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Abstract: Public libraries have an important roll of making 

information accessible to all people. This democratic 
right supports the cultural development in our society. 
When public libraries build websites offering 
information and services it can sometimes cause 
obstacles for impaired users. It is therefore our purpose 
to evaluate a selection of websites and library plans to 
examine how the libraries work with accessibility for 
these users.  

  
This thesis is based on theories of cognitive and human 
computer interaction, and information architecture. To 
carry out the examination we will use a checklist, 
derived from established international guidelines set by 
W3C, used by Swedish authorities to achieve a "24-
hour authority", and a Web Accessibility Toolbar. 
 
By comparing the results from examining the library 
plans and the websites, we concluded that few 
measures have been taken to facilitate for the impaired 
users. We also concluded that design is more important 
than accessibility. A majority of the libraries plan to 
widen their selection of online services, but that there 
are no plans to make the existing services better or 
easier to use. Statistically, only two of the nine 
websites, scored 80% or higher on the checklist 
evaluation, and the average result was 65%. We 
therefore concluded that the public libraries did not 
live up to the set goals in their library plans, or the 
guidelines set by Swedish authorities.  
 

Nyckelord: Tillgänglighet, folkbibliotek, webbplatser, 
funktionshinder, tillgänglighetsriktlinjer, 
biblioteksplaner, 24-timmarswebben  



Innehållsförteckning 
 
1.           Inledning ...................................................................................................... 1 
1.1         Problemställning ........................................................................................... 2 
1.2         Syfte och frågeställningar ............................................................................. 2 
1.3         Avgränsningar ...............................................................................................  3 
1.4         Begreppsförklaringar .................................................................................... 3 
1.5         Uppsatsens disposition .................................................................................. 4 
 
2.           Bakgrund ...................................................................................................... 6 
2.1         Lagar och förordningar .................................................................................. 6 
2.1.1      Förenta nationerna (FN) ................................................................................. 6 
2.1.2      Europeiska unionen (EU) .............................................................................. 6 
2.1.3      Sverige ............................................................................................................ 7 
2.1.3.1   Bibliotekslagen ............................................................................................... 7 
2.1.3.2   Biblioteksplaner ............................................................................................. 8 
2.2         Föreningar och organisationer ........................................................................ 8 
2.2.1      Svensk biblioteksförening .............................................................................. 9 
2.2.2      W3C och WAI/WCAG .................................................................................. 9 
2.2.3      Vägledningen 24-timmarswebben ................................................................. 10 
2.2.4      Verva .............................................................................................................. 10 
2.2.4.1   Expertutvärdering .......................................................................................... 11 
2.3         Funktionshinder som påverkar webbanvändning ........................................... 11 
2.3.1      Synnedsättning ............................................................................................... 12 
2.3.2      Hörselnedsättning ........................................................................................... 13 
2.3.3      Rörelsehinder ................................................................................................. 13 
2.3.4      Kognitiva/neurologiska funktionshinder ........................................................ 14 
 
3.           Tidigare forskning ........................................................................................ 15 
3.1         Magisteruppsatser ........................................................................................... 15 
3.2         Artiklar och rapporter ..................................................................................... 16 
3.3         Övrig litteratur ................................................................................................. 18 
 
4.           Teori ............................................................................................................... 20 
4.1         Kognition och mänsklig interaktion med datorer ........................................... 20 
4.2         Informationsarkitektur .................................................................................... 21 
4.2.1      Informationsarkitektur i teorin ........................................................................ 22 
4.2.2      Informationsarkitektur i praktiken .................................................................. 22 
 
5.           Metod ............................................................................................................. 24 
5.1         Tillvägagångssätt ............................................................................................ 24 
5.1.1      Biblioteksplanerna .......................................................................................... 25 
5.1.2      Webbplatsundersökning med checklista ........................................................ 25 
5.2         Urvalskriterier och avgränsningar .................................................................. 26 
5.2.1      Biblioteksplaner ............................................................................................. 26 
5.2.2      24-timmarswebbens checklista ....................................................................... 27 
 
6.           Undersökning och resultat ........................................................................... 28 
6.1         Biblioteksplanerna .......................................................................................... 28 
6.1.1      Botkyrka ......................................................................................................... 28 



6.1.2      Götene ............................................................................................................ 30 
6.1.3      Jönköping ....................................................................................................... 31 
6.1.4      Laholm ........................................................................................................... 31 
6.1.5      Lekeberg ......................................................................................................... 32 
6.1.6      Malmö ............................................................................................................. 33 
6.1.7      Olofström ........................................................................................................ 33 
6.1.8      Sigtuna ............................................................................................................ 34 
6.1.9      Tanum ............................................................................................................. 35 
6.2         Webbplatsundersökning ................................................................................. 36 
6.2.1      Standarder för webbplatser ............................................................................ 36 
6.2.1.1   Botkyrka ......................................................................................................... 37 
6.2.1.2   Götene ............................................................................................................ 38 
6.2.1.3   Jönköping ....................................................................................................... 39 
6.2.1.4   Laholm ............................................................................................................ 39 
6.2.1.5   Lekeberg ......................................................................................................... 40 
6.2.1.6   Malmö ............................................................................................................ 41 
6.2.1.7   Olofström ........................................................................................................ 42 
6.2.1.8   Sigtuna ............................................................................................................ 43 
6.2.1.9   Tanum ............................................................................................................. 44 
6.2.2.     Webbplatsens innehåll och tjänster ................................................................ 44 
6.2.2.1   Botkyrka .......................................................................................................... 44 
6.2.2.2   Götene ............................................................................................................. 45 
6.2.2.3   Jönköping ........................................................................................................ 45 
6.2.2.4   Laholm ............................................................................................................ 46 
6.2.2.5   Lekeberg ......................................................................................................... 46 
6.2.2.6   Malmö ............................................................................................................. 46 
6.2.2.7   Olofström ........................................................................................................ 47 
6.2.2.8   Sigtuna ............................................................................................................ 47 
6.2.2.9   Tanum ............................................................................................................. 47 
6.2.3      Att hålla webbplatsen levande ........................................................................ 47 
6.2.3.1   Botkyrka .......................................................................................................... 48 
6.2.3.2   Götene ............................................................................................................. 48 
6.2.3.3   Jönköping ........................................................................................................ 49 
6.2.3.4   Laholm ............................................................................................................ 49 
6.2.3.5   Lekeberg ......................................................................................................... 49 
6.2.3.6   Malmö ............................................................................................................. 50 
6.2.3.7   Olofström ........................................................................................................ 50 
6.2.3.8   Sigtuna ............................................................................................................ 51 
6.2.3.9   Tanum ............................................................................................................. 51 
6.2.4      Sammanställning av webbplatsundersökningarna .......................................... 51 
 
7.          Analys .............................................................................................................. 53 
7.1        Hur beskrivs arbetet och målen med tillgänglighet för funktionshindrade på  
             webbplatserna i folkbibliotekens biblioteksplaner? ......................................... 53 
7.2        Kan de nuvarande webbplatserna sägas följa nationella standarder och  
             riktlinjer kring tillgänglighet för funktionshindrade? ...................................... 56 
7.2.1     Standarder för webbplatser .............................................................................. 56 
7.2.2     Webbplatsens innehåll och tjänster .................................................................. 58 
7.2.3     Att hålla webbplatsen levande ......................................................................... 59 
 



8.         Slutsatser .......................................................................................................... 62 
8.1       Hur beskrivs arbetet och målen med tillgänglighet för funktionshindrade på 
            webbplatserna i folkbibliotekens biblioteksplaner? .......................................... 62 
8.2       Kan de nuvarande webbplatserna sägas följa nationella standarder och  
            riktlinjer kring tillgänglighet för funktionshindrade? ....................................... 63 
8.2.1    Standarder för webbplatser ............................................................................... 63 
8.2.2    Webbplatsens innehåll och tjänster ................................................................... 64 
8.2.3    Att hålla webbplatsen levande ........................................................................... 64 
 
9.         Sammanfattning .............................................................................................. 66 
 
10.       Käll- och litteraturförteckning ....................................................................... 68 
10.1     Otryckta källor .................................................................................................. 68 
10.2     Tryckta källor och litteratur .............................................................................. 68 
 
Bilaga 1 ......................................................................................................................... 74 
Bilaga 2 ......................................................................................................................... 75



1 

 

1. Inledning 

 

En av folkbibliotekens främsta roller är att erbjuda alla människor samma rätt till 
information. Den fria informationen är en demokratisk rättighet som stödjer den 
kulturella utvecklingen och yttrandefriheten i samhället. I och med att allt fler 
folkbibliotek skapar egna webbplatser med information rörande dess tjänster och utbud 
uppstår situationer som kan orsaka tillgänglighetsbarriärer för vissa användare. Viss 
forskning under de senaste åren har fokuserat på hur de digitala bibliotekens 
webbplatser kan göras så lättnavigerade och användarvänliga som möjligt, samt de 
barriärer som till exempel funktionshindrade kan stöta på vid besök på dessa 
webbplatser.  

Webbplatserna - den virtuella biblioteksmiljön, och de elektroniska tjänster som den 
innefattar blir allt viktigare. Det är för många redan en självklarhet att kunna reservera 
en bok från den egna datorn i hemmet, eller att kunna göra omlån. Men det blir också 
vanligare med fler och fler datorer på själva biblioteket. Elektronisk tillgänglighet 
handlar inte bara om att erbjuda lättnavigerade tjänster som kan användas av 
biblioteksanvändare i alla åldrar och med varierande datorkunskap, utan även av etniska 
minoriteter och majoriteter samt användare med olika slags funktionsnedsättningar, vare 
sig det rör sig om fysiska eller kognitiva nedsättningar. Vi anser att det är en viktig 
demokratifråga att se till att den virtuella miljön erbjuder samma möjligheter som den 
fysiska folkbiblioteksmiljön gör.  

Tillgänglighetsfrågan är aktuell i många EU-länder och Sverige är ett av de länder som 
ställt sig bakom målet att alla webbplatser som drivs av myndigheter och kommuner ska 
tillgängliganpassas innan år 2010. EU:s medlemsländer har bestämt att de riktlinjer som 
det internationella World Wide Web Consortium (W3C) har tagit fram är den standard 
som ska användas även i Sverige. Enligt förordning 2001:526 har också de svenska 
myndigheterna en skyldighet att beakta de handikapp som kan försvåra eller förhindra 
användare från att ta del av information eller tjänster som berör och främjar jämlikheten 
och delaktigheten i samhällslivet.    

Verket för förvaltningsutveckling (Verva) har som uppgift att kontrollera de svenska 
myndigheterna - och kommunwebbplatserna. Den undersökning som Verva utförde i 
oktober 2007 visar tydligt att det fortfarande krävs en stor insats från både kommuner 
och myndigheter om tillgängligheten ska kunna nå upp till den standard som EU kräver. 
Under vår egen tid som studenter inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap har 
vi uppfattat att det finns brister i tillgänglighet bland en del av de svenska 
folkbibliotekens webbplatser. Det bekräftas bland annat i budgetpropositionen för 2008 
(2007/08:1D16) där regeringen tillsammans med Verva satsar på tillgänglighetsarbetet 
som sex år efter att Verva började arbetet 2002, fortfarande bara har förbättrat 20 
procent av myndighetswebbplatserna. Detta är inte bara ett problem som berör design 
och estetik utan blir även i förlängningen en demokratifråga eftersom information som 
ska finnas tillgänglig för alla inte når ut på grund av webbplatsernas uppbyggnad. Detta 
har vi formulerat i en problemställning som ska utredas i denna uppsats. 
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1.1 Problemställning 
Offentliga webbplatser har i dagens IT-samhälle krav på sig att göra information 
tillgänglig. Detta gäller även de svenska folkbiblioteken som enligt lag ska "verka för 
att databaserad information görs tillgänglig för alla medborgare" (Bibliotekslag: SFS 
1996:1 596). I grund och botten är rätten till information en demokratifråga, men trots 
detta vore det orimligt att begära av folkbibliotek att deras webbplatser ska kunna 
användas av människor med såpass grava funktionshinder att de inte kan tillgodose sig 
informationen. För att dra en gräns menar vi att tillgänglighet för alla innebär att den 
virtuella miljön innefattar motsvarande hjälpmedel som den fysiska. Enligt den 
tolkningen ska människor med hörsel-, rörelse-, syn- och kognitiva nedsättningar, precis 
som de kan ta del av böcker idag, kunna ta del av den elektroniska informationen. 

Folkbibliotek ska sedan 2005 enligt samma bibliotekslag ta fram verksamhetsplaner där 
de bland annat ska formulera tankar kring hur de ska arbeta med tillgänglighet på sina 
bibliotek. Sammanställd statistik från Svensk biblioteksförening visade år 2007 att 
endast 41 % av de svenska folkbiblioteken hade aktuella biblioteksplaner. Frågan vi 
ställer oss är därmed hur arbetet med tillgänglighet på folkbibliotekens webbplatser 
redogörs för i deras biblioteksplaner och om deras nuvarande webbplatser lever upp till 
de satta målen för tillgänglighet i biblioteksplanerna. Detta är vad vi ämnar utreda i 
denna uppsats.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att undersöka i vilken mån folkbiblioteken diskuterar och 
belyser tillgänglighet för funktionshindrade i sina biblioteksplaner, samt hur väl deras 
webbplatser lever upp till dessa planer och nationella riktlinjer/standarder för 
elektronisk information. 
För att precisera vad det är vi ska svara på för att uppfylla syftet har vi tagit fram 
frågeställningarna: 

• Hur beskrivs arbetet och målen med tillgänglighet för funktionshindrade på 
webbplatserna i folkbibliotekens biblioteksplaner? 

• I vilken grad kan de nuvarande webbplatserna sägas följa nationella riktlinjer 
och standarder kring tillgänglighet för funktionshindrade?   

För att kunna svara på den första frågeställningen har vi valt att undersöka de 
biblioteksplaner som finns tillgängliga på Svensk Biblioteksförenings webbplats. Den 
andra frågeställningen besvaras genom att vi använder oss av en av Vägledningen 24-
timmarswebbens checklistor för att kunna se om folkbibliotekens 
webbplatser motsvarar de mål som Verva har fastställt för tillgänglighet för svenska 
myndigheter. 
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1.3 Avgränsningar 
Vi har valt att undersöka de folkbibliotek som har godkända och klara biblioteksplaner 
enligt definition av Svensk Biblioteksförening. De planer vi sedan valde ut att 
undersöka var de som blivit godkända och skrivna efter att lagändringen om 
biblioteksplaner blivit genomförd 2005.  

Vi kommer även att avgränsa vår undersökning till att fokusera på den användargrupp 
av funktionshindrade som kan uppleva barriärer vid webbanvändning på grund av 
datorernas och webbplatsernas traditionella utformning och inte på grund av 
folkbibliotekens fysiska utformning. De funktionshinder vi kommer att fokusera på i 
denna uppsats är synnedsättning, hörselnedsättning, rörelsehinder och vissa 
kognitiva/neurologiska nedsättningar. En mer definierad beskrivning av de utvalda 
funktionshindren för denna undersökning går att läsa i avsnitt 2.3. Vidare kommer vi 
inte att fokusera på de användare som upplever barriärer på grund av till exempel språk 
eller ålder. 

 

1.4 Begreppsförklaringar 
Biblioteksplan är ett politiskt dokument som ska innefatta en analys av biblioteks 
nuvarande och framtida verksamhet, samt hur biblioteket och dess användares behov i 
en viss kommun ska kunna tillgodoses. (Svensk Biblioteksförening 2007, Allt fler 
kommuner arbetar med biblioteksplaner!). 

Funktionsnedsättning innebär ett fysiskt eller psykiskt handikapp som försvårar 
vardagliga sysslor. En av fem svenskar har någon form av intelligens-, syn-, hörsel- 
eller psykisk nedsättning vilket försvårar deras åtkomst till information. 
(Hjälpmedelsinstitutet 2006, Funktionsnedsättningar). Dessa förklaras mer ingående 
senare i uppsatsen. 

Hjälpmedelsinstitutet är en nationell organisation som forskar inom området hjälpmedel 
och tillgänglighet för människor med funktionsnedsättningar. Forskningen bidrar bland 
till att tillgänglighetsdebatten hålls igång för ett tillgängligare samhälle 
(Hjälpmedelsinstitutet 2007, Om HI). 

Svensk Biblioteksförening beskriver sig själva som "en ideell, partipolitiskt obunden 
bibliotekspolitisk organisation som verkar för ett bibliotekssystem av hög standard, för 
att den svenska bibliotekslagen tillämpas och utvecklas samt för biblioteken som ett 
värn för demokrati och yttrandefrihet." (Svensk Biblioteksförening 2007, Svensk 
Biblioteksförening).  

Tillgänglighet är, enligt Handisam (myndigheten för handikappolitisk samordning), ett 
samlingsbegrepp som kortfattat innebär att något är användbart. Det betyder att när en 
webbplats tillgänglighetsanpassas blir den inte bara användbar för användare både med 
och utan funktionshinder, men även så användbar den kan bli, för att främja tillgången 
till information och tjänster som annars skulle ifrågasätta demokratin (Handisam 2007, 
s. 12) 
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WAT (Web Accessibility Toolbar) är ett gratisverktyg som kan användas då man vill 
testa webbplatsers tillgänglighet. Verktyget tillhandahålls av AIS (Accessible 
Information Solutions), en grupp tillhörande organisationen Vision Australia1. De olika 
funktionerna för att testa webbplatserna ger testaren bl.a. möjligheten att simulera 
användarutvärdering och identifiera de olika delarna av en webbplats (Vision Australia 
2008). 

Verva är ett verk som inriktar sig på förvaltningsutveckling. Deras mål är att företag och 
medborgare ska uppleva kontakten med förvaltningar som bl.a. effektiv och enkel. 
Tjänsterna de tillhandahåller är t.ex. kravspecifikationer, föreskrifter och vägledningar 
för elektronisk förvaltning (Verva 2008, Verva gör en enklare förvaltning möjligt). 

Vägledningen 24-timmarswebben är ett av de verksamhetsstöd som Verva 
tillhandahåller. Vägledningen 24-timmarswebben erbjuder riktlinjer för webb och e-
tjänster i offentlig sektor. Genom att använda dessa riktlinjer anses det vara säkerställt 
att webbplatsen motsvarar de krav som finns i den offentliga sektorn (Verva 2008, 
Vägledningen 24-timmarswebben). 

W3C (World Wide Web Consortium) är ett internationellt konsortium som arbetar för att 
införa webbstandarder. W3C består av både anställda och medlemsorganisationer vilka 
bl.a. har som mål att arbeta för att den grundläggande webbteknologin ska fungera 
tillsammans, s.k. "Web interoperability" (W3C 2008, About the World Wide Web 
Consortium (W3C)).  

WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) är riktlinjer för hur information och 
tjänster ska utformas för att göra webbplatser tillgängliga. EU har beslutat tillsammans 
med sina medlemsländer att offentliga webbplatser ska följa WCAG. WCAG har 
utarbetats av en arbetsgrupp inom W3C, WAI (Web Accessibility Initiative) (Verva 
2006, Vägledningen 24-timmarswebben - effektivare och bättre service på webbplatser i 
offentlig sektor, s. 8). 

 

1.5 Uppsatsens disposition 
I kapitel 1 inleds uppsatsen med en introduktion till det ämnesområde vi kommer att 
behandla under uppsatsens gång. I detta kapitel diskuterar vi även problemställning 
(1.1), syfte och frågeställningar (1.2) och avgränsningar av vårt ämnesområde (1.3). Vi 
tar även upp olika begreppsförklaringar för att ge en kortare introduktion till de olika 
termer och förkortningar vi kommer att använda oss av i uppsatsen (1.4). Därefter ges 
en bakgrund till vårt undersökningsområde i kapitel 2 där avsnitten 2.1 – 2.1.3.2 handlar 
om vad de lagar och förordningar som har stiftats kring webbtillgänglighet säger om 
offentliga myndigheter och institutioners skyldigheter gentemot funktionshindrade. I 
avsnitten 2.2 – 2.2.4 i detta kapitel nämns olika föreningar och organisationer som på 
olika sätt är kopplade till vårt ämnesområde. Vi tar dessutom upp i bakgrunden i 
                                                           
1 Vision Australia är en organisation i Australien som erbjuder tjänster för personer med synnedsättning. 
Ett av de arbeten de utför är att utveckla hjälpmedel för de vardagliga problem som kan uppstå för 
synskadade (Vision Australia 2008, About us). 
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avsnitten 2.3 – 2.3.4 olika funktionshinder och på vilka sätt det kan uppstå barriärer för 
dessa användare vid webbanvändning.  

