatet fördes. Det konstaterades att situationen med låg tillgänglighet inte är exklusiv 
för svenska folkbiblioteks webbplatser utan att liknande resultats konstaterats på svenska och 
amerikanska myndigheters webbplatser.   
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