I kapitel 3 som redogör för tidigare forskning avhandlar vi några av de uppsatser (3.1), 
artiklar och rapporter (3.2) samt forskare som är av intresse för vårt aktuella 
ämnesområde (3.3), tillgänglighet för funktionshindrade på webbplatser. I kapitel 4 där 
vi förklarar vår teoretiska bakgrund till uppsatsen inriktar vi oss i avsnitt 4.1 på 
kognition och människa-maskin interaktion (MDI) samt i avsnitten 4.2 – 4.2.2 på 
informationsarkitektur och vad dessa teorier innebär och hur de relaterar till vår uppsats. 
I kapitel 5 som handlar om vår metod för denna uppsats redovisar vi för det valda 
arbetssätt vi ska använda oss av i vår undersökning av folkbibliotekens biblioteksplaner 
och webbplatser.  

Vår undersökning och resultatet av detta tas sedan upp i kapitel 6. Inledningsvis i 
avsnitten 6.1 – 6.1.9 redogör vi för biblioteksplanerna och vad som uttrycks i dessa 
angående arbetet med tillgänglighet för funktionshindrade på folkbibliotekens 
webbplatser. Därefter gör vi i avsnitten 6.2 – 6.2.4 en egen webbplatsundersökning av 
folkbibliotekens webbplatser med hjälp av en av Vägledningen 24-timmarswebben 
checklistor som vi har omarbetat för att passa vår egen undersökning. Till vår hjälp för 
att kunna utvärdera webbplatserna använder vi oss utav verktyget WAT (Web 
Accessibility Toolbar). 
I kapitel 7 som handlar om analys och diskussion resonerar vi beträffande resultaten 
från biblioteksplanerna och webbplatsundersökningarna. Vi diskuterar bl.a. hur 
folkbiblioteken ser på sitt arbete med tillgänglighet, vilka planer de har inför framtiden 
och om de anser sig vara tillgängliga. Detta ställs sedan mot de resultat vi funnit med 
våra webbplatsundersökningar. Slutsatserna av analysen och diskussion redovisas i 
kapitel 8. Vår uppsats presenteras därefter i en sammanfattning i kapitel 9. Slutligen, i 
kapitel 10, avslutas vår uppsats med en källförteckning över de källor som vi använt. 
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2. Bakgrund 
I den här delen av uppsatsen avhandlas den demokratiska och lagstiftade bakgrunden till 
vårt ämnesområde och de olika föreningar och organisationer som är delaktiga i att 
sprida tillgänglighet på webbplatser samt de olika funktionshinder som vid 
webbanvändning kan göra att människor upplever informationsbarriärer. 

 

2.1 Lagar och förordningar  
I detta avsnitt presenterar vi de viktigaste lagarna och förordningarna som syftar till att 
skapa tillgänglighet för funktionshindrade på webbplatser och på så sätt se till att 
information går att nås av alla, oavsett funktionshinder. Vi har delat in dessa efter det 
ansvariga organet; FN, EU och svensk lagstiftning. 

 

2.1.1 Förenta Nationerna (FN) 

1993 antog FN:s generalförsamling förslaget "Standardregler för att tillförsäkra 
människor med funktionshinder delaktighet och jämlikhet" som är internationella regler 
för människor med funktionshinder. Dessa standardregler är till för att försäkra 
funktionshindrade delaktighet och jämlikhet och uttrycker ståndpunkter gällande 
rättigheter och ansvar samt ger även konkreta förslag om hur ett land kan gå tillväga för 
att skapa ett tillgängligare samhälle för funktionshindrade. Sverige har dessa regler som 
utgångspunkt i sitt arbete med handikappolitik (Thalén och Hjelm-Wallén 1995). 

Ett av huvudområdena för delaktighet på lika villkor i standardreglerna är tillgänglighet. 
En av reglerna rörande tillgång till information och möjlighet till kommunikation 
påpekar: "Staterna bör se till att nya datoriserade informations- och servicesystem som 
erbjuds allmänheten är tillgängliga eller anpassas så att de blir tillgängliga för 
människor med funktionsnedsättning" (Förenta Nationerna 1993).  

30 mars 2007 undertecknade Sverige en ny konvention utarbetad av FN om mänskliga 
rättigheter för människor med funktionshinder. Den nya konventionen träder inte i kraft 
förrän parlamentet i 20 länder har godkänt avtalet, men beräknas gälla 192 
medlemsländer när det väl blir godkänt. Tanken är det ska fungera som en säkerhet för 
alla människor, oavsett grad av funktionshinder (HO Handikappombudsmannen 2007). 
Den 3 februari 2008 var det redan 15 parlament som godkänt konventionen och 123 
länder som undertecknat den (United Nations 2008).  

 

2.1.2 Europeiska unionen (EU) 

Sedan 2005 har EU arbetat med i2010 - "Det europeiska informationssamhället för 
tillväxt och sysselsättning", vilket är en strategi som ska främja arbete och forskning 
inom informationsteknik mellan de olika EU-länderna. EU menar att utvecklingen av 
informationsteknik främjar samhället på flera plan än enbart inom IT. Syftet är att senast 
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2010 skapa ett internationellt informationsområde som bidrar till att tjänster och teknik 
möjliggörs för människor i alla åldrar. Tanken är att i2010 ska uppmuntra elektronisk 
kommunikation och ha en positiv inverkan genom att erbjuda fler och effektivare 
tjänster för sina medborgare. Det ingår också i den här strategin att uppmuntra samtliga 
länder att erbjuda nytänkande teknik som kan underlätta för äldre och 
funktionshindrade.  

Den budget som EU har till sitt förfogande vad det gäller informations- och 
kommunikationsteknik (IKT) är i nuläget 728 miljoner euro. De pengarna är tänkta att 
räcka till 2013, då strategi i2010 förhoppningsvis etablerats och redan gett resultat. 
Förutom att ge varje medborgare samma rätt till informationssamhället, så är det tänkt 
att den här expansionen av informationsteknik ska leda till att små och medelstora 
företag får det lättare att konkurrera på den internationella marknaden, samt att stärka 
EU:s ekonomi och skapa en starkare intern marknad (EU-upplysningen 2008).  

 

2.1.3 Sverige 

I Svensk författningssamling 2001:526 "Förordning om de statliga myndigheternas 
ansvar för genomförandet av handikappolitiken" står det under stycket som handlar om 
genomförandet av de handikappolitiska målen: "Myndigheterna skall särskilt verka för 
att deras lokaler, verksamhet och information är tillgängliga för personer med 
funktionshinder". Dessutom står det i förordningen att de tidigare nämnda 
standardreglerna av FN ska vara vägledande i arbetet med tillgänglighet. 

I den nya budgetpropositionen för 2008 kritiseras arbetet med tillgänglighet. Verva har 
sedan 2002 tagit fram riktlinjer och vägledning för de myndigheter som förväntas satsa 
på medborgarnas rätt till information. Målet har från början varit att alla webbplatser i 
den offentliga sektorn ska vara så användbara och lätthanterliga som möjligt. Under de 
senaste åren har arbetet gått framåt, men inte i den grad som det var planerat och med 
EU:s krav på i2010 är det nu ännu större press på att göra fler sidor tillgängliga.  

År 2005 hade endast 5 % av de cirka 1000 webbplatser som testades av Verva en 
godkänd struktur enligt svenska riktlinjer (framförallt 24-timmarswebbens tekniska 
rekommendationer). 2007 hade den siffran förbättrats till 20 % men i dagsläget har 
fortfarande 70 % av de sidor som ligger under regeringens krav på förbättring, en 
föråldrad struktur. Däremot finns inga nya förslag att läsa i årets budgetproposition 
(Proposition 2007/08:1D16).  

 

2.1.3.1 Bibliotekslagen 

Under 1960- och 70-talen var folkbiblioteken starkt motiverade kulturpolitiska 
institutioner som hade tydliga målsättningar. Över de kommande 20 åren försvagades 
dock deras ställning och folkbiblioteken marginaliserades. Bibliotekslagen skapades 
efter flera års påtryckningar för att motarbeta deras försvagade ställning och vad som 
ansågs vara kommunledningarnas okunnighet och låga intresse för att föra en offensiv 
bibliotekspolitik (Almerud 2005, s. 10-11).   
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Den svenska bibliotekslagen utfärdades av Kulturdepartementet i december 1996. 
Lagen säger, förutom att fastställa att alla kommuner ska erbjuda sina invånare ett 
folkbibliotek, att all databaserad information ska göras tillgänglig för samtliga 
medborgare. Särskilt fokus ska läggas på att anpassa tjänster och litteratur efter olika 
gruppers behov, bland dessa räknas funktionshindrade och invandrare (Bibliotekslag: 
SFS 1996:1 596)   

Bibliotekslagen är en ramlag som innebär att den anger generella ramar för 
biblioteksverksamheten. Riksdagen har vidare beslutat att kommuner och landsting får 
ta egna beslut kring omfattningen och inriktningen på sina biblioteksverksamheter. 
Dessa egna visioner kring biblioteksverksamheternas omfattning och inriktning ska 
dokumenteras i en biblioteksplan (Almerud 2005, s. 15). 

 

2.1.3.2 Biblioteksplaner 

Enligt en ändring i Bibliotekslagen 1996:1 596 finns i den uppdaterade versionen nu en 
paragraf 7a som uttryckligen säger att samtliga folkbibliotek, efter 1 januari 2005, ska 
anta planer för sin biblioteksverksamhet där alla behov ska kartläggas och tillgodoses. 
En biblioteksplan syftar till att på ett strukturerat sätt tillgodogöra sig de 
biblioteksresurser som finns och att planera inför framtidens krav samt även stimulera 
till utveckling (Svensk Biblioteksförening 2007, Allt fler kommuner arbetar med en 
biblioteksplan!).  

En antagen biblioteksplan ska vara godkänd av antingen en kulturnämnd eller 
kommunfullmäktige från år 2002 och framåt. Vissa kommuner har dock ett 
kulturpolitiskt strategidokument som de betraktar som en biblioteksplan (Svensk 
Biblioteksförening 2007, Sveriges kommuner, län för län - biblioteksplaner och lokala 
rapporter). Kommun och landsting har möjligheten att själva bestämma inriktningen på 
sin biblioteksverksamhet enligt bibliotekslagen. Peter Almerud anser därmed att 
biblioteksplanerna kan vara ett sätt för politikerna i kommunerna att få kontroll över den 
bibliotekspolitiska utvecklingen och styra utvecklingen av biblioteken i samspel med 
andra politikområden i kommunerna (2005, s. 9-10). 

Utefter en undersökning som gjorts av Svensk Biblioteksförening var det i oktober 2007 
fortfarande bara 41 % av de svenska folkbiblioteken som uppgav att de har en aktuell 
biblioteksplan som efterföljs. Ytterligare 49 % uppger att de arbetar med sina planer, 
men har antingen inte hunnit fullfölja arbetet eller inte fått dem godkända av 
kulturnämnd eller kommunfullmäktige (Svensk biblioteksförening 2007, 
Biblioteksplaner - så ser det ut i Sverige).  

 

2.2 Föreningar och organisationer  
Nedan presenteras de föreningar och organisationer som vi anser har en avgörande 
betydelse för vårt arbete. Svensk Biblioteksförening, Vägledningen 24-timmarswebben 
och Verva är av nationell betydelse och arbetar på olika sätt med tillgänglighet och 
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funktionshindrades rätt till databaserad information. Vidare presenteras W3C och WAI 
som är stilbildande och internationellt ledande inom sitt område, tillgänglighet. 

 

2.2.1 Svensk biblioteksförening 

Svensk biblioteksförening (hädanefter förkortat SBF) är en ideell politiskt obunden 
verksamhet. De har länge varit en av de främsta myndigheterna bakom att driva på 
bibliotekslagen från förslag till lag. De ser på bibliotekslagen som en möjlighet att 
skapa en regional och lokal bibliotekspolitik. Där myndigheter tidigare framförallt lyft 
fram bibliotekets värde, menar SBF att bibliotekslagen nu för fram 
biblioteksverksamheten som en faktor i den regionala utvecklingen. Genom att 
biblioteksplanerna ska sammanställas kommunalt, blir biblioteket en del av den 
kommunala verksamheten och får en större politisk innebörd (Almerud 2005, s.9).  

En rapport skriven av SBF från september 2007 visar att Sverige är det enda nordiska 
landet utan en nationell bibliotekspolitik. De menar att även om bibliotekslagen från 
2005 har gjort biblioteksverksamheten till ett viktigare politiskt område än tidigare, 
räcker det inte för att säkra dess utveckling. En nationell plan och struktur över 
bibliotekets verksamhet och arbete skulle kunna stoppa den negativa utvecklingen som 
SBF tror kommer att bidra till minskad beläsenhet bland befolkningen (Svensk 
biblioteksförening 2007, Sverige - så in i Norden efter: en jämförelse av nationell 
bibliotekspolitik i Danmark, Finland, Norge och Sverige, s.5).  

 

2.2.2 W3C och WAI/WCAG 

World Wide Web Consortium, W3C, grundades i oktober 1994 i en ansträngning för att 
utveckla gemensamma protokoll för att stödja webbens utveckling och för att säkerställa 
interoperabilitet. W3C har som drivkraft att se till att webben når sin fulla potential och 
sammanfattat innebär detta mål att W3C arbetar inom olika webbtekniker för att skapa 
nya och användarvänliga system och program. 

Ett sätt att uppnå detta är att göra webben tillgänglig för alla människor, oavsett språk, 
funktionshinder och datorutrustning. W3C arbetar även med att sprida interoperabilitet 
genom att skapa och sprida öppna datorspråk och protokoll för att olika verktyg som 
används, till exempel talsyntes, kan fungera tillsammans med webbinnehåll (W3C 2001, 
W3C i sju punkter). 

WAI (Web Accessibility Initiative) är den del av W3C som arbetar främst med frågor 
som rör tillgänglighet för t.ex. funktionshindrade. WAI tar bl.a. fram riktlinjer som 
anses vara den internationella standarden på webben. Förutom detta samarbetar WAI 
med andra organisationer för att ta fram system, riktlinjer, utbildningar, utvärderingar 
och forskning som fokuserar på tillgänglighet (WC3 2008, WAI Mission and 
Organisation). 

1999 publicerades Web Content Accessibility Guidelines 1.0  av arbetsgruppen WCAG, 
tillhörande WAI, vilket handlar om hur innehåll på webben kan utformas för att bli 
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användarvänligt för funktionshindrade. Informationen som ges i riktlinjerna är inte tänkt 
att förändras över tid och därför diskuteras inte till exempel olika webbläsare. Syftet 
med riktlinjerna är främst att underlätta för funktionshindrade, men i och med att man 
använder dessa riktlinjer blir webben mer tillgänglig för alla (W3C 1999, Riktlinjer för 
utformning av innehåll på webben, version 1.0).   
 
 
2.2.3 Vägledningen 24-timmarswebben 
Vägledningen 24-timmarswebben innehåller riktlinjer för utveckling av webb och e-
tjänster. Den riktar sig främst till statliga myndigheter, men utesluter inte möjligheten 
att t.ex. kommuner och landsting använder sig av deras tjänster i framtiden. Det är 
Verket för förvaltningsutveckling, Verva, som utvecklar och ger ut vägledningen. I 
vägledningen har WCAG-riktlinjerna anpassats till svenska förhållanden vilket gör att 
riktlinjerna även är gällande enligt EU-standard. Att använda sig av vägledningen är 
inte bindande på något sätt, men genom att utforma webbplatser utifrån vägledningen 
uppfyller myndigheterna de krav som Sverige och EU ställer på offentliga webbplatser 
(Verva 2006, Vägledningen 24-timmarswebben - effektivare och bättre service på 
webbplatser i offentlig sektor, s. 3, 8).  

24-timmarswebben är utvecklad i flera olika sektioner, där varje del är menad som en 
inriktning inom ett speciellt område. En myndighet som vill använda hela vägledningen 
måste därför engagera samtlig personal, eller åtminstone de mest kunniga inom varje 
område. Vägledningen innehåller alltså riktlinjer för generaldirektörer och chefer, men 
även för programmerare och användbarhetsspecialister. Beroende på myndighetens 
kompetens inom tillgänglighet kan vägledningen användas i sin helhet, eller som 
en inledning till bättre elektroniska tjänster (ibid., s. 6). Vägledningen har som 
grundmål att öka medvetenheten om vad som kan förbättras inom elektroniska tjänster. 
Dels ger det myndigheterna en bild av vad som kan innebära problem och vad 
de enklaste lösningarna är, men det ger även myndigheter en bild av vilken sorts 
investering som krävs och vad de kan vänta sig av den (ibid., s. 11).  

24-timmarswebben är en genomgående guide för myndigheter. Den hanterar både 
uppbyggnaden av en ny webbplats, dess tjänster och det kontinuerliga arbete som krävs 
för att hålla den uppdaterad. Samt att den innehåller information som är bra att veta när 
det gäller funktionshinder. Bland annat tar vägledningen upp riktlinjer som inte är 
specifikt utarbetade för funktionshinder, men som gör att en webbplats fungerar bättre 
för en stor grupp människor, både med och utan psykiska och fysiska hinder (ibid., s. 
149). 

 

2.2.4 Verva 

Webben blir en allt viktigare del i att hålla och förbättra kontakten mellan myndigheter 
och samhällets medborgare. Verva menar att en stor del av den kontakten kan förenklas 
och bli billigare genom att använda elektronisk kontakt. Att erbjuda tjänster elektroniskt 
innebär inte bara en enklare kontakt med medborgarna, utan även ett effektivare sätt att 
samarbeta myndigheter emellan (Verva 2007, Webbutveckling).  
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För att veta att en elektronisk tjänst fungerar så väl som den kan göra, menar Verva att 
tjänsten hela tiden ska granskas och prövas. Det finns framförallt två sätt att gå till väga 
- användningstest och/eller utvärdering. Det första innebär att användarna får en chans 
att nyttja tjänsten och efteråt tala med en observatör som tar emot synpunkter och 
kritik, samt ställer följdfrågor. Det här tillvägagångssättet är mest praktiskt när 
myndigheten vill testa en viss målgrupp eller få feedback på hur väl en ny tjänst 
fungerar. Utvärderingen å andra sidan innebär att webbplatsen/tjänsten granskas enligt 
en checklista. Verva kallar detta för en s.k. expertutvärdering där en eller flera 
kontrollanter prövar webbsidan utefter vissa kontrollpunkter.  (Verva 2007, Testa att 
webbplatsen fungerar i användning) Eftersom vår egen undersökning ligger närmare en 
expertutvärdering kommer vi förklara den metoden mer i detalj nedan.  

 

2.2.4.1 Expertutvärdering 

Expertutvärderingen kan dels vara ett första steg till att utveckla en ny tjänst. Innan 
webbplatsen är redo att prövas på användarna, får en eller ett flertal experter en chans 
att kartlägga och föreslå lösningar på användbarhetsproblem. Utvärderingen gäller dels 
webbplatsens innehåll, textens format och upplägg, men även webbplatsens utformning. 
Den ska framförallt hålla målgruppen nära till hands för att hela tiden kunna avgöra om 
något kan göras bättre. Granskarna måste också kunna leva sig in i 
användarnas situation, vilket gör målgruppen minst lika viktig i expertutvärderingen 
som i användartestet. Vanligast är att granskarna utför en rad tester baserade på vad de 
tror är målgruppens största fokus och problemområden på webbplatsen. Utöver det görs 
också en prövning utefter en checklista där vissa kriterier ska uppfyllas för att 
webbplatsen ska bli godkänd (Verva 2006, Följ upp hur webbplatsen används).  

Några av de basriktlinjer som varje myndighet eller övrig utvecklare bör hålla i åtanke, 
och som är några av de faktorer som tas i beräknande vad det gäller 
expertutvärderingen, är att de uppsatta målen för en tjänst eller webbplats hela tiden bör 
granskas och mätas, för att avgöra hur väl organisationen ligger till i arbetet med att 
uppfylla dessa mål. Webbplatsens användning ska följas upp; besöksstatistik och 
sökbeteende hos användarna bör hela tiden kartläggas och granskas för att 
organisationen så tidigt som möjligt ska kunna korrigera eventuella problem. 
Användarna ska alltid ha en chans att ge feedback, och vid underhåll eller problem med 
webbplatsen ska användarna informeras om vad som händer och när tjänsten beräknas 
vara tillgänglig igen (Verva 2006, Följ upp hur webbplatsen används).  

 

2.3 Funktionshinder som påverkar webbanvändning 

Möjligheten att nå och tillgodogöra sig information blev mycket större i och med att 
Internet blev tillgänglig för allmänheten. Jacob Nielsen, en av de mest framstående 
forskarna inom webbtillgänglighet, anser att det finns många fördelar med elektronisk 
information, till skillnad mot tryckt information, eftersom användarna lättare kan 
anpassa texterna till sina egna behov. Han hävdar även att många funktionshindrade kan 
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göra mer med datorernas hjälp än med vanlig teknik (2001, s. 298). Detta förutsätter 
dock att webbplatserna är anpassade till funktionshindrade användare. 

Vad som kan definieras som funktionshinder blir mindre tydligt när det gäller 
datoranvändning. Nielsen anser att begreppet funktionshinder måste ges en ny betydelse 
i webbsammanhang. Han anser detta på grund av att användare som till exempel har 
fysiska handikapp, som rullstolsanvändare, inte behöver innebära att användarna har 
svårt att använda datorer eller Internet. Han föreslår därför att begreppet ska gälla 
individer som på grund av sina funktionshinder har svårt att använda traditionella 
datorer så som de är utformade (2001, s. 298). 

Det är utifrån Nielsen definition som vi baserar vår tolkning av ordet funktionshinder 
när det gäller webbtillgänglighet. Vi kommer därför att fokusera på de användare som 
på grund av sina funktionshinder kan råka ut för barriärer vid webbanvändning. 
Därmed kommer vi inte att ta upp användargrupper som kan hindras av andra barriärer, 
så som ålder eller språk.  

W3C har sammanställt olika funktionshinder och vilka barriärer dessa användare kan 
stöta på samt hur de kan med vissa hjälpmedel tillgängliggöra sig information på 
webbplatser. Vi har valt att avgränsa oss till nedanstående funktionshinder. 

 

2.3.1 Synnedsättning 

Blindhet innebär att synen är förlorad på båda ögonen. En användare som är blind kan 
använda sig av olika verktyg för att tillägna sig information på en webbplats, t.ex. 
mjukvara som läser av texten på monitorn och förvandlar detta till digitaliserat tal. Ett 
annat verktyg är mjukvara eller system som drivs av röstnavigering. De barriärer som 
dessa användare kan stöta på är bl.a. att webbplatsen inte går att läsa utan ramar2 och att 
det saknas en textmotsvarighet för t.ex. varje bild, animation, kartor eller ljud som 
uttrycker information som vänder sig mot användare (Brewer (red.) et al 2005). 
 
Problemet med oläsbara webbsidor anser Nielsen (2001) går att lösa genom att 
webbplatserna kodas med HTML på det sätt som det var tänkt att användas från början, 
nämligen att man kodar innebörden istället för utseendet. På så sätt kan alternativa 
webbläsare presentera innehållet på ett så bra som möjligt sätt för användarna, oavsett 
funktionshinder. Ytterligare ett bra sätt att göra t.ex. bilder "synliga" för synskadade, 
eller användare som stängt av bildladdningsfunktionen, är att använda alt-texter i 
HTML-kodningen vilket gör att de som inte kan se bilden istället hör (digitaliserat tal) 
eller ser den alternativa texten (s. 298, 303).  
 
Andra synfel kan vara där synen till viss del är nedsatt, t.ex. tunnelseende. Dessa 
användare kan då använda större monitorer för att kunna förstora texter och bilder. 
                                                           
2 Ramar, eller frames, innebär att alla undersidor på startsidan kan ligga gömda under samma 
webbplatsnamn som startsidan. Det gör det svårare att t.ex. använda webbplatsen med skärmläsare eller 
textwebbläsare (Verva 2006, Vägledningen 24-timmarswebben – effektivare och bättre service på 
webbplatser i offentlig sektor, s. 46).  
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Andra kanske använder speciella kombinationer av färger på bakgrund och text som är 
anpassade just efter deras synfel. De barriärer som tidigare nämnts angående blinda 
användare kan även gälla de med nedsatt syn, även om det finns några som är specifika 
för just nedsatt syn. Dessa kan vara att webbplatsens textsnitt inte går att förstora eller 
minska (s.k. flexibla måttenheter), att färgkontrasterna inte är tillräckligt bra och inte är 
lätta att justera, samt att sidor med en layout som inte är konsistent kan vara svåra att 
navigera i förstorat tillstånd på grund av förlorad kontext. 
 
Att använda färger för att påpeka något viktigt för användare kan skapa problem för den 
del av befolkningen som har svårt att urskilja olika färger, främst mellan grönt och rött 
och gult och blått. Ibland kan färgblindhet även innebära att personen inte kan urskilja 
någon färg. För att underlätta för användare med färgblindhet kan man använda 
färgkombinationer som är möjliga för användare med denna synnedsättning att urskilja 
och dessutom ha höga kontraster mellan färgerna i bakgrunden och förgrunden. 
Färgblinda kan även använda speciella program som tillåter dem att ändra i 
webbplatsens inställningar för att anpassa dem till deras behov. Problem kan dock 
uppstå om webbplatsen inte tillåter dessa program att ändra inställningarna för 
användaren (Brewer (red.) et al 2005). Detta kan bero på CSS (Cascading Style Sheets), 
eller stilmallar, som är en teknik som ger möjlighet att sätta upp regler för webbplatsens 
utseende. Stilmallarna ska främst definieras i externa stilmallsdokument för att undvika 
att skapa problem för de användare utan webbläsare som stödjer stilmallar (t.ex. 
textwebbläsare). Stilmallen innehåller bl.a. semantiska element som h-rubriker och 
listor. H-rubriker är i sin tur viktiga för att hjälpmedel som förlitar sig på webbplatsens 
struktur, som läsverktyg för blinda, ska kunna känna av vart ett nytt stycke börjar med 
hjälp av rubriken (Verva 2006, Vägledningen 24-timmarswebben - effektivare och 
bättre service på webbplatser i offentlig sektor, s. 39). 

 

2.3.2 Hörselnedsättning 
Liksom synnedsättning kan nedsättning av hörsel variera i olika grader hos olika 
användare. En döv användare kan kommunicera med teckenspråk och läser inte alltid ett 
skriftligt språk flytande. Döva användare kan råka ut för olika barriärer som hindrar 
deras informationssökning. Brister på textåtergivning av ljudfiler kan orsaka problem 
eftersom de är beroende av dessa för att förstå vad som uttrycks på en Internetsida. 
Kontextgivande bilder är även ett viktigt verktyg för att döva ska kunna förstå vad sidan 
innehåller. Detta är speciellt viktigt för de användare som inte läser ett skriftligt språk 
flytande. Detta innebär även att ett tydligt och enkelt textspråk är att föredra 
genomgående på en webbplats (Brewer (red.) et al 2005). Användare med andra typer 
av hörselnedsättningar har liknande behov som de döva användarna, med den skillnaden 
att de kan behöva justera ljudvolymen på de ljudfiler som finns tillgängliga (ibid.).  
 

2.3.3 Rörelsehinder 

Rörelsehinder kan innebära bl.a. svaghet, begränsning av muskelkontroll (till exempel 
förlamning) och ledproblem. Det kan även innebära att personen lider av smärta vid 
vissa rörelser. Användare med rörelsehinder som påverkar händerna eller armarna kan 
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använda en speciell mus, tangentbord eller andra assisterande hjälpmedel för att 
utforska webbplatser. För dessa användare kan barriärer uppstå om inte webbplatsen 
tillåter användning av tangentbord istället för mustryckningar eftersom vissa 
rörelsehindrade använder speciellt anpassade tangentbord. Även möjligheten till att 
sakta manövrera sig igenom ett interaktivt formulär kan orsaka problem då vissa 
webbplatser kräver att detta ska utföras inom en viss tid (Brewer (red.) et al 2005). 

 

2.3.4 Kognitiva/neurologiska funktionshinder 

Dessa två termer kan innefatta flera olika handikapp som användare kan leva med. Vi 
har valt att i vår undersökning fokusera på nedanstående. 
Användare med inlärningssvårigheter (t.ex. Downs syndrom) kan ha svårt att förstå 
komplicerade koncept och kan även ta längre tid på sig att lära sig. För dessa användare 
kan det uppstå hinder om webbplatsen har ett avancerat och komplicerat språk och en 
otydlig och svåröverskådlig layout. Bilder kan dock underlätta användarnas förståelse 
av webbplatsen och dess innehåll (Brewer (red.) et al 2005). Nielsen (2001) föreslår att 
en översikt av webbplatsen kan hjälpa till att visa på hur information är strukturerad 
samt att om webbläsaren uppdaterar översikten kan de se sin nuvarande position och hur 
de har förflyttat sig (s. 310). För att visa på vart användaren befinner sig på webbplatsen 
är det viktigt med tydlig navigationsnivå. Visuellt kan detta åstadkommas med indrag 
eller skiftningar i färg, form eller kontrast. Dock ska inte enbart färg användas för detta 
syfte. Ett val bör sedan markeras i fetstil i menyn. Ett annat sätt att visa på vart 
användaren befinner sig i förhållande till startsidan på webbplatsen är länkstigar3 vilka 
kan vara lämpliga att använda om det finns stora mängder information att presentera 
hierarkiskt (Verva 2006, Vägledningen 24-timmarswebben - effektivare och bättre 
service på webbplatser i offentlig sektor, s. 24-25). 
 
ADD, eller attention deficit disorder, innebär att en person har svårt att fokusera på 
information. För dessa användare kan bilder eller ljud skapa en distraktion och därför 
behöver användare kunna stänga av dessa för att kunna fokusera på innehållet. Även 
konsistent och tydlig layout på en webbplats kan vara viktigt för användare med ADD 
(Brewer (red.) et al 2005).  
 
Användare kan även ha svårigheter med att t.ex. läsa (dyslexi) eller problem att förstå 
vad som sägs enbart genom att lyssna. Dessa användare kan använda ett antal olika 
hjälpmedel samtidigt som är tänkta att underlätta. Problem kan dock uppstå om 
webbplatsen saknar t.ex. text som kan omvandlas till ljud för att förklara bilder eller 
textning till ljudfiler (Brewer (red.) et al 2005). Något annat som kan vara viktigt är att 
välja länktexter som ger så mycket information som möjligt för att underlätta läsningen 
för användarna när de söker efter intressanta länkar (Nielsen 2001, s. 310f). 
 
 
                                                           
3 Ett exempel på detta kan vara ”Bakgrund/Funktionshinder som påverkar 
webbanvändning/Kognitiva/Neurologiska funktionshinder” 
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3. Tidigare forskning 

 
Detta avsnitt tar upp den litteratur som vi anser är kopplad till vårt ämnesområde och 
som kommer att fungera som en grund till vår en egen undersökning i tillgänglighet på 
folkbibliotekens webbplatser. Avsnitt 3.1 tar upp magisteruppsatser med liknande eller 
kompletterande ämnesområden, avsnitt 3.2 presenterar ett antal artiklar och rapporter 
som berör tillgänglighet och funktionshinder, och avsnitt 3.3 fokuserar på två aktuella 
och viktiga författare inom vårt ämnesområde; Nielsen och Sundström. 

Magisteruppsatserna har vi hittat via Borås Högskolas webbplats där godkända 
magister- och kandidatuppsatser finns publicerade. De sökord vi använt har varit bl.a. 
"funktionshinder" och "tillgänglighet". Samma ord har använts i högskolans databaser 
för att hitta aktuella artiklar. Rapporterna kommer från några av de webbplatser som 
framförallt jobbar med vårt ämnesområde, däribland Hjälpmedelsinstitutet, men vi har 
även tagit hjälp av de källor som anknytande magisteruppsatser använt sig av. De två 
författare som presenteras sist i det här kapitlet har vi som informations- och 
biblioteksstudenter kommit i kontakt med under tidigare kurser. 

 

3.1 Magisteruppsatser 

Inför detta uppsatsskrivande valde vi att först studera några redan skrivna uppsatser som 
vi fann hade en liknande inriktning inom området folkbibliotek och webbplatser samt 
tillgänglighet. Detta för att få idéer om möjliga teorier och källor, men även för att 
undvika att skriva en uppsats som redan existerar. Trots detta kan det vara svårt att 
undvika att vissa likheter finns mellan vår uppsats och redan skrivna uppsatser, men vi 
har gett vår uppsats en egen och ny infallsvinkel genom att fokusera på biblioteksplaner 
och svenska myndigheters bestämmelser. Vi har valt att fokusera på tre 
magisteruppsatser, skrivna av Bodil Henriksson och Johanna Stewart (2006), Viktor 
Sarge (2004) och Camilla Bergstrand (2003) som alla är publicerade vid Borås 
Högskola. 

En uppsats som är lik vår egen är Om man bygger dörren för liten kommer ingen in - en 
kvalitativ studie av tillgängligheten på folkbibliotekens webbplatser (2006) av Bodil 
Henriksson och Johanna Stewart som undersöker tillgängligheten på tolv olika 
folkbiblioteks webbplatser. För att få svar på denna undersökning har de har valt att 
genom e-post intervjua tolv olika webbansvariga personer och att sedan genomföra 
webbplatsundersökningar av folkbibliotekens webbplatser med hjälp av en checklista. 
De slutsatser som drogs av denna uppsats var att trots att det fanns ett engagemang hos 
de webbansvariga att verka för tillgänglighet och att detta till viss mån motsvarades av 
webbplatserna, så var inte de undersökta folkbibliotekens webbplatser tillgängliga. 

Viktor Sarge undersöker i uppsatsen Tillgänglighet på svenska folkbiblioteks 
webbplatser - en kvantitativ tillgänglighetsstudie (2004) med en kvantitativ metod 
tillgängligheten på folkbiblioteks webbplatser och vilka konsekvenser som brister i 
utformandet kan skapa för personer med funktionshinder. Sarge undersöker material 
från 30 olika folkbibliotek i Sverige och kan utifrån detta dra slutsatserna att 
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tillgängligheten överlag är låg och de användare som främst påverkas av detta är de med 
synnedsättning, hörselnedsättning, ADD och kognitiva- och neurologiska nedsättningar. 

I magisteruppsatsen Webbplatsen - en integrerad del av folkbibliotekets verksamhet? 
(2003) av Camilla Bergstrand syftas det till att undersöka hur och i vilken omfattning 
folkbiblioteks webbplatser är integrerade i den vardagliga verksamheten. Den 
kvalitativa undersökningen visar på att folkbiblioteks webbplatser till en liten del 
integreras i den vardagliga verksamheten. Resultatet pekar även på fyra grundläggande 
faktorer att ta hänsyn till vid skapandet av en webbplats för folkbibliotek: 
organisation/ledning, målsättning, tid och slutligen kunskap/intresse.  

 

3.2 Artiklar och rapporter 
Riksrevisionsverket publicerade 2003 rapporten Ett informationssamhälle för alla?: 
användbarhet och tillgänglighet hos statliga webbplatser. I rapporten granskas 92 
webbplatser hos statliga myndigheter och ett antal statliga bolag. Genom att testa 
webbplatserna mot de krav som ställs av Statskontoret och den internationella 
standarden för tillgänglighet för funktionshindrade upptäckte de att inte en enda statlig 
webbplats uppfyllde antingen Statskontorets rekommendationer eller internationella 
standarder. En av Riksrevisionsverkets slutsatser är att användar- och 
tillgänglighetsperspektiv inte uppmärksammats tillräckligt då den elektroniska 
förvaltningen byggdes ut. För att kunna åtgärda detta föreslår Riksrevisionsverket ett 
antal åtgärder: statsmakten måste ta ett strategiskt ansvar för den elektroniska 
förvaltningen, vem som är ansvarig för att webbplatserna följer tillgänglighetskraven 
måste klargöras, stöd till medborgare utan tillgång till Internet måste strategiskt 
utformas, ansvarig funktion dit myndigheter kan få hjälp med webbplatsernas 
tillgänglighet ska skapas samt myndigheternas eget ansvar att anpassa webbplatserna till 
tillgänglighetskraven. 

I LIMIT-projektet samarbetar nio län kring frågor rörande bibliotekens verksamhet på 
Internet. I denna rapport belyses interaktionen mellan användare och funktionerna på 
bibliotekens webbplatser genom användartester på ett urval av dessa medverkande 
bibliotek. Syftet var att kunna presentera ny kunskap till de som fattar beslut om 
utformningen av bibliotekens webbplatser. Kunskapen utvinns ur de 
användarundersökningar som genomfördes vid användbarhetslaboratoriet vid Uppsala 
universitet. Resultatet av denna sammanställda undersökning visade bl.a. på att enklare 
sökuppgifter i bibliotekens webbkataloger snabbt löstes av de flesta testpersonerna 
medan det däremot visade sig vara svårt att ens hitta till vissa av bibliotekens 
webbplatser. Även information om biblioteken var svårare att hitta än förväntat och 
information om bibliotekens tillgänglighet och service till funktionshindrade var inte 
tillräcklig. Dessutom visade undersökningen att webbkatalogernas träfflistor var svåra 
att överblicka och att testpersonerna i vissa fall på grund av detta gav upp sina 
sökningar (Nygren 2006). 

2001 publicerades slutrapporten Att öka tillgängligheten till Internet för 
funktionshindrade med Lars-Åke Thor som projektledare och med medel av 
Hjälpmedelsinstitutet. Där nämns bl.a. svårigheterna med att möjliggöra tjänster för alla 
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typer av funktionshinder. En hjärna utan funktionshinder klarar av att hantera många 
olika synintryck samtidigt, vilket gör att en webbplats kan vara grafiskt tung men ändå 
inte störande. Det är i själva verket vanligt att fylla ut en webbplats med grafik 
för själva estetikens skull. Dessa "normalanvändare" är oftast den mest 
påtänkta målgruppen, eftersom de utgör en majoritet i samhället. Följden av att estetik 
går före tillgänglighet innebär att många användare med funktionshinder får problem 
med webbplatser, eller helt enkelt inte kan använda dem alls. Ett av de mest 
komplicerade problemen med funktionsnedsättningar är att samma tjänst eller åtgärd 
kan vara hjälpsam för en målgrupp och störande för en annan. T.ex. uppstår det ofta 
komplikationer mellan synskadade och dyslektiker, där webbplatsens strukturkod 
underlättar den synskadades åtkomst till information men samtidigt gör webbplatsen 
svårtydd för dyslektikern (Thor 2001, s.6).  

En lösning på det här problemet är möjligheten att kunna individualisera webbplatserna. 
Thor tror att det skulle vara till gagn även för människor utan funktionshinder att kunna 
välja upplägg på den aktuella informationen. Att det är samma information som 
presenteras på olika vis blir i längden avgörande. Det är inte hållbart för en tillverkare 
att skapa en informationsmall för varje typ av funktionshinder, även om det i vissa fall 
blir en nödvändighet (detta gäller framförallt dyslektiker som ibland behöver en mer 
lättläst version av en längre text). Det skulle dels innebära en onödigt hög 
produktionskostnad, men även inköpskostnaden skulle bli drabbad för de företag och 
myndigheter som ska investera i tillgänglighet (ibid., s.7).   

Harrysson, Svensk och Johansson publicerade 2004 en artikel i British journal of 
special education där de gjort en undersökning av hur sju personer med mer eller 
mindre grava former av kognitiva funktionshinder klarade av att utföra grundläggande 
uppgifter på webben. Testpersonerna valdes ut som en representativ grupp för 
funktionshindrade, där vidden och problemen med de funktionshinder som finns 
representeras. Syftet var framförallt att undersöka hur Microsofts Internet Explorer, som 
antas vara en av de vanligaste webbläsarna, hindrar eller främjar åtkomsten till 
information för funktionshindrade (2004, s. 139f).  

Resultatet av författarnas undersökning visar att personer med kognitiva 
funktionshinder har svårt att korrekt fylla i text i sökrutor för sökmotorer samt i 
adressfält och att de har svårt att göra ett relevant urval och skapa en förståelse från en 
större kvantitet text. De personerna med svårare funktionshinder hade svårt att 
tillgodose sig text överhuvudtaget. Undersökningen visar att ganska enkla hjälpmedel 
som till exempel textläsare kan hjälpa vid kognitiva funktionsnedsättningar, eftersom 
det i många fall inte är själva funktionen som gör en tjänst otillgänglig. Författarna 
menar också att det i tillgänglighetsarbetet är viktigt att komma ihåg att lösningar inte 
alltid bara fungerar på ett problem, utan enstaka lösningar fungerar på en rad olika 
funktioner (ibid., s. 141).  

Paul Bohman (2005) talar i sin artikel "Introduction to Web accessibility" om hur 
Internet har öppnat helt nya möjligheter för funktionshindrade. Med relativt enkla 
hjälpmedel kan blinda läsa (eller snarare lyssna på) dagstidningen och människor med 
motoriska rörelsehinder kan bläddra i tidningar, som de med den fysiska världens 
möjligheter inte kan. Det som gör webben så revolutionerande, menar Bohman, är inte 
att funktionshindrade får tillgång till information, utan att de får tillgång till nyheter 
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medan informationen fortfarande kan räknas som en nyhet. Dessutom innebär webben 
en stor frihet för de funktionshindrade som inte längre behöver förlita sig på andra 
människor för att kunna ta del av nyheter eller tjänster.  

Artikeln "The Internet and the independence of individuals with disabilities" av 
Caroline Grimaldi och Tanya Goette tar upp deras undersökning som syftade till att 
undersöka Internets roll och till vilken grad funktionshindrade uppfattade Internet som 
ett medel för ökad självständighet. För att besvara syftet genomförde de 
enkätundersökningar med totalt 46 deltagare. Ungefär hälften av dem som svarade var 
vana med att använda Internet medan resten av deltagarna inte använde Internet. 
Resultatet från de två olika grupperna jämfördes och visade då på att 
Internetanvändningen har en positiv inverkan på självständighetskänslan hos 
funktionshindrade personer. Detta kunde även kopplas samman med att de upplevde 
större kontroll över arbetet med datorn och sin omgivning (Grimaldi och Goette 1999). 

 

3.3 Övrig litteratur 
Jakob Nielsen, ett internationellt namn vad det gäller användbarhet och tillgänglighet 
på webben, menar att ett av problemen med webbdesign är att webbplatser till en början 
utvecklades med tidningsläsandet som förebild. Den standard som det i sin tur gav 
upphov till innebär att problemsökande, vilket Nielsen menar är webbens främsta 
uppgift och tillgång, försvåras. En undersökning som Nielsen och Hurst genomförde, 
där användare fick specifika problemlösande uppgifter på sex olika webbplatser, 
resulterade i att endast 26 % av uppgifterna kunde lösas (Nielsen 2001, s.164).  

Lösningen, och vägen till en webbplatsdesign som hjälper användarna hitta det de 
söker, ligger sammanfattningsvis på startsidan. Dess viktigaste funktioner är en 
navigeringsmeny som ger användaren en översikt av webbplatsens viktigaste funktioner 
och områden, en sammanfattning av de senaste nyheterna samt en sökfunktion (ibid., s. 
168). Nielsen tar även upp tillgänglighet för användare med funktionshinder. Han menar 
att HTML från början var menat att fungera som en mall för innehållet snarare än 
utseendet på webbplatsen. En webbplats som är kodad utefter sitt innehåll kan 
framförallt användas i flera olika webbläsare, med olika upplösningar och ändå behålla 
optimal användbarhet (ibid., s. 298).  

På det stora hela menar Nielsen att det är lätt att dra en gräns mellan godtaglig design 
och brutal design. Om det inte finns tid eller resurser till att användartesta en webbplats 
finns det enkla metoder som webbplatsdesignern kan göra själv. Nielsen tar bl.a. upp 
Lynx, som är en textbaserad webbläsare för funktionshindrade, och menar att det inte 
krävs mycket energi för att pröva hur webbplatsen ser ut och fungerar i en sådan 
webbläsare. Likaså bör bilder ha tillräcklig kontrast för att vara tydliga även i svartvitt, 
för användare med färgblindhet. Genom att hålla text till stycken som är lätta att 
skumma igenom kan både dyslektiker och människor som använder olika typer av 
talprogram lättare ta till sig informationen (ibid., s.310f).  

Tommy Sundström har skrivit Användbarhetsboken, som förutom att ta upp praktiskt 
webbdesign även hanterar tillgänglighet för funktionshindrade. Han menar att 



19 

 

tillgänglighet i princip betyder två saker. Dels hur användbar en webbplats är för 
människor med funktionshinder, och dels hur användbar den är för människor med olika 
tekniska förutsättningar (som gamla webbläsare, skärmar, eller människor som surfar 
via mobilen och så vidare.) Sundström talar om "design för alla" vilket innebär att 
tillgänglighet inte behöver vara antingen det ena eller det andra. "Man behöver inte vara 
synskadad för att uppskatta att texten inte är pytteliten", menar han och tillägger att de 
flesta över 50 har någon slags synnedsättning. De flesta av dagens lösningar för 
funktionshindrade fyller något slags användbarhetssyfte även för människor utan 
funktionshinder (2005, s. 345).  

Sundström har tagit fram en förenklad översättning av WCAG:s standard för 
tillgänglighet som går igenom några av de mest grundläggande förutsättningarna för att 
funktionshindrade ska kunna använda en webbplats. För det första ska information som 
finns i ljud, bild eller annan multimedia finnas även som text. Det hjälper dels 
användare som inte kan se bilder eller uppfatta ljud på grund av sitt funktionshinder, 
dels hjälper det användare som på grund av sin webbläsare inte kan spela upp 
multimedia. För det andra ska text och bilder vara begripliga även i svartvitt. Som 
Sundström själv uttrycker det så finns det inte längre svartvita skärmar att ta hänsyn till, 
däremot finns det färgblinda användare (ibid., s. 349-352).  

För det tredje menar Sundström, precis som Nielsen, att HTML ska användas för att 
koda webbplatsens innehåll, medan formatmallar ska användas för webbplatsens 
utseende. I samma anda tar Sundström även upp riktlinjer för texten som påverkar 
läsbarhet; ett lättläst och individuellt justerbart typsnitt, radavstånd som är standard, 
luftspalter till höger och vänster om texten samt optimal spaltbredd. För det fjärde ska 
en användare kunna ta del av innehållet även om hon inte har tillgång till den senaste 
tekniken. Det innebär att webbplatser som använder sig av formatmallar ska vara 
läsbara även i webbläsare som inte har stöd för den typen av HTML-koder, men det 
innebär också att användare som inte använder olika typer av JavaScript (Flash, Java, 
ActiveX osv.) får samma information på en alternativt tillgänglig sida (ibid., s. 352-
358).  

Det viktigaste är att ge användare en möjlighet att individualisera webbplatsen. Här 
återkommer Sundström till "design för alla". Att med enkla medel kunna ändra 
textstorlek, textfärg och kontraster, typsnitt, spaltbredd, radavstånd osv. hjälper både 
funktionshindrade och människor med olika tekniska förutsättningar (ibid., s. 374).  
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4. Teori 
I detta avsnitt kommer vi att förklara våra teoretiska utgångspunkter och senare sätta det 
i samband med vår undersökning i uppsatsen. I avsnittet 4.1 koncentrerar vi oss på 
kognition och den mänskliga interaktionen med datorer och hur dessa två olika begrepp 
kan kopplas samman för att tillsammans bilda en teori kring hur vi människor 
interagerar med maskiner vilket vi anser är nödvändigt att förstå för att senare kunna 
diskutera funktionshindrades elektroniska behov. Avsnitt 4.2 är uppdelat i två olika 
delar där första delen fokuserar på informationsarkitekturens bakomliggande idéer 
medan andra delen avhandlar de praktiska aspekterna av informationsarkitektur. Valet 
av informationsarkitektur som en av teorierna gjordes pga. att den återkopplar till 
Vervas riktlinjer och tillgänglighet för funktionshindrade. 

 

4.1 Kognition och mänsklig interaktion med datorer 
Human-computer interaction (HCI), eller människa-dator interaktion (MDI) som 
termen översatts till svenska, är ett tvärvetenskapligt forskningsområde som, precis som 
det låter, innefattar interaktionen mellan människor och datorer. MDI definieras som en 
disciplin som omfattar 1) design, utvärdering och genomförande av interaktiva 
datasystem, 2) människor som användare, och 3) studier av människa-datorfenomen 
(SIGCHI 2008, Definition of HCI). Redan 1960 försökte forskare skapa en klarare bild 
av relationen mellan människor och datorer och hur den relationen skulle kunna 
utvecklas till en symbios. Utifrån dessa studier kom några av de mest användbara och 
givna hjälpmedel som fortfarande används; datormusen, skrivbordet (desktopen), 
individualiserade datorer och point-and-click hjälpmedel (SIGCHI 2008, Historical 
roots, {p.5}).  

Kortfattat handlar människa-maskininteraktion om att betrakta människor och maskiner 
som delar i ett system. Människan uppfattar i vilket tillstånd maskinen befinner sig i och 
utför därefter olika kognitiva handlingar, som t.ex. fatta ett beslut, och slutligen utsätta 
maskinen för vald handling. Maskinen tar in människans handling genom t.ex. ett 
tangentbord och behandlar detta internt. Resultatet av detta redovisas för människan 
genom en form av sensorisk information. I och med att tekniska system och dess 
förmåga anses vara beroende av människor och deras interaktioner med maskiner har 
det resulterat i att människan kan ses som en del som kan utvärderas som en av de 
tekniska komponenterna (Westerholm och Åström, 2002, s. 110f.). 

Ergonomiska studier har varit aktuella sen början på förra seklet, när industrialiseringen 
bidrog till att allt fler monotona jobb snabbt skapade förslitningar på den mänskliga 
kroppen. Ergonomi utvecklades dels för att undvika skador, men även för att 
effektivisera arbetet. I sin grund handlar ergonomi framförallt om det som på engelska 
definieras som "human factors", det vill säga de faktorer hos en person som påverkar 
och försvårar ett visst arbete eller syssla. Det innebär att utvecklandet av nya 
tjänster eller verktyg alltid börjar med människans fysiska eller psykiska möjlighet att 
använda verktyget så som det från början var tänkt. Ergonomi kan på så vis antingen 
påverka själva verktyget, eller utveckla hjälpverktyg som gör att originalverktyget når 
sin fulla potential. Från den mer traditionella ergonomin har sedan den kognitiva 
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ergonomin växt fram. Den explosiva spridningen av datorer under den senare hälften av 
1900-talet har bidragit till att det elektroniska informationssamhället måste anpassas till 
fler människor och därför också ta hänsyn till fler "human factors" (SIGCHI 2008, 
Historical roots, {p.8}). 

Ytterligare en åsikt är att om man ska skapa ett tillfredställande förhållande mellan 
människa-maskininteraktion måste en viktig del vara att ta hänsyn till de kognitiva 
aspekterna av formgivandet. Formgivaren måste därmed lägga en större vikt vid 
användarens fysiska, psykiska och kognitiva förutsättningar (Westerholm och Åström, 
2002, s. 145f.).  

Kognitionsvetenskap berör hur människan tar till sig och bearbetar information, men 
även hur stress påverkar intaget av information och förmåga till problemlösning 
(Malmström et al.). Undersökningar som Verva gjort visar att elektroniska tjänster blir 
en större del i människors vardag och därför blir det också allt mer viktigt för forskare 
och programutvecklare att förstå hur den mänskliga hjärnan fungerar när den interagerar 
med datasystem under olika förhållanden (Statskontoret 2005, s. 5).  

MDI och kognitionsvetenskap syftar till att påverka av en rad olika faktorer, bl.a. att:  

• minska kostnaderna för hårdvara men samtidigt öka hastigheten på systemen  

• skapa mindre och bärbara system  

• reducera behovet av elkraft och därför skapa fler bärbara lösningar  

• utveckla mer specialiserad hård- och mjukvara som förenklar interaktionen  

Men som nämnt ovan handlar människa-dator interaktion lika mycket om de mänskliga 
faktorerna, som själva hårdvaran, och därför satsar dagens kognitionsvetenskap även på 
att sprida användandet av datorer till människor som inte arbetar med datorer, att 
utveckla nytänkande teknik, till låga kostnader, som ska minimera klasskillnader i 
informationssamhället samt att öka tillgängligheten för grupper som annars har svårt att 
nyttja elektroniska tjänster; exempelvis barn, äldre och funktionshindrade (SIGCHI 
2008, Likely Future Developments {p. 10}). 

 

4.2 Informationsarkitektur 
Att finna en gemensam definition av informationsarkitektur är lättare sagt än gjort. 
Sundström menar att informationsarkitektur och informationsdesign är likvärdiga och 
att det handlar om var betoningen läggs. Han menar vidare att det i grund och botten 
handlar om att underlätta användarens sökprocess, från att organisera listor till att 
strukturera en hel webbplats (2005, s. 108). Rosenfeld och Morville ger däremot ingen 
sammanfattad definition av informationsarkitektur utan väljer att räkna upp fyra olika 
definitioner:  

• The combination of organization, labeling, and navigation schemes within an 
information system. 
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• The structural design of an information space to facilitate task completion and 
intuitive access to content. 

• The art and science of structuring and classifying web sites and intranets to help 
people find and manage information. 

• An emerging discipline and community of practice focused on bringing 
principles of design and architecture to the digital landscape (Rosenfeld och 
Morville 2002, s. 4). 

 

4.2.1 Informationsarkitektur i teorin 

Informationsarkitektur innebär alltså att man skapar ett system där information görs 
möjlig att organisera, etikettera och navigera. För att åstadkomma detta på t.ex. en 
webbplats är det viktigt att skapa en organiserad struktur. Genom att strukturera och 
organisera informationen görs det lättare för användarna och oss själva att förstå och 
kontrollera vårt informationssökande. Att använda sig av etikettering (labeling) är ett 
sätt för informationsarkitekterna att på ett tydligt och effektivt sätt förmedla vad t.ex. en 
sida på en webbplats handlar om. Rosenfeld och Morville nämner som exempel på en 
etikett frasen "Kontakta oss" där etiketten på ett tydligt sätt talar om för användaren vad 
sidan innehåller. 

Ytterligare en del i ett informationssystem är navigation. Genomtänkta sätt att navigera 
på en webbplats behövs för att skapa kontext och underlätta informationssökande. 
Navigeringsredskap behövs för att användarna ska kunna avgöra sin nuvarande position 
på webbplatsen och vart de ska kunna gå därefter (Rosenfeld och Morville 2002, s. 50, 
76, 106). Nielsen menar att navigeringen ska kunna svara på användarens tre 
grundläggande frågor; "var är jag?", "var har jag varit?" och "vart kan jag gå?". Att 
snabbt och enkelt förstå var i webbplatsens struktur jag befinner mig är avgörande för 
att kunna förstå hur jag tar mig tillbaka till tidigare information och hur jag tar mig 
vidare. Att jobba med informationsarkitektur innebär alltså att varje enskild sida på 
webbplatsen måste behandlas likvärdigt med alla andra sidor. Var användaren befinner 
sig måste hela tiden visas i förhållande till webbplatsens struktur och hierarki (2001, s. 
188f). 

 

4.2.2 Informationsarkitektur i praktiken 

Grunden i informationsarkitektur är att välskriven, välstrukturerad information uppfattas 
som lättare att förstå av alla användare. Det är alltså ett sätt att lägga grunden för en ny 
webbplats för människor både med och utan funktionshinder. 'Välstrukturerad 
information' kan sammanfattas i följande punkter: 

• information ska alltid vara uppdelad i stycken, där varje stycke innehåller ett 
visst budskap  

• punktlistor (såsom denna) är lättare att läsa och skumma igenom än stycken  



23 

 

• rubriker och underrubriker ska vara sakliga för att undvika vilseledande  

• korrekturläs för att undvika onödiga grammatiska fel och felstavningar  

• glöm inte att alla användare inte är lika insatta i ämnet som du, förklara termer, 
förkortningar och akronymer  

När det gäller att öka tillgängligheten för just den användargrupp som människor med 
funktionshinder utgör är det även viktigt att tänka på följande: 

• information ska helst finnas tillgänglig i två versioner, en lång för de användare 
som inte har problem att läsa längre texter (och som vill ha mer information) 
samt en kort version för funktionshinder som berör koncentrationen 

• textstorleken ska gå att både minska och öka (helst utan att det i sin tur påverkar 
sidans upplägg till det sämre) 

• erbjud flera olika färgteman, dels för att undvika att vissa bakgrunder eller färger 
hindrar människor som är färgblinda eller har svårt att urskilja texten ur 
bakgrunden 

• viss marginaljustering och styckesindelning skapar vita utrymmen i texten som 
gör det ännu svårare för t.ex. dyslektiker eller synskadade att läsa, varför det bör 
finnas en möjlighet att ändra textens formatering (Hudson, Weakley och 
Firminger, 2005). 

Våra teoretiska utgångspunkter för uppsatsens undersökningsdel är både den delen av 
människa-dator interaktion som handlar om att öka tillgängligheten för grupper som har 
svårt att nyttja elektroniska tjänster, t.ex. funktionshindrade, och den definitionen av 
informationsarkitektur som handlar om att kombinera organisation, rubricering och 
navigationsstruktur inom ett informationssystem. I denna undersökning syftar 
informationssystem på webbplatser.  
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5. Metod 
Vi kommer att arbeta med kvalitativa metoder i den här uppsatsen. Det kvalitativa 
tillvägagångssättet ger oss större möjligheter att förstå vår undersökning på djupet. Till 
skillnad från den kvantitativa metoden är vi inte intresserade av att kunna göra en större 
statistisk sammanställning när vi tolkar materialet, utan vill förstå de mer framträdande 
egenskaper som biblioteksplanerna besitter vad det gäller tillgänglighet på webben.   
  
Repstad menar att en kvalitativ undersökning inte nödvändigtvis utesluter att vissa 
kvantitativa jämförelser eller sammanställningar görs. I själva verket, menar han, är det 
i stort sett omöjligt för den mänskliga hjärnan att inte kategorisera och mäta, eftersom 
det är ett djupt rotat beteende i det mänskliga tänkandet (1999, s. 9). Vi kommer, för 
undersökningens skull, även att jämföra de olika webbplatserna mot varandra för att 
skapa en översikt av hur bra de klarat sig mot Vervas riktlinjer. Även om det på sina 
håll kommer att förekomma jämförande eller numeriskt informativ information är det 
inte vår mening att återge våra resultat i siffror och staplar.  
 
 
5.1 Tillvägagångssätt 
 
Vi har valt att genomföra en undersökning av tillgängligheten på svenska folkbiblioteks 
digitala webbplatser med hjälp av godkända biblioteksplaner och en checklista 
sammanställd av Vägledningen 24-timmarswebben. För att kunna svara på den första 
frågeställningen, hur arbetet och målen med tillgänglighet på webbplatserna beskrivs i 
folkbibliotekens biblioteksplaner, har vi valt att undersöka nio av de biblioteksplaner 
som finns tillgängliga på Svensk Biblioteksförenings webbplats.  
  
Den andra frågeställningen, hur väl de nuvarande webbplatserna följer nationella 
riktlinjer och standarder kring tillgänglighet, besvarades genom att vi använde en 
sammanfattad och omarbetad version av Vervas 147 riktlinjer för tillgänglighet på 
webbplatser, då dessa omfattar ett samlat dokument med de högst prioriterade 
riktlinjerna som gäller för svenska myndigheter.  
  
För att kunna avgöra om webbplatserna följer Vägledningen 24-timmarswebbens 
riktlinjer använde vi oss av verktyget WAT (Web Accessibility Toolbar). Användandet 
av ett webbläsarverktyg gör även vår undersökning mer objektiv då vi lämnat färre 
aspekter av webbplatserna åt vårt subjektiva tycke, eftersom ingen av oss är expert inom 
området. 
 
I den här uppsatsen har vi valt att göra en utvärdering av webbplatserna, liknande 
expertutvärderingen i avsnitt 2.2.1.4, istället för att intervjua eller på annat sätt 
användartesta webbplatserna med hjälp av en viss målgrupp. Vi tror att användartestet 
hade kunnat ge oss en klarare bild över vad som fungerar/inte fungerar på varje 
webbplats och hur biblioteken mer specifikt skulle kunna ta hänsyn till olika sorters 
funktionshinder. Samtidigt hade det inte i tillräckligt stor grad betonat den del av arbetet 
som vi har velat lyfta fram; de svenska myndighetsbestämmelserna. Vi har valt att 
fokusera på vad organisationer som Verva säger, och hur tillgänglighetsarbetet i 



25 

 

dagsläget betonas inom EU och i svensk lagstiftning. Ett målgruppsinriktat användartest 
hade mycket väl kunnat fungera som ett komplement i en större undersökning. 
 

5.1.1 Biblioteksplanerna 
För att kunna svara på frågeställningen hur folkbiblioteken arbetar med tillgänglighet på 
deras digitala webbplatser, kommer vi att undersöka biblioteksplanerna. Metodmässigt 
kommer vi att genomföra en analys av de utvalda biblioteksplanerna och sedan 
sammanställa vad de framför kring tillgänglighet på sina digitala webbplatser. 
Resultatet från de olika biblioteksplanerna kan komma att skilja både i omfång och 
också detaljer, vilket blir en ren reflektion av hur de olika biblioteksplanerna ser ut, då 
det idag inte finns några regler för vad som måste finnas med. Sammanställningarna om 
tillgänglighet kommer sedan att jämföras med det resultat som framgår från 
undersökningarna av webbplatserna med hjälp av checklistan.  
 
 
5.1.2 Webbplatsundersökning med checklista 
För att kunna undersöka folkbibliotekens digitala webbplatser använder vi som mall en 
checklista utfärdad av Vägledningen 24-timmarswebben. Checklistan är indelad i olika 
kapitel beroende på vem riktlinjerna vänder sig till. Det första kapitlet som berör 
effektivare service är framförallt tänkt för chefer eller andra beslutsfattare. Det kapitel 
som berör användarvänlighet och hjälpmedel för elektroniska tjänster är istället riktat 
till webbutvecklare och annan tekniskt kunnig personal (Verva 2006 Vägledningen 24-
timmarswebben - effektivare och bättre service på webbplatser i offentlig sektor, s. 6.) 
Vi har valt att utgå från en redan sammanställd checklista som vi sedan har anpassat till 
vår undersökning (Bilaga 1). Checklistan kommer användas för att se om webbplatserna 
uppfyller de krav på tillgänglighet för funktionshindrade som EU och W3C ställer på de 
svenska myndigheternas webbplatser.  

För att kunna undersöka de riktlinjer som checklistan består av har vi valt att besöka 
de sidor på bibliotekens webbplatser som berör checklistans olika kapitel. De flesta 
riktlinjer berör webbplatsens struktur och kan därför undersökas från startsidan, däremot 
innebär vissa riktlinjer som till exempel berör formulär och kontaktinformation att vi 
måste leta efter liknande information på webbplatserna. Antalet sidor vi besöker på 
varje webbplats beror alltså på hur webbplatsen är uppbyggd och hur många av 
riktlinjerna som vi kan undersöka redan på startsidan.      

Som ett verktyg för att kunna se om webbplatserna följer Vägledningen 24-
timmarswebbens riktlinjer för tillgänglighet valde vi att använda WAT (Web 
Accessibility Toolbar) som rekommenderas av Verva för personer som vill testa 
webbplatsers tillgänglighet. Verktyget hjälper till att kontrollera bl.a. webbplatsernas 
uppbyggnad och funktioner, så som om webbplatserna fungerar utan JavaScript och om 
tabeller används vid utformningen (Verva 2007, Testa att webbplatsen är byggd på rätt 
sätt). Det kan laddas ner gratis och fungerar som ett extra menyval i webbläsaren 
Internet Explorer 7.0. Vi använder den engelska versionen eftersom den svenska 
versionen inte var fungerande vid våra undersökningstillfällen. Vi anser inte att valet av 
språklig version påverkar vårt resultat eftersom vi inte använt de funktioner som 
analyserar skriftligt språk. 
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Vår granskning av webbplatserna tillsammans med checklistan och testmetoden kan ses 
som en preliminär granskning och kan inte ersätta en riktig utvärdering eftersom ingen 
ur undersökningens målgrupp deltar, men den kan visa på de grövsta misstagen som kan 
finnas på webbplatser. Vår undersökning av de olika webbplatserna genomfördes under 
mars månad 2008 så eventuella ändringar på webbplatserna efter detta är inte medtagna 
i vårt resultat. 

 

5.2 Urvalskriterier och avgränsningar 

Nedan följer de avgränsningar vi gjort angående biblioteksplaner och urvalet av de 
riktlinjer vi ska använda för att undersöka webbplatsernas tillgänglighet. 

 

5.2.1 Biblioteksplaner 

Enligt Svensk biblioteksförening var det i oktober 2007 119 kommuner som hade sina 
biblioteksplaner klara och godkända av kommunfullmäktige. Godkänd innebär alla 
planer som är antagna efter 2002, och därför också de planer som blev klara innan 
bibliotekslagen 2005 genomfördes.  

Vi har valt att undersöka de folkbibliotek som har godkända och klara biblioteksplaner 
enligt definition av Svensk Biblioteksförening. Definitionen uttrycker kortfattat att en 
biblioteksplan ska vara ett politiskt förankrat dokument som innehåller det samlade 
biblioteksbehovet i en kommun och på vilket sätt detta behov ska tillgodoses. 
Biblioteksplanen ska dessutom vara godkänd i en kulturnämnd eller 
kommunfullmäktige (Svensk Biblioteksförening 2007, Allt fler kommuner arbetar med 
en biblioteksplan!).  

De planer vi sedan valde ut att undersöka var de som blivit godkända och skrivna efter 
att bibliotekslagen 2005 blivit genomförd. Enligt en undersökning gjord av Svensk 
Biblioteksförening var det i oktober 2007 fortfarande bara 41 % av de svenska 
folkbiblioteken som uppgav att de har en aktuell biblioteksplan som efterföljs (Svensk 
biblioteksförening 2007, Biblioteksplaner - så ser det ut i Sverige). Pga. av detta redan 
begränsade urval har vi därför valt att ta med de biblioteksplaner som fanns kvar efter 
vår andra avgränsning vilket i dagsläget består av nio biblioteksplaner. 

Den främsta anledningen till att vi vill hålla oss till biblioteksplaner godkända efter 
2005 är att samhället, de senaste tio åren, gått från att se datorn som ett hjälpmedel till 
att se den som ett måste. Rapporten Användning av offentlig sektors webbplatser visar 
att antalet besökare på offentliga myndigheters webbplatser mellan 2004 och 2005 
ökade med 10 %. Samma siffra för landstingswebbplatser var 26 %, trots att antalet 
Internetanvändare förblev oförändrat under samma tidsperiod. Samma rapport visar att 
det 2005 gick att urskilja en markant ökning i att utföra ärenden på myndigheters 
webbplatser, jämfört med 2003 (Verva 2006). Det blir därför, anser vi, viktigare för 
varje år som går att de svenska folkbiblioteken har en verksamhetsplan för hur 
webbplatserna kan förbättras. 
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5.2.2 24-timmarswebbens checklista 

Vägledningen 24-timmarswebben består av 147 riktlinjer för utveckling av webbplatser 
och e-tjänster i offentlig miljö (Verva 2006 Vägledningen 24-timmarswebben - 
effektivare och bättre service på webbplatser i offentlig sektor, s. 5). På grund av det 
stora omfånget har vi valt att göra ett urval av riktlinjerna och därför endast tagit med 
dem som vi anser har relevans för vår undersökning av informationstillgänglighet för 
funktionshindrade. Den checklista vi utgår ifrån är den elektroniska utgåvan av 
Prioriteringsstöd för Vägledningen 24-timmarswebben som finns på Vervas webbplats.  

Checklistan består av fyra huvudrubriker som i sin tur delas in i underrubriker. Vi 
kommer att fokusera på de riktlinjer som rör:  

• Standarder för webbplatser  

• Webbplatsens innehåll och tjänster  

• Att hålla webbplatsen levande 

De riktlinjer som handlar om webbinnehåll för mobila enheter utesluts från vår 
undersökning eftersom vi inte anser de är relevanta för vår undersökning. 

I likhet med WCAG använder sig Vägledningen 24-timmarswebben av olika 
prioritetsnivåer för att avgöra hur pass viktigt det är att följa de olika riktlinjerna för att 
skapa tillgänglighet på en webbplats. Riktlinjerna graderas från ett till tre där ett är av 
högsta prioritet (Verva 2006, Vägledningen 24-timmarswebben - effektivare och bättre 
service på webbplatser i offentlig sektor, s. 8). Urvalet av riktlinjer grundades till en 
början på prioritetsnivån. Först sorterades alla av nivå två och tre ut så att de med 
prioritet ett återstod. Därefter tog vi bort de riktlinjer som vi anser inte berör vårt 
undersökningsområde eller subjektivt sett inte är tillräckligt relevanta för 
bibliotekswebbplatsernas grundläggande uppbyggnad. Efter detta återstod 37 riktlinjer.  

 

 

 

 

 

 

6. Undersökning och resultat 
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Här presenteras det resultat som framkommer av våra undersökningar. De kommuners 
biblioteksplaner och webbplatser vi kommer att undersöka är Botkyrka, Götene, 
Jönköping, Laholm, Lekeberg, Malmö, Olofström, Sigtuna och Tanum.  I avsnitt 6.1 
kommer vi att gå igenom varje kommuns biblioteksplan för sig och presentera det som 
uttrycks angående tillgänglighet för människor med funktionshinder. Avsnitt 6.2 
kommer visa resultatet av varje biblioteks webbplatsundersökning som vi genomfört 
med hjälp av de riktlinjer och tillgänglighetstester som presenterades i metodavsnittet. 
Dessa presenteras utefter de tre huvudrubriker som riktlinjerna delas in i enligt Vervas 
ursprungliga riktlinjer. 

 

6.1 Biblioteksplanerna 
Enligt tilläggsparagraf 7a i bibliotekslagen, som togs i bruk från år 2005, ska 
folkbiblioteken skapa planer för sin verksamhet där bland annat tillgänglighet ska 
nämnas. Biblioteksplanen är som syntes ett nytt lagstadgat begrepp inom 
folkbiblioteksvärlden och p.g.a. att det saknas direktiv för hur en plan ska utformas kan 
skillnaderna i utformningen variera stort. Lagen påvisar endast att kommunerna är 
ansvariga för folkbibliotekens verksamhet och därmed även biblioteksplanerna.  
Biblioteksplanerna kan ses som dokument som beskriver folkbibliotekens och 
kommunernas ambitioner för framtiden. Genom att studera biblioteksplanerna är det 
möjligt att se vad som prioriteras av folkbiblioteken och kommunerna samt vad som 
kanske inte ges någon större prioritet på grund av sin frånvaro i biblioteksplanerna. För 
större kommuner kan biblioteksplanen även fungera som en arbetsfördelning mellan de 
olika folkbiblioteken, samt ta upp eventuella samarbeten med skolbibliotek, eller andra 
bibliotek inom samma kommun.  
Kommunerna i undersökningen varierar i storlek. Från Lekebergs 7 000 invånare till 
Malmös 280 000. Vi har dock kunnat göra ett såpass strikt urval - där endast 
planer godkända (enligt Svensk biblioteksförening och av kommunfullmäktige) efter det 
att bibliotekslagen trädde i kraft 2005 valts ut. Detta pga. att kommunernas storlek inte 
påverkar utförandet eller omfånget av biblioteksplanerna. 

Nedan presenteras alltså varje enskild kommuns biblioteksplan, i alfabetisk ordning, en 
beskrivning av hur de ser på sin webbplats tillgänglighet, samt vilka mål de har satt upp 
för sina webbplatser.  

 

6.1.1 Botkyrka 

Botkyrkas kommuns bibliotekswebbplats är gemensam för folkbiblioteken i Alby, 
Fittja, Hallunda, Tullinge, Tumba och Vårsta, som tillsammans har cirka 76 000 
invånare. Biblioteken samarbetar så tillvida att fjärrlån inom kommunen sker med 
daglig leverans och böckerna kan även lämnas tillbaka på samtliga bibliotek för gratis 
leverans tillbaka till rätt filial. Biblioteket kallar sig för ett 24-timmarsbibliotek vilket 
syftar på att användarna dygnet runt kan ladda ner elektroniskt material som e-böcker 
(även ljudböcker) och e-musik samt använda bibliotekets databaser. Botkyrka erbjuder 
även inspelat material som t.ex. artiklar eller uppslagsverk för människor med 
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synnedsättningar, och för människor som inte kan ta sig till biblioteket överhuvudtaget 
finns tjänster "Boken kommer" (Botkyrka kommun 2008, Biblioteken i Botkyrka - 24-
timmarsbiblioteket).  

Botkyrkas biblioteksplan blev godkänd av kommunfullmäktige 21 juni 2005. Det är en 
verksamhetsplan för samtliga sex bibliotek i kommunen där även medborgarna fick 
komma med synpunkter och kritik. Tanken är att en noggrannare planering av de olika 
bibliotekens verksamhet ska leda till profilering som i sin tur ska bredda utbudet inom 
kommunen (Botkyrka kommun 2005, Strategisk biblioteksplan för Botkyrka kommun 
del 1, s. 3f). De sex olika kommunbiblioteken anses som både en brist och en tillgång. 
Det har bl.a., enligt planen, försvårat kommunens arbete med IT då datorer och 
elektronik är utspridd på lika många orter. Eftersom utbudet är spritt är lokalerna små 
vilket har försvårat bibliotekets arbete med tillgänglighet för användare med 
funktionshinder (ibid., s. 6f). Det är biblioteket i Tullinge som framförallt vänder sig 
till användare med funktionshinder. Det är bibliotekets mening att dessa tjänster ska 
finns tillgängliga på samtliga bibliotek i framtiden (ibid., s. 18).   

Biblioteken satsar, som uttryckt i biblioteksplanen, på att tillgängliggöra innehåll. 
Böcker i dess fysiska form är fortfarande en viktig del av biblioteket, men i Botkyrka 
satsas det även på andra typer av medier. Det satsas bl.a. på text, ljud och bildmedier 
som tillgängliggör material för människor som inte kan ta sig till biblioteket. Utöver att 
dessa medier är specialanpassade till människor med olika typer av funktionshinder, 
utgör de även en extra möjlighet att ta med sig flertalet böcker på semestern, och 
möjligheten att söka och lyssna på material genom t.ex. en mobiltelefon (ibid., s. 11).  

Sedan 2004 har biblioteken arbetat med en referenstjänst som erbjuder användarna en 
möjlighet att antingen skicka e-post till en bibliotekarie eller chatta i realtid. 
Enligt biblioteksplanen är det bibliotekens förhoppning att liknande och bättre tjänster 
hela tiden ska utvecklas. Det ligger även i planeringsskede att användarna ska kunna 
boka tid med en bibliotekarie för mer djupgående sökhjälp. Att utbilda användarna i 
informationssökning är en viktig del av kommunens mål och räknas till en baskunskap 
efter att kunna läsa, skriva och räkna (ibid., s. 13).  

Bibliotekens gemensamma webbplats, som möjliggör 24-timmarsbiblioteket, ska 
integreras i vad som kommer att bli Botkyrka 24 - där tjänster från hela kommunen ska 
samlas på samma webbplats. Förutom att erbjuda lånetjänster, söktjänster och databaser 
är det även planerat att utveckla fler interaktiva tjänster som ska gå att individualisera 
för att minska de digitala klyftorna i kommunen. Biblioteken i Botkyrka menar att 
folkbibliotekets roll har förändrats. När det tidigare räckte med att erbjuda datorer med 
anslutning till Internet ska det nu även kompletteras med 
informationssökningsutbildningar (ibid., s. 16). 24-timmarsbiblioteket beräknas vara 
färdigutbyggt 2010 men det finns ingenting i biblioteksplanen som redogör för någon 
praktisk vägledning för hur kommunen ska gå tillväga.  

 

6.1.2 Götene 

Götene kommun beskrivs som en liten kommun i Västra Götaland nära Skövde och 
Skara med en befolkningsmängd runt 13000 invånare. Huvudbiblioteket ligger i Götene 
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tätort med ett filialbibliotek i Källby. Det är även möjligt att låna böcker i Hällekis på 
förtroendebasis. 

Götene kommuns biblioteksplan blev antagen av kommunfullmäktige 27 november 
2006. Biblioteksplanen påpekar att biblioteket ska förutom att vara fysiskt tillgängligt 
även tillgodose funktionshindrades behov av information med hjälp av t.ex. talböcker 
och lättlästa böcker. Även kommunens hemsida ska vara lätt att använda. Som ett 
slutgiltigt mål ska alla offentliga lokaler vara tillgängliga för funktionshindrade senast 
år 2010. 

Bibliotekets ambition är att nå ut till alla kommuninvånare med sin verksamhet och 
biblioteket profilerar sig bl.a. som ett informationscentrum där människor kan ta del av 
samhällsinformation, Internet och fakta för alla verksamma delar i livet. För att 
genomföra detta ska bl.a. verksamheten präglas av frihet, kvalitet, mångfald och 
tillgänglighet samt bereda alla invånare lika tillgång till bibliotekets resurser. 

I biblioteksplanen påpekas det att det finns ett behov av att nå ut till de 
kommuninvånare som inte kan ta sig till biblioteket. Biblioteket har länge haft ”boken 
kommer”-service, men den verksamheten har minskat. En nulägesbeskrivning av 
bibliotekets resurser för bl.a. funktionshindrade listar medier och hjälpmedel som 
talböcker, uppläsningsspelare, äppelhylla (specialmedier för funktionshindrade barn) 
samt en Open Media-dator (specialutrustning med förstoringsprogram, punktskrift- och 
skrivare).  

Götene kommuns biblioteksplan har även ett avsnitt angående 24-timmarsbiblioteket. 
Biblioteket har en hemsida med information om öppettider, verksamhet och service. 
Hemsidan finns tillgänglig via kommunens egen hemsida och är sökbar dygnet runt. 
Bibliotekets hemsida beskrivs som sökbar hemifrån för kommuninvånarna med 
möjlighet att själv reservera och låna om böcker. De har även tillgång till två stora 
nationella biblioteksdatabaser, där Libris anses vara viktigast. Hemsidan har även en 
nationell frågelåda "Fråga biblioteket". De utvecklingsfrågorna inför framtiden rörande 
24-timmarsbiblioteket är bl.a. att hemsidan ska förbättras i takt med att kommunens 
hemsida blir klar (Götene kommun 2006, Biblioteksplan, s. 3, 5-6, 9, 11, 16-17, 19). 

Bilaga tre tillhörande biblioteksplanen är en handlingsplan för ökad tillgänglighet till 
biblioteksservice för personer med funktionshinder. Götene kommun arbetar efter 
policyn att alla människor, oavsett funktionshinder, ska ha rätt till full delaktighet och 
jämlikhet med avseende till bland annat arbete och fritidsaktiviteter samt kunna utöva 
sina medborgerliga rättigheter och skyldigheter. Detta ska genomföras med att t.ex. all 
verksamhet och information till kommuninvånarna görs tillgänglig för människor med 
funktionshinder med medel som utskrift på lättläst och punktskrift. Vidare framförs det 
vilken information som finns tillgänglig i olika former om biblioteket. Kommunens 
hemsida anses vara anpassad till funktionshindrade då det är möjligt att förstora textens 
storlek, kontrastfärger kan bytas och bakgrunden ändras. Under 2006 ska flera åtgärder 
ha genomförts, t.ex. ska det finnas information på hemsidan om den fysiska 
tillgängligheten på huvudbiblioteket och filialbiblioteken. Senast 2010 ska det dessutom 
finnas en länk till biblioteksinformation på teckenspråk (Götene kommun 2006, 
Handlingsplan för ökad tillgänglighet till biblioteksservice för personer med 
funktionshinder - Götene kommun, s. 1-2).  
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6.1.3 Jönköping 

Lingonline är en gemensam webbportal som bland annat innefattar Jönköpings 
stadsbibliotek, men även tio andra folkbibliotek och ytterligare fyra filialer (Jönköpings 
kommun 2006, Folkbiblioteken i Jönköpings kommun). Jönköpings kommun är en av 
Sveriges tio största kommuner, med städer som bland annat Gränna och Huskvarna. 
Kommunen hade år 2007 ungefär 123 000 invånare, en ökning på 1000 personer sen 
året innan (Jönköpings kommun 2007, Om kommunen).  

Jönköpings biblioteksplan berör samtliga folkbibliotek i kommunen, men ska även ligga 
till grund för verksamhet på bland annat skol- och sjukhusbibliotek. Den blev antagen 
av kommunfullmäktige 21 december 2006 (Jönköpings kommun 2006, Biblioteksplan, 
s. 3). I verksamhetsmålen för biblioteken står det bl.a. att kommunens bibliotek ska vara 
tillgängliga för alla invånare - oavsett funktionshinder eller ålder. Biblioteken breddar 
därför hela tiden sin verksamhet för att kunna nå alla medborgare, med ett tydligt mål 
att försöka nå de människor som sällan eller aldrig använder sig av bibliotekens utbud. 
Tillgängligheten ska lösas genom att biblioteken handikappanpassar lokalerna och ser 
till att det finns specialmedier för olika typer av funktionsnedsättningar (ibid., s. 4). De 
ska satsa på digitala talböcker, snarare än analoga (bandinspelningar, cd-skivor osv.) 
och utbudet för barn med olika funktionsnedsättningar ökas på. För ökad tillgänglighet 
för alla användare ska även fler lättlästa böcker, och litteratur på främmande 
språk köpas in (ibid., s. 7).   

Webbplatsen ska, enligt biblioteksplanen, genomgå en förändring i och med att fler 
nätbaserade tjänster ska utvecklas, bl.a. en referenstjänst är planerad. En speciell IT-
bibliotekarie ska anställas, då ytterligare databaser och elektroniskt material kommer 
kräva mer jobb. Biblioteksplanen nämner också att webbplatsen ska göras mer 
tillgänglig för människor med funktionshinder, däremot inte med vilka medel det ska 
ske (ibid., s. 5). I dagsläget är det framförallt stadsbiblioteket i Jönköping som har det 
högsta ansvaret för medier som minskar barriärerna för funktionshindrade, något, som 
det framkommer av biblioteksplanen, anses vara väldigt viktigt (ibid., bilaga 1).   

 

6.1.4 Laholm 

Laholm kommun består av fjorton mindre tätorter med en total befolkningsmängd på 23 
153 invånare beräknat vid årsskiftet 2006/2007. Laholm är kommunens centralort 
vilken är belägen i Halland nära gränsen mot både Skåne och Småland (Laholm 
kommun 2008, Fakta om Laholm). 

Biblioteksplanen antagen av Laholms kommunfullmäktige 24 november 2005 syftar till 
att bl.a. förtydliga bibliotekets roll i samhället och rusta biblioteksverksamheten för 
framtiden, detta genom att analysera behov och resurser. Vid tidpunkten för 
biblioteksplanens tillkomst bestod kommunen av huvudbiblioteket som är beläget i 
Laholm med ytterligare sex filialer/utlåningsstationer i Veinge, Knäred, Växtorp, 
Vallberga, Hishult och Hasslöv. Det fanns även en bokbuss.  
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Biblioteksplanen tar upp de omvärldsförändringar som påverkar deras 
biblioteksverksamhet. Några av de punkter som tas upp är att IT-utvecklingen och 
informationssamhället ställer ökade krav på bibliotekets möjligheter och tjänster, så som 
interaktiva tjänster. Distansstudier och förändrade studietekniker innebär dessutom en 
ökad efterfrågan på informationstjänster, utveckling av den lokala biblioteksfunktionen, 
databaser och utbudet av både fack- och kurslitteratur. Vidare fastslås det i 
biblioteksplanen att en effektivisering eller ökade anslag krävs för att möta behovet hos 
allt fler äldre och den rättighetslagstiftning som stiftats för funktionshindrade 
människor. För att tillgodose detta ska bl.a. nättjänsterna utformas för interaktivitet 
vilket i förlängningen ska underlätta för användarnas individuella behov (Laholm 
biblioteksplan, s. 2, 4-5, 6). 

 

6.1.5 Lekeberg 

Lekeberg är en relativt ny kommun med cirka 7000 invånare. Kommunen bildades 1995 
efter att ha tillhört Örebro kommun. Centralorten är Fjugesta med tätorterna Mullhyttan, 
Gropen, Hidinge och Lanna (Lekebergs kommun, Lekebergs kommun - den nya 
kommunen).  

Biblioteksplanen antagen av Lekebergs kommunfullmäktige 20 oktober 2005 är ett 
kombinerat plandokument av den politiskt ansvariga kultur- och bildningsnämnden, 
vilka namnger detta gemensamma dokument för kultur- och bildningsplan.  

Kultur- och bildningsplanen består av två delar där den andra delen handlar om 
folkbiblioteket och de ambitioner som kommunen har inför framtiden. Lekebergs 
kommun betonar i sin biblioteksplan under rubriken målbeskrivningar att 
barnperspektivet ska vara utgångspunkten i hela biblioteksverksamheten. Barn och 
ungdomar anser de alltså ska prioriteras på grund av deras beroendeställning gentemot 
vuxenvärlden. Detta barnperspektiv är ett genomgående tema i hela biblioteksplanen.  

Vad gäller tillgänglighet beskrivs det i målbeskrivningen att: "Bibliotekets verksamhet, 
lokaler, information och innehåll ska vara tillgängliga för alla". Det uttrycks vidare att 
kommuninvånarnas olika villkor, t.ex. funktionshinder, inte ska påverka deras 
möjligheter att använda deras bibliotek. Som ett led i detta arbete ska biblioteket aktivt 
samarbeta med nätverk och institutioner för olika grupper i samhället (Kultur- och 
bildningsplan för Lekebergs kommun, 2005, s. 2, 11). Hur målen med tillgänglighet ska 
uppnås är inget som tas upp biblioteksplanen. 

 

 

 

6.1.6 Malmö 
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Malmö stad består av tio stycken stadsdelar (Malmö stad 2006, Malmös stadsdelar) och 
befolkningen i kommunen var 1 januari 2008 cirka 280 800 invånare (Malmö stad 2008, 
Statistik och siffror om Malmö). 

Malmös biblioteksplan blev antagen av kommunstyrelsen i september 2005. 
Biblioteksplanen gäller för alla de folk- och utbildningsbibliotek som drivs i Malmö 
stad. Det finns flera olika bibliotekssystem i Malmö: folkbibliotek (som är öppna för 
alla), skolbibliotek (en pedagogisk resurs i undervisning), högskolebibliotek (för 
studenter och forskare) och företagsbibliotek (interna informations- och 
dokumentationscentraler). Målen i biblioteksplanen omfattar som sagt all 
biblioteksverksamhet i Malmö, men åtgärderna för de olika bibliotekssystemen varierar. 

Huvuduppgiften för biblioteken anses vara att höja allas kunskapsnivå, stimulera 
fantasin och visa vägar till ny kunskap. Ett sätt att uppnå detta ska vara att erbjuda 
tillgång till ett kvalitativt, aktuellt och allsidigt medieurval. På så sätt ska invånarna få 
en fri och jämlik tillgång till information och upplevelser. En allt viktigare roll som 
beskrivs i biblioteksplanen är bibliotekens roll som navigatör i informationssamhället. 
Invånarna ska gratis kunna delta i den demokratiska processen genom att biblioteken 
erbjuder information och IT-infrastruktur. Biblioteken ska dessutom ses som deltagare i 
ett globalt informationsnätverk.  

Folkbibliotekens demokratiska karaktär betonas i biblioteksplanen och vikt läggs vid att 
biblioteken fått allt större betydelse för grupper med speciella behov, t.ex. 
funktionshindrade. De olika tjänsterna som erbjöds vid biblioteksplanens tillkomst 
innefattade bl.a. ”boken kommer”-service och bokbuss. Målen som anges för 
tillgänglighet innebär att biblioteken ska vara tillgängliga för alla och ge fri tillgång till 
information oavsett faktorer som funktionshinder. Några av de åtgärder som fastslås i 
biblioteksplanen är att information om bibliotekens tjänster ska göras tillgängliga för 
alla och undervisning ska erbjudas både för de virtuella biblioteken samt i hantering av 
tekniska hjälpmedel. Biblioteken ska även ligga i frontlinjen vad gäller ny teknik, med 
avseende till utveckling och deltagande i digitala tjänster, både regionalt, nationellt och 
internationellt. Det virtuella biblioteket ska vara öppet dygnet runt och även lätt att 
orientera sig i för den ovane användaren (Malmö biblioteksplan 2005, s. 1-4) 

 

6.1.7 Olofström 

Olofströms kommun i Blekinge har ungefär 13 500 invånare. Biblioteket fungerar som 
en samlings- och studieplats för studenter, och erbjuder bl.a. släktforskning och hjälp 
med informationssökning (Olofströms kommun (årtal saknas), Olofströms bibliotek). 
Tillgänglighet på biblioteket berör främst handikappanpassade lokaler med hiss och 
automatiska entrédörrar, men andra tekniska hjälpmedel som t.ex. ljudslingor för 
hörselskadade finns också. Precis som många andra bibliotek erbjuds läshjälp i form av 
DAISY-talböcker, lättlästa böcker och storstilsböcker (Olofströms kommun 2008, 
Tillgänglighet på biblioteket).  

Kommunen i Olofström godkände biblioteksplanen 24 november 2006. Planen ska 
fungera som en verksamhetsmall för ett samarbete mellan de olika biblioteken i 
kommunen och adresserar bl.a. de problem som uppstår i och med att ny media sprider 
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allt mer information, utan att för den delens skull göra den mer tillgänglig 
(Biblioteksplan för Olofströms kommun 2006, s. 3). Inför arbetet med biblioteksplanen 
genomfördes även en undersökning som visade att bibliotekets användare var 
intresserade av fler nätbaserade tjänster som ökar tillgången till information även när det 
fysiska biblioteket inte har öppet. Användarna var också intresserade av att kunna välja 
mer anpassade tjänster som ger möjlighet att individualisera informationen (ibid., s. 8).  

Biblioteksplanen lägger även fram en planering för att ta fram ett måldokument rörande 
informationskompetens på biblioteket, en plan som ska vara färdigställd hösten 2008. 
Biblioteket vill hjälpa sina användare att "sovra i informationsflödet", som det uttrycks i 
planen. Ett samarbete mellan folkbiblioteket och skolorna är även aktuellt, där 
informationssökning ska läras ut på ett tidigt stadium till barnen. Biblioteket i Olofström 
samarbetar i nuläget med Olofströms Studiecentrum, vilket är en lokal som erbjuder 
olika tekniska hjälpmedel, studieplatser och en samlingslokal. Det är bibliotekets plan 
att med hjälp av detta Studiecentrum kunna införa handledning och undervisning i 
informationssökning (ibid., s. 10).  

En strategi för att utöka bibliotekets elektroniska resurser, samt ta fram nya 
webbaserade tjänster ska också tas fram i samarbete med skolbiblioteken i kommunen. 
Biblioteksplanen talar om en biblioteksportal, där samtliga bibliotek ska kunna samlas 
med gemensamma tjänster och en kommunal bibliotekskatalog. En plan för 
tillgänglighet för äldre och funktionshindrade människor skulle arbetas fram under 
2007. I övrigt nämns ingenting om bibliotekets webbplats eller hur tillgänglighetsarbetet 
ska koncentreras till mer än det fysiska biblioteket (ibid., s. 11). 

 

6.1.8 Sigtuna 

Sigtuna kommun har två folkbibliotek - Märsta (huvudbibliotek) och Valsta (folk - och 
skolbibliotek), som samarbetar under samma namn på Sigtunas bibliotekswebbplats. 
Kommunen hade i september 2007 cirka 37 000 invånare (Sigtuna kommun 2008, 
Statistik). Biblioteket erbjuder vad de kallar "läsa på annat sätt", som är ljudböcker på 
band eller DAISY, men dessa är framförallt riktade till barn. Liknande alternativ finns 
även för vuxna som inte kan läsa tryckt text eller som har någon form av synnedsättning 
(Sigtuna kommun 2007, Boken kommer). Sigtuna ingår även i ett samarbete med TPB 
(Talboks- och punktskriftsbiblioteket) som lånar ut böcker till svenska folkbibliotek, 
med både vuxna och barn som målgrupp (TPB 2008).  

Sigtunas biblioteksplan blev antagen av kommunfullmäktige 11 maj 2006. Här nämns 
bl.a. att biblioteket ska vara tillgängligt för alla med avseende på funktionshinder, språk 
och öppettider (Utveckla och bevara, biblioteksplan del 1 för Sigtuna kommun 2006, s. 
3). Biblioteksplanen uttrycker en verksamhetsplan som erbjuder medborgarna i Sigtuna 
kommun att ta del av information, kunskap och kultur genom ett flertal olika medier, 
och genom informationsteknik (ibid., s. 5). Även i Sigtuna satsas det på det s.k. 24-
timmarsbiblioteket, vilket anses vara en allt viktigare satsning då många användare, som 
av olika anledningar inte kan ta sig till biblioteket under dess öppettider, får tillgång till 
samma information via webben (ibid., s. 6). Både datorerna på biblioteket 
och webbplatsen ska erbjuda bl.a. talsyntes och ett textförstoringsprogram för blinda 
eller synskadade (ibid., s. 9).  
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Vad det gäller tjänster på webben är det planerat att det elektroniska biblioteket ska bli 
en större del av den traditionella biblioteksverksamheten. Det förutsätter att nya tjänster 
utvecklas eller köps in. För att hålla nere kostnaderna planerar biblioteket att så långt 
det går samarbeta med lokala organisationer, men att där det krävs även vända sig till 
regionala och nationella partnerskap för att få tillgång till de högst prioriterade 
nättjänsterna. Bibliotekets webbplats ska göras mer användbar för studenter och på ett 
bättre sätt skildra aktuella samhällsfrågor. Biblioteket har även en längre tid haft 
problem med datorer och annan teknisk utrustning, vilket uttrycktes som en viktig 
åtgärd när biblioteksplanen publicerades 2006. Det var även tänkt att kompetent 
personal skulle ta över den tekniska delen på biblioteket och bland annat hålla 
undervisning i lån av e-medier. Biblioteket i Sigtuna planerade också att tillsätta en 
arbetsgrupp för utvecklandet av de elektroniska resurserna, för att öka användandet av 
24-timmarsbiblioteket (ibid., s. 15).  

 

6.1.9 Tanum 

Den 20 mars 2006 antogs Tanums kommuns biblioteksplan av kommunfullmäktige. 
Tanums kommun består av cirka 12 200 invånare där centralorten är Tanumshede 
(Tanums kommun 2008, Allt du vill veta om Tanum). Huvudbiblioteket ligger i 
Tanumshede och fungerar som en resurs för de övriga biblioteken i kommunen, det vill 
säga filialbiblioteken i Bullaren, Fjällbacka och Hamburgsund. 

Folkbiblioteket säger sig ha som mål att ge alla kommuninvånarna tillgång till kunskap 
om samhället de lever i. För att leva upp till detta mål anges olika delmål varav ett är att 
göra informationstjänster tillgängliga för allmänheten, både via Internet och också 
biblioteken. Särskilda insatser ska även erbjudas för läshandikappade. Detta ska 
genomföras rent praktiskt genom att bibliotekskatalogen ständigt ska uppdateras och 
vara tillgänglig både i biblioteket och via Internet. De särskilda insatserna för 
läshandikappade ska genomföras med hjälp av något som kallas för IT-punktens 
datorbaserade verksamhet. Detta är en verksamhet som riktar sig främst till skriv- och 
läshandikappade, men även åldrarna 55 och över. Där kan man få hjälp av en läs- och 
skrivtekniker och använda en specialutrustad dator för att till exempel söka information 
via Internet, lyssna på och läsa skriven text, läsa förstorad text, scanna in vanlig text och 
läsa punktskrift. 

Vidare fastslår biblioteksplanen att biblioteken ska erbjuda uppsökande tjänster för de 
som är funktionshindrade och inte kan ta sig själva till biblioteket. Även en 
handlingsplan som yrkar för ökad tillgänglighet till biblioteksservice för 
funktionshindrade ska upprättas.  

I sin roll som ett lokalt kunskapscentrum påvisas det att folkbiblioteket ska göra 
kunskap och information lätt tillgänglig för sina användare. Målet är att biblioteken ska 
stödja den enskildes behov av biblioteksservice för självstudier och på så sätt ge stöd till 
människors behov av kunskap och information. Ett av sätten som anges för att kunna 
genomföra detta är att erbjuda personer ett varierat medieutbud och elektroniska tjänster 
samt kompetent personal. 
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Bibliotekskatalogen beskrivs som tillgänglig dygnet runt via Internet. I den kan man 
göra lån, omlån samt reservera medier (Biblioteksplan - Tanums kommun, 2006, s. 5-7, 
9-10). 

 

6.2 Webbplatsundersökning 
I detta avsnitt kommer vi att genomföra undersökningar av de tidigare nämnda 
folkbibliotekens webbplatser. Genom att använda oss av en omarbetad version av 
Vägledningen 24-timmarswebben riktlinjer för tillgänglighet samt verktyget WAT 
(Web Accessibility Toolbar) kommer vi att undersöka tillgängligheten för 
funktionshindrade på webbplatserna. Verktyget hjälper till att kontrollera bl.a. 
webbplatsernas uppbyggnad och funktioner.  

Utgångspunkten för den här undersökningen är den omarbetade checklistan som nämns 
ovan (Bilaga 1). Vårt upplägg av undersökningen kommer att utgå från de tre 
huvudrubrikerna: "standarder för webbplatser", "webbplatsens innehåll och tjänster" 
samt "att hålla webbplatsen levande" som alla består av riktlinjer. Varje huvudrubrik 
inleds med en introduktion av deras innebörd och betydelse för webbtillgänglighet. 
Vidare undersöks folkbibliotekens webbplatser under varje huvudrubrik med hjälp av 
de tillhörande riktlinjerna, detta för att underlätta överskådligheten.  

För att kunna undersöka de riktlinjer som checklistan består av har vi valt, som tidigare 
nämnts i uppsatsens metodkapitel, att besöka de sidor på bibliotekens webbplatser som 
berör checklistans olika kapitel.  

Vi vill påpeka ytterligare en gång att vår granskning av webbplatserna tillsammans med 
checklistan och testmetoden kan ses som en preliminär granskning och inte kan ersätta 
en riktig utvärdering eftersom ingen ur undersökningens målgrupp deltar, men den kan 
visa på de grövsta misstagen som kan finnas på webbplatser. Undersökningarna av 
webbplatserna har genomförts under mars månad 2008.  

 

6.2.1 Standarder för webbplatser 

En standard är i sin enklaste betydelse en norm som gäller för alla versioner av en viss 
produkt. Standarden är oftast framtagen av forskare eller experter inom ett visst område 
och ska bidra till att samtliga märken av produkten uppnår samma kvalitet och därför 
fungerar säkrare, utan att för den delen kosta onödigt med pengar (Malmström et al. 
2006). Standarder på webbplatser innebär bl.a. att det felfritt går att se på samma 
webbplats i ett antal olika webbläsare, och att designen även håller sig användbar i 
nyare versioner av samma webbläsare.  

Att använda standarder underlättar även för människor som använder olika typer av 
hjälpverktyg, då den estetiska delen av webbplatsen (färg, layout, typsnitt), i 
användandet av en standard, går att skilja från innehållet (text, bilder och ljud). Utan att 
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gå in på några tekniska detaljer, vilket inte är syftet med den här uppsatsen, finns det 
framförallt två standarder vad det gäller webbplatser - X-HTML och HTML. Dessa 
kodningsspråk har båda sina för- och nackdelar men räknas generellt som godkända 
standarder (Verva 2006, Utveckla webbplatsen enligt en standard snarare än för en 
webbläsare).  

 

6.2.1.1 Botkyrka 

På Botkyrkas webbplats finns det en samlingssida för alla de folkbibliotek som hör till 
kommunen. Webbplatsen har en hierarkisk indelning av sidorna som kan fungera som 
ett stöd för användarna vid navigation. Navigationsmenyn visar däremot den aktuella 
länken i orange för att förtydliga användarnas position. Denna hjälp försvinner dock när 
webbplatsen visas i svartvitt vilket drabbar de användare som inte kan se olika 
färgkombinationer. Webbplatsen har inte heller en länkstig, vilket försvårar för 
användare eftersom de inte vet vart de befinner sig. Botkyrkas webbplats blir därmed 
inte godkänd på denna punkt. Det finns däremot bra möjligheter att få hjälp då man 
söker efter information. Några exempel på detta är navigationsmenyn, startsidan där 
några av de viktigaste tjänsterna presenteras samt att det finns ett bra länkutbud och en 
snabbvalsmeny. Ett annat sätt att underlätta för användarna är att vara konsekvent i 
navigation, struktur och utformning vilket vi anser att Botkyrkas webbplats uppfyller. 

En annan viktig riktlinje är att kalla webbplatsens startsida för "startsida". Detta finns 
inte på webbplatsen utan användaren måste trycka på länken som heter "Biblioteken i 
Botkyrka" som dessutom kan vara svår att hitta vid första anblicken. Startsidan ska även 
ge en kort introduktion vilket inte ges på Botkyrkas biblioteks webbplats. Startsidan 
fokuserar istället på aktuella händelser. Information om vilka bibliotek som finns i 
kommunen står längst ned på sidan, vilket rimligtvis borde stå först på sidan. Även det 
faktum att Botkyrka 24 är en samlingswebbplats för samtliga folkbibliotek i Botkyrka 
borde markeras tydligare. Det finns dock alltid en möjlighet att komma tillbaka till 
startsidan eftersom länken ständigt befinner sig i navigationsmenyn.  

För att se huruvida webbplatsen har tillräckliga kontraster använde vi oss av WAT:s 
kontrasttest. Resultatet visar på att testet inte kan godkänna blå text på vit bakgrund (så 
som det förekommer på Botkyrkas webbplats) och eftersom i stort sett alla länkar har 
den färgkombinationen måste webbplatsen underkännas på den punkten.  

Webbplatsen är utvecklad enligt standarden HTML och designen fungerar oavsett 
fönster- och skärmstorlek, dock krävs det scrollning neråt i alla upplösningar 
(bredmässigt klarar sidan av ner till 800*600). Webbplatsen har inte externa stilmallar 
för att styra presentation och layout vilket gör att sidan blir helt oläslig när stilmallarna 
stängs av. Det är istället tabeller som används för att bygga upp webbplatsen. Vidare 
erbjuder inte webbplatsen några möjligheter för ändring av måttenheter, däremot går det 
att ändra dessa inställningar med godkänt resultat med Internet Explorers egna 
inställningar. Webbplatsen är beroende av JavaScript på vissa ställen, t.ex. finns det en 
länk till ett formulär där man kan lämna synpunkter på webbplatsen och/eller 
informationen på webbplatsen. Formuläret går inte att använda utan JavaScript. 
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Webbplatsen har dock inga frames (ramar) eller Flashprogram. Inga rörelser i gränssnitt 
eller flimmer och blinkningar kunde heller upptäckas. Bakåtknappen fungerar även som 
den ska.  
Formuläret som nämndes ovan har bl.a. hjälprubriker för att komma igång med ämnet, 
en ruta för fritext samt möjlighet att vara anonym eller fylla i kontaktuppgifter. Det är 
alltså möjligt att vara anonym, men däremot är inte fritextfältet markerat med 
obligatorisk symbol och vi antar att det måste fyllas i eftersom synpunkten annars blir 
meningslös för biblioteket. Det är dessutom möjligt att tabba sig fram genom formuläret 
och fälten. En detalj vi upptäckte var dock att formuläret stängde sig självt efter skickad 
synpunkt utan att meddela om det kommit fram.  
 
 
6.2.1.2 Götene 
Götene bibliotekswebbplats har en länkstig under toppmenyn som gör det möjligt för 
användarna att hela tiden gå bakåt ett eller flera steg, och som hjälper dem förstå var de 
befinner sig i förhållande till startsidan. Eftersom bibliotekswebbplatsen är integrerad i 
kommunwebbplatsen förekommer däremot några problem. Länkstigens startsida är inte 
bibliotekets startsida utan kommunens. Bibliotekets startsida heter istället "Bibliotek", 
vilket vid både första och andra försöket kan vara förvirrande. Råkar användaren klicka 
in sig för långt och vill gå tillbaka till startsidan är det risk att hamna för långt bak 
istället. Det saknas även en länk till startsidan i navigationsmenyn, vilket hade varit ett 
bättre alternativ.  

Att i övrigt hjälpa användarna att hitta gör Götene bibliotek bra. Där finns en 
navigationsmeny, en startsida med katalogsök, verksamhetsinformation och 
öppettider. Strukturen på webbplatsen förblir densamma var användaren än befinner sig, 
vilket tyder på en konsekvent layout. WAT reagerar däremot på kontrasten, där blå text 
på vit bakgrund är svår att urskilja för vissa användare. I stort sett alla länkar (inklusive 
hierarkilänken) har denna färgkombination, men även viss kontaktinformation.   

Webbplatsen är uppbyggd i HTML-standard och har en upplösning som passar 800*600 
och uppåt, vilket är den minsta storlek som är rimlig att kräva av en webbplats. 
Startsidan är fungerande utan stilmallar och använder sig även av flexibla måttenheter, 
där användarna kan välja teckenstorlek, teckensnitt, radavstånd och kontrast. 
Kontraständringen gör webbplatsen gul till skillnad från vit, men dessvärre påverkar 
inte detta de länkar som vi tidigare nämnt var svåra att urskilja. Texten, som vid en 
kontraständring blir svart, är lika svår att skilja från vissa nyanser av gult (enligt 
WAT) som blå text är från vit bakgrund, vilket är en olycklig miss när kommunen ändå 
lagt ner arbete på att användarna ska kunna individualisera webbplatsens utseende.  

Webbplatsen använder sig inte av JavaScript eller andra insticksprogram som t.ex. 
Flash. Det finns heller inga störande animationer eller flimrande bilder som eventuellt 
skulle kunna störa människor med koncentrationsnedsättningar eller andra 
lässvårigheter. Vad det gäller formulär var det enda vi kunde hitta inte specifikt 
bibliotekets eget, men hör till kommunwebbplatsen. Det enda fält som är obligatoriskt 
är markerat med en röd asterisk. Det går även att tabba sig igenom de olika fälten för 
användare som inte använder sig av datormus.   
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6.2.1.3 Jönköping  

Jönköpings bibliotekswebbplats är inte hierarkiskt uppbyggd och saknar en länkstig. 
Det finns heller ingenting som hjälper användarna förstå var de befinner sig på 
webbplatsen. När användaren trycker på en länk i navigationsmenyn laddas sidan om 
vilket resulterar i att den högra menyraden försvinner eller byter information och att 
navigationsmenyn rör sig upp eller ner på sidan beroende på hur mycket information 
som visas mitt på sidan. Även länken till Äppelhyllan, länken till information för barn 
med läs- och koncentrationssvårigheter, försvinner när användaren går djupare in på 
sidan - denna går bara att nå i navigationsmenyn från startsidan. Allt detta, men 
framförallt att den aktuella länken i navigationsmenyn inte på något sätt markeras, 
skapar ett rörigt intryck som försvårar webbplatsens användning.  

I övrigt ger startsidan en presentation av vad användaren kan göra på 
bibliotekswebbplatsen, med snabblänkar till de viktigaste funktionerna så som 
katalogsök. Startsidan har även en ”fråga biblioteket”-funktion, länkar till kommunens 
webbplats, viktig information om t.ex. uppdateringar, och alla sidor leder tillbaka till 
startsidan, som även helt korrekt kallas för startsida.  

WAT:s kontrasttest visar däremot att blå text på vit bakgrund (länkar) och rosa text på 
vit bakgrund (viktig information) inte ger tillräcklig kontrast för användare med 
synnedsättningar. Eftersom detta är såpass viktiga delar av webbplatsen, och som 
försvårar användningen markant för användare som är beroende av hög kontrast, ser vi 
det som en klar brist. Jönköpings bibliotekswebbplats erbjuder inte heller sina 
användare en möjlighet att ändra textstorlek eller kontrast och vid användning av 
Internet Explorers egna textinställningar påverkas inte all text på webbplatsen - vissa 
rubriker förblir opåverkade.  

Webbplatsen är skapad i HTML och har en storlek som är anpassad till 
skärmupplösningar ner till 800*600. Sidan är fungerande och ser nästan identisk ut utan 
stilmallar, använder inte frames och är inte beroende av JavaScript som kan försvåra 
tillgången till viss information för användare som inte har möjlighet att använda 
insticksprogram. Det fanns inget som flimrar eller skapar distraktioner på något annat 
sätt och bakåtknappen fungerar som den bör göra.  

 

6.2.1.4 Laholm 

Laholms bibliotekswebbplats tillhör kommunens övergripande webbplats. Det finns en 
länkstig för att visa användare var de är på webbplatsen, men startsidan på den kedjan är 
inte biblioteket utan kommunen. De länkar som används kursiveras i fet stil. Som hjälp 
för användare att hitta vad de söker finns det en navigationsmeny och länk till 
bibliotekets katalog via startsidan. Det finns en sökfunktion som dock hör till hela 
kommunwebbplatsen. Strukturen förblir konsekvent eftersom alla menyer ligger kvar 
när man byter sidor inom bibliotekets webbplats. 
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Som tidigare nämnts kallas inte bibliotekets startsida för "startsida" utan istället helt 
enkelt "Bibliotek". På denna sida ges en kort introduktion till vilka tjänster som erbjuds 
användarna på biblioteket. Webbplatsen ger genom sin fasta navigationsmeny en 
möjlighet för användare att lätt navigera sig då det finns länkar till bibliotekets startsida 
och andra viktiga länkar. Webbplatsen får dock underkänt på WAT:s kontrasttest som 
visar på att blått på vitt och blått på blått inte är godtagbart. Detta påverkar högermenyn, 
alla länkar och navigationsmenyn. Webbplatsen är emellertid läsbar i svartvitt.  

Webbplatsen är utvecklad enligt standarden X-HTML. Designen gör att sidorna 
fungerar oavsett fönster- och skärmstorlek ner till 800*600. Användaren måste dock 
scrolla både neråt och åt sidan vid de två minsta storlekarna. Externa stilmallar används 
för att styra presentation och layout samt att webbplatsen går att använda utan stilmallar. 
Det vi däremot upptäckte var att det inte går att dra muspekaren över bilden längst upp, 
för då kommer en ny sida fram med kommunens navigationsmeny. Webbplatsen har en 
egen funktion för att ändra måttenheter, som kontrast och teckenstorlek. När vi ändrade 
inställningen med webbläsaren Internet Explorer påverkades bara rubrikerna och inte 
själva texten. 

När vi stängde av JavaScript fungerade större delen av sidan, däremot är alla 
hjälpfunktioner i katalogen beroende av JavaScript samt toppmenyn som leder vidare 
till de olika delarna på kommunens webbplats (dessa var inte ens synliga). Webbplatsen 
är dessutom uppbyggd med tabeller. Webbplatsen saknade frames (ramar) och inga 
viktiga funktioner baserades på Flash eller andra format som kräver insticksprogram. 
Bakåtknappen i webbläsaren fungerade och inga rörelser i gränssnitt eller flimmer och 
blinkningar gick att hitta.  

Biblioteket har under rubriken "Biblioteket på nätet" en länk till formuläret 
"Inköpsförslag". Formuläret består av tre fält där bokförslag, namn och 
lånekortsnummer kan fyllas i. Vi antar att alla fält är obligatoriska, men tyvärr finns det 
ingen markering som anger om detta stämmer. Är det så att alla fält är obligatoriska 
borde detta framgå så att bibliotekets användare vet att förslagen de lämnar kan bortses 
ifrån om de lämnar till exempel fältet för lånekortsnummer blankt. Vidare går det att 
tabba sig igenom formuläret. 

 

6.2.1.5 Lekeberg 

Lekeberg har en hierarkisk fördelning, men saknar en länkstig. Lekebergs bibliotek har 
en navigationsmeny, en sökfunktion och några av de viktigaste tjänsterna direkt på 
startsidan och blir godkänd för dessa riktlinjer. Likaså är webbplatsen konsekvent 
uppbyggt med samma struktur på alla undersidor till startsidan.  

Lekebergs webbplats saknar en introduktion och låter öppettiderna fylla startsidan. Där 
finns även några basfunktioner som katalogsök, och några av de aktuella nyheter som 
rör biblioteket. Det som saknas är en presentation av biblioteket. I Lekebergs 
biblioteksplan framgår det att Lekebergs bibliotek har barn som främsta målgrupp 
(Kultur- och bildningsplan för Lekebergs kommun 2005, s. 11). Webbplatsen är bra 
upplagd med de olika alternativen hela tiden på en fast punkt i navigationsmenyn till 
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vänster på webbplatsen, och en länk tillbaka till startsidan oavsett var användaren 
befinner sig.  

WAT:s kontrasttest kollar alla färgkombinationer på startsidan på Lekebergs 
bibliotekswebbplats. Där kontrolleras alla typer av färgblindhet och 
kontrastotillräckligheter. Enligt WAT är det endast en färgkombination som inte är helt 
godkänd - vit text på röd bakgrund. Webbplatsen har den färgkombinationen överst på 
sidan, där själva webbplatsnamnet står tillsammans med dagens datum. Då detta inte 
utgör någon avgörande information har vi valt att ändå godkänna webbplatsen på den 
punkten. Även med WAT:s gråskaletest ser webbplatsen läsbar ut, och alla bilder går 
fortfarande att urskilja. 

Vad det gäller själva grundkonstruktionen på webbplatsen är den utvecklad i HTML. 
Webbplatsen fungerar även utmärkt både i Internet Explorer (IE) samt Mozilla. Den 
utnyttjar inte hela skärmstorleken och är därför fullt fungerande i upplösningarna 
1280*1024 och 1024*768. I den något mindre 800*600 ryms fortfarande hela bredden 
men användaren tvingas scrolla upp och ner. Webbplatsen är även fullt användbar när vi 
tar bort stilmallarna med hjälp av WAT.  

Lekeberg saknar flexibla måttenheter och deras användning av tabeller för att 
strukturera webbplatsen gör att IE:s inställningar inte påverkar hela webbplatsen. 
Däremot är webbplatsen helt fri från animationer och annat flimmer, och använder sig 
inte av ramar. Webbplatsen använder sig över lag inte heller av JavaScript eller 
andra program som kräver nedladdning i datorn, däremot slutade OPAC-länken att 
fungera när vi stängde av JavaScript med WAT, något vi inte kan förklara då alla övriga 
länkar fungerade trots detta.   

 

6.2.1.6 Malmö 

Malmö stadsbibliotekswebbplats har en hierarkisk uppbyggnad och det finns en länkstig 
som hjälper användarna förstå var de befinner sig på sidan. Det finns även en 
navigationsmeny som vid första anblick är rörig. Länkarna är sorterade i 
bokstavsordning och har ingångar på både engelska och svenska. När användarna 
klickar sig vidare på en länk uppdateras menyn med nya länkar som passar den valda 
underrubriken, och på så vis försvinner de andra länkvalen som förstasidan erbjöd. När 
det klarnar hur navigationsmenyn fungerar anser vi att det är ett utmärkt alternativ till 
den annars alldeles för långa och plottriga meny som biblioteket annars skulle ha behövt 
ha. Genom att låta varje undersida få en egen länksamling slipper användarna scrolla 
och leta mer i navigationsmenyn än vad som är nödvändigt.  

För att göra det lättare för användarna att komma tillbaka till startsidan borde denna ha 
kallats just startsida, men ännu en gång är bibliotekswebbplatsen integrerad i 
kommunwebbplatsen och "startsidan" leder därför till kommunstartsidan. Det saknas en 
väg tillbaka till startsidan i navigationsmenyn överhuvudtaget, vilket gör att den enda 
vägen tillbaka är bakåtknappen (om användaren inte klickat in sig för långt) eller den 
hierarkiska menyn. Problemet med den hierarkiska menyn är att den inte klarar 
kontrasttestet med WAT. Alla länkar är i blå text på vit bakgrund, en otillräcklig 
färgkontrast för människor med synnedsättningar.  
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Vi anser inte heller att startsidan erbjuder en bra verksamhetsöversikt. Där finns en 
kortare kontaktinformation, med öppettider, medan resten av startsidan består av 
aktuella projekt. Dessa projekt ligger uppdelade i två spalter med "evenemang" under 
den ena och "aktuellt" under den andra. Det förblir oklart vad som skiljer dessa spalter 
åt då vissa evenemang klassas som aktuella och därför inte hamnar under 
evenemangspalten. Båda dessa spalter tar dessutom alldeles för stor plats och gör att 
användarna måste scrolla ner ett antal gånger för att läsa hela listan.  

Webbplatsen är utvecklad i HTML och har en design som gör den fungerande i 
upplösningar ner till 800*600. Som nämnt ovan är startsidan alldeles för fullmatad med 
information vilket gör att användarna måste scrolla neråt vilken upplösning som än 
används. Webbplatsen är fungerande utan stilmallar (CSS) och erbjuder dessutom 
flexibla måttenheter. Det går med ett enkelt knapptryck att byta textstorlek på varje sida 
och Malmö stadsbibliotekswebbplats har även en inbyggd ReadSpeaker som kan läsa 
webbplatsen för människor med synnedsättningar eller för blinda. ReadSpeaker 
fungerar inte helt perfekt och missar vissa rubriker och länkar, troligen på grund av 
kodningsfel i HTML.  

I övrigt är webbplatsen inte beroende av JavaScript och tillgängliggör inte information i 
insticksprogram som Flash. Den är inte heller uppbyggd med frames, men använder 
tabeller för design. Bakåtknappen fungerar som den ska och det saknas flimmer och 
andra blinkningar som kan vara störande. Vad det gäller formulär, har vi använt oss av 
ett synpunktsformulär för vuxna och ett inköpsförslagsformulär för barn. Alla 
obligatoriska fält är märkta med en röd asterisk och det går att tabba sig igenom båda 
formulären. Antalet fält är minimalt, till användarnas fördel. Den enda brist vi kan 
upptäcka är att det i formuläret för barn som vill lämna inköpsförslag saknas en riktig 
förklaring av att formuläret endast rör förslag och att det i sin tur inte betyder att 
biblioteket faktiskt har möjlighet att köpa in alla förslag.  

 

6.2.1.7 Olofström 

Olofströms bibliotekswebbplats har inte ett hierarkiskt system som kan hjälpa 
användarna med att förstå deras position på webbplatsen. Istället blir den aktuella 
länken understruken i navigationsmenyn. Strukturen av webbplatsen är däremot 
konsekvent i sin utformning. Bibliotekets startsida kallas inte för "startsida" utan för 
"biblioteket". Detta kan verka förvirrande för användare som är ovana med webbplatsen 
och som vill komma till bibliotekets startsida men istället hamnar på kommunens 
startsida. Informationen på bibliotekets startsida är tillfredställande och är möjlig att nå 
från alla sidor eftersom länken befinner sig i den fasta navigationsmenyn.  

Då det gäller webbplatsens kontraster visar WAT på att ingen av webbplatsens 
färgkombinationer är godkända vilket är en stor brist. Detta beror på att webbplatsens 
färger går i grönt, vitt och grått som alla tre är alldeles för svaga och liknande färger. 
Vid en koll av bibliotekets startsida i svartvitt försvinner dessutom bilderna. 
Webbplatsen är utvecklad med standarden X-HTML och går att läsa oavsett fönster- 
och skärmstorlek. Dock måste användaren scrolla både neråt och åt sidorna i storleken 
800*600. Vid en avstängning av stilmallen upptäckte vi att startsidan är nästintill oläslig 
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vilket är en besvärande brist. Webbplatsen har egna måttenheter för att ställa in 
textstorlek, men det går inte att använda Internet Explorers inställningar.  

Webbplatsen har dessutom påbörjat ett projekt för att göra sidan tillgänglig i lättläst text 
och en inledande text finns att finna på den översta menyn på bibliotekets startsida. 
Webbplatsen är inte beroende av JavaScript, men det går dessvärre inte att använda 
bibliotekets katalog utan det. Webbplatsen är positivt nog inte uppbyggd med tabeller 
och det finns inte heller några frames närvarande. Webbplatsen saknar dessutom 
störande inslag som rörelser i gränssnitt och flimmer och blinkningar. Bakåtknappen är 
likväl fungerande.   

 

6.2.1.8 Sigtuna 

Sigtunas bibliotekswebbplats har en hierarkisk indelning samt en länkstig som talar om 
var användaren befinner sig. Däremot, precis som på några av de andra webbplatserna, 
är kommunens startsida märkt just "startsida" och bibliotekets startsida heter istället 
"biblioteket". Startsidan ger ingen verksamhetsöversikt eller introduktion till 
webbplatsen. Navigationsmenyn markerar den aktuella länken i fetstil vilket tydligt 
markerar användarens position. När användaren sen klickar vidare på en underlänk får 
originallänken en annan färg, något som till största del är förvirrande eftersom länken då 
tappar sin fetstil och inte blir lika lätt att skilja från de andra länkarna. I övrigt är 
navigation och struktur konsekvent. 

Kontrasttestet reagerar på de färgval biblioteket gjort. Webbplatsen består till stor del av 
vit text på grön bakgrund, men även grön och blå text på vit eller grå bakgrund. 
Samtliga av dessa färgkombinationer saknar tillräcklig kontrast för att vara godkända. 
Det innebär att människor som behöver starkare kontrast inte kan läsa delar av 
navigationsmenyn, den hierarkiska menyn och samtliga länkar. Webbplatsen använder 
sig inte av frames och låter inte tabeller styra designen, den är inte heller beroende av 
java och använder inte flimmer eller blinkningar. Bakåtknappen fungerar. 

Webbplatsen är utvecklad i X-HTML och fungerar ner till skärmupplösning 800*600 
utan att användaren behöver scrolla åt sidorna. Den är uppbyggd med stilmallar vilket 
gör att hela designen faller när vi stänger av dessa, däremot fungerar alla länkar utan 
problem och webbplatsen förblir alltså användbar även om den tappar sin estetik. Det 
går att byta kontrast, textstorlek, teckensnitt, ordavstånd och bokstavsavstånd med 
flexibla måttenheter. Även Internet Explorers funktioner fungerar. Med den inbyggda 
kontraständringen är det fortfarande vissa delar av webbplatsen som inte är godkänd 
enligt WAT. Detta gäller bl.a. vissa rubriker och huvudmenyn som är en bild och därför 
inte påverkas. 

Kontakten med biblioteket sker via ett formulär som har fält för ämne, meddelande, 
namn, e-post, telefonnummer, adress, postadress. Inget av dessa fält är markerade som 
obligatoriskt och det är därför svårt att veta om biblioteket behöver all information för 
att användaren ska kunna räkna med ett svar. Fälten är i övrigt tydliga och det går även 
att tabba sig igenom formuläret för användare som inte använder datormus. 

6.2.1.9 Tanum 
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Webbplatsen har ett hierarkiskt system för att hjälpa användarna att förstå var de 
befinner sig i navigationen. Länkarna markeras med fet stil då de används och 
underrubrikerna tydliggörs med indrag. För att underlätta för användarna i sitt 
informationssökande finns det en fast navigationsmeny och en sökfunktion som söker 
igenom hela kommunens webbplats. Startsidan för biblioteket kallas inte för "Startsida" 
utan för "Biblioteket", startsidan som därmed visas uppe i det hierarkiska systemet hör 
istället till kommunen.  Bibliotekets startsida har en kortare introduktion till 
verksamheten och sidan är tillgänglig hela tiden genom den fasta navigationsmenyn. 
 
Webbplatsen får godkänt på alla färgkombinationer i kontrasttestet, däremot försvinner 
några av rubrikerna och bilderna i svartvit inställning. Standarden som används är 
HTML och designen på webbplatsen fungerar breddmässigt ner till 1024*768, i 
800*600 måste användaren även scrolla åt sidorna. Extern stilmall används för att styra 
presentation och layout och webbplatsen fungerar även utan att stilmallen kan tolkas. 
Det går att ändra textstorleken på webbplatsen, däremot fungerar det inte att ändra 
textstorlek med Internet Explorers. Webbplatsen är inte beroende av JavaScript och 
WAT känner inte av några frames. Webbplatsen är däremot uppbyggd med tabeller och 
det finns bland annat en bild på startsidan som byter skepnad när den visar olika 
databasnamn, vilket kan vara störande för vissa användare. Det går dock att stänga av 
bildvisningsfunktionen i sådana fall. För övrigt används inga rörelser i gränssnittet och 
bakåtknappen fungerar. 
  
Formuläret som undersöktes fanns under länken "Fråga oss" och är ett formulär där 
användarna kan skicka in olika förfrågningar till bibliotekets personal. Formuläret 
bestod av endast två fält och det obligatoriska fältet var tydligt markerat. Formuläret 
gick dessutom att tabba sig igenom.  
 
 
6.2.2 Webbplatsernas innehåll och tjänster 
En webbplats har dels som syfte att förmedla information från en myndighet eller 
organisation, men ska också ge viss delaktighet i myndighetens verksamhet. Det ska 
finnas ett enkelt och snabbt sätt för användaren att kontakta myndigheten via både 
telefon och e-post. Informationen som förmedlas ska i största möjliga mån presenteras 
på ett sätt som underlättar för användaren, helst med en sökfunktion som hjälpmedel 
(Verva, Vägledningen 24-timmarswebben, 2006, s. 75). 

En myndighetswebbplats med regelbundet uppdaterad information, både vad det gäller 
allmän information och kontaktinformation, ökar användarnas förtroende för 
myndigheten. Något som är avgörande för att de elektroniska tjänsterna ska bli använda 
(Verva, Vägledningen 24-timmarswebben, 2006, s. 78). 

 
6.2.2.1 Botkyrka 

Verksamhetsöversikt och kontaktinformation varierar i utförlighet. Det ges en tunn 
översikt av verksamheten medan det finns en klart godkänd kontaktinformation där 
varje enhetschefs telefonnummer och e-postadress finns listade. Varje enskilt 
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lokalbibliotek har dessutom en egen sida med verksamhetsinformation. Som tidigare 
nämnts angående Botkyrkas bibliotekswebbplats tydliggörs aldrig något syfte med 
webbplatsen på startsidan. Vem som är informationsansvarig på webbplatsen redogörs 
aldrig för under varje text. Texterna har dock namn och datum på den som senast 
uppdaterat texten. Webbplatsansvarig finns att finna under kontaktinformation men det 
är oklart om texten har granskats av denne innan publicering. 
Det saknas sökfunktion för hela webbplatsen, men det finns däremot katalogsök på två 
ställen på startsidan. Webbplatsen har olika sätt för användare att komma i kontakt med 
personal, ett sätt är en "Fråga biblioteket"-tjänst och de personliga e-postadresserna till 
samtliga bibliotekarier och chefer. Förutom detta finns även en funktionsbrevlåda, det 
vill säga en allmän e-postadress. 
 
 
6.2.2.2 Götene 
Götene bibliotekswebbplats har en tydlig verksamhetsöversikt på startsidan. Där finns 
även allmän kontaktinformation som telefonnummer och besöksadress. Mer ingående 
kontaktinformation finns under en länk i navigationsmenyn som heter "information" där 
även låneregler finns, som istället bör heta ”kontaktinformation” för att underlätta 
åtkomsten för användarna. Väl på rätt plats finns telefonnummer och e-postadresser till 
samtliga anställda. Variationen av både personliga e-postadresser samt en 
funktionsbrevlåda gör det möjligt för användarna att hålla en dialog med biblioteket.  

Det är också tydligt vem som är ansvarig för informationen på webbplatsen, där varje 
enskild sida har ett namn och ett datum då personen i fråga senast uppdaterade 
informationen. Webbplatsen har även en sökfunktion som är tillgänglig från alla sidor 
då den är integrerad i toppmenyn för hela kommunwebbplatsen.  

 

6.2.2.3 Jönköping 

Jönköpings bibliotekswebbplats har viss verksamhetsöversikt redan på startsidan där 
bibliotekets adress, e-post och telefonnummer finns. Det finns även en kontaktlänk i 
navigationsmenyn som leder till information om samtlig personal. Där finns också 
direktnummer och e-postadresser till de olika avdelningarna på biblioteket; lånedisken, 
fackavdelningen samt skön- och barnlitteraturavdelningen. Personaluppgifterna är 
tydliga och ser till att användarna tar kontakt med rätt person i det fall att det finns 
frågor eller synpunkter. Detta gör det även möjligt för användarna att hålla en dialog 
med biblioteket. Med hjälp av de funktionsbrevlådor som varje avdelning har är det 
heller ingen risk för att e-post blir liggande även om de anställda är lediga eller på annat 
sätt är upptagna.  

Startsidan tydliggör syftet med webbplatsen genom att, som vi tidigare nämnt, ge 
direktlänkar till katalog, omlån och andra viktiga avdelningar. Varje sida har en 
webbansvarig och ett datum då informationen uppdaterades. Det saknas däremot en 
sökfunktion helt och hållet på webbplatsen vilket gör användaren helt beroende av de 
länkar som finns i navigationsmenyn.  



46 

 

6.2.2.4 Laholm 

Bibliotekets startsida anger syftet med webbplatsen och de tjänster som finns för 
användarna. Det saknas dock tydlig kontaktinformation till chefer och anställda, det 
som finns är telefonnummer till de olika biblioteken i kommunen. Vi hade gärna sett 
t.ex. en kontaktsida på webbplatsen där anställda och chefer med koppling till 
webbplatsen och biblioteket finns listade för användare att nå på olika sätt. Nu finns det 
ingen samlad plats för kontaktinformation utan detta får användarna själv försöka finna 
under de olika länkarna. Det finns en funktionsbrevlåda i form av en gemensam e-
postadress för alla bibliotek i kommunen. Vem som är informationsansvarig anges på 
varje sida med tillhörande uppdateringsdatum. Biblioteket har, som tidigare nämnts, en 
sökfunktion integrerad med kommunens webbplats. Den är åtkomlig från alla sidor 
eftersom den befinner sig i toppmenyn. 

 

6.2.2.5 Lekeberg 

Som tidigare nämnt saknar Lekebergs webbplats en inledande verksamhetsöversikt på 
startsidan. Däremot finns en kortare beskrivning av varje enskild verksamhet under de 
länkar som berör bibliotekets olika områden. Detta tillsammans med en kontaktadress 
och allmän e-postadress på startsidan, samt bibliotekspersonalens personliga e-
postadresser under en speciell personallänk gör ändå att Lekeberg får godkänt vad det 
gäller verksamhetsinformation.  

Webbplatsen får däremot underkänt vad det gäller att meddela vem som är 
informationsansvarig. Ingenstans på webbplatsen finns det någon upplysning om vem 
som skrivit texten och när informationen uppdaterades. I övrigt erbjuder webbplatsen en 
sökfunktion direkt i navigationsmenyn vilket gör den tillgänglig från alla undersidor.  

 

6.2.2.6 Malmö 

I navigationsmenyn finns två länkar som berör bibliotekets verksamhet. Det finns 
diverse e-postadresser till olika avdelningar och personal inom olika ämnen. Däremot 
inga namn på bibliotekarierna, vilket innebär att om en användare vill e-posta någon i 
personalen personligen måste de först ha haft kontakt via telefon eller annat sätt. Det här 
systemet innebär att samtliga e-postadresser fungerar som funktionsbrevlådor där e-post 
förhoppningsvis snabbare hittar till rätt person med mest kompetens.  

Webbplatsen har en ”Fråga biblioteket”-tjänst och en sökfunktion som ligger inbäddad i 
navigationsmenyn och därför är tillgänglig från samtliga undersidor. Det finns även en 
informationsansvarig för varje sida, med ett uppdateringsdatum som visar om 
informationen är aktuell.  
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6.2.2.7 Olofström 

Bibliotekets webbplats har kontakt- och verksamhetsinformation både i en kortfattad 
variant på startsidan och också en egen kontaktsida under en länk i den fasta 
navigationsmenyn. Informationsansvarig anges på varje sida med ett publiceringsdatum. 
Möjlighet att kontakta informationsansvarig för bibliotekets webbplats finns även på 
kontaktsidan.  Det är även viktigt för en webbplats att ha en sökfunktion för att 
användarna ska snabbt kunna hitta det de söker. Olofströms kommunwebbplats har en 
sökfunktion i toppmenyn som söker i alla sidor på webbplatsen och inte bara sidorna 
som hör till biblioteket.  

Det finns även olika sätt att kontakta personalen på biblioteket genom till exempel e-
post, telefon och tjänsten ”Fråga biblioteket”. Biblioteket har även en funktionsbrevlåda 
dit allmänna förfrågningar kan skickas.  

 

6.2.2.8 Sigtuna 

Som nämnt tidigare används inte startsidan för att tydliggöra webbplatsens syfte. Istället 
består den av kontaktinformation och aktuella händelser på biblioteket. 
Kontaktinformationen på startsidan är den enda kontaktinformation som finns, och 
kontakten med biblioteket sker alltså med allmänna telefonnummer och 
funktionsbrevlådor. Det finns heller ingen informationsansvarig. På startsidan finns 
kontaktinformation till en IT/Webb-bibliotekarie, men det står ingenting om vem som 
skrivit informationen på webbplatsen. Däremot finns ett uppdateringsdatum.  

Webbplatsen har en sökfunktion som är tillgänglig via toppmenyn på hela webbplatsen. 
Det finns även en snabbvalsmeny som användarna kan individualisera efter behov.  

 

6.2.2.9 Tanum 

Bibliotekets startsida används för att tydliggöra syftet med webbplatsen och ge 
verksamhetsinformation. Det finns även en länk, "Kontakta oss", där information om 
anställdas namn, yrkestitel, telefonnummer och e-post finns redovisade. Det finns även 
möjlighet att kontakta biblioteket genom den allmänna funktionsbrevlådan på startsidan. 
Däremot finns det ingen tydlig information om vem som är ansvarig för bibliotekets 
webbplats utan endast vem som är ansvarig för varje specifik sida och vem som senast 
uppdaterat dessa sidor och när detta skedde. Webbplatsen har för övrigt en sökfunktion 
som är tillgänglig från alla sidor. 

 

6.2.3 Att hålla webbplatsen levande 

Enligt Verva börjar det svåraste arbetet med en webbplats när den bli tillgänglig på 
webben. En webbplats blir aldrig helt färdig eftersom informationen hela tiden måste 
uppdateras, länkar måste vara korrekta och allt eftersom tekniken går framåt måste nya 
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lösningar tas i bruk för att erbjuda sina användare det bästa och mest användbara (Verva 
2006, Att hålla webbplatsen levande).  

Det är också viktigt att ta reda på att webbplatsen används som det från början var tänkt. 
Att en webbplats används på "fel" sätt kan bland annat innebära att användarna hittar 
information som de söker, men inte på det sätt som webbplatsutvecklarna hade tänkt att 
informationen skulle hittas på. Oftast innebär det att det tar längre tid att hitta 
informationen, eller att användarna upplever webbplatsen som onödigt krånglig (Verva 
2006, Uppföljning av användning och innehåll).  

Att strukturera informationen på webbplatser är alltså viktigt om man vill nå ut med 
information till användarna. Ett sätt att lyckas med struktureringen av information är att 
man tänker igenom vilka användare webbplatsen ska vända sig till. (Verva, 
Vägledningen 24-timmarswebben, 2006, s. 116-117). 

 

6.2.3.1 Botkyrka 
De rätta HTML-elementen används för att skapa listor, rubriker samt att länkarna har en 
egen färg och ingen annan text är understruken. Bilder och grafiska objekt beskrivs med 
alt-texter förutom på ett fåtal ställen. Alt-texterna kan även användas för att se vilka 
länkar som öppnas i nya fönster, detta skapar dock en viss oreda och rekommenderas 
inte. Vissa länkar har tydliga texter som redan markerar att ett nytt fönster öppnas, men 
långt ifrån alla, och det kräver även att muspekaren hålls över länken en stund vilket 
inte fungerar för de användare som inte använder sig av muspekare. Dokument som 
finns på webbplatsen ska även publiceras i antingen HTML eller X-HTML. 
Biblioteksplanen som finnas att hitta på webbplatsen är dock publicerad i pdf vilket 
kräver programmet Adobe Reader. 
 
 
6.2.3.2 Götene 
Listor är skapade med rätt HTML-koder och huvudrubriken på varje undersida är 
skapad med h-element. Det finns däremot en stor brist i användandet av alt-texter till 
bilder. När vi stänger av bilderna med WAT kommer ett fåtal alt-texter fram, varav 
vissa till och med är fel. Det enda positiva att säga om detta är att webbplatsen å andra 
sidan inte använder sig av särskilt många bilder. Det är ändå en klar brist. Istället 
är biblioteket i Götene över lag bättre på att använda title-funktionen. Varje länk och e-
postadress har en förtydligande text som muspekaren tar fram. Title-funktionen gör 
också att biblioteket är noga med att meddela när en länk öppnas i ett nytt fönster.  

Dokument, som t.ex. biblioteksplanen, ska helst vara publicerade direkt i HTML för att 
undvika att användaren inte kan läsa vissa dokument för att ett program saknas. Vissa 
dokument på webbplatsen är i pdf-format och kräver alltså Adobe Reader - vilket 
biblioteket är väldigt noga med att markera. Under "ljudböcker/e-böcker", där en vidare 
förklaring av vilka format dessa finns i, nämns att Adobe krävs för att kunna läsa just e-
böcker, och där finns även en länk direkt till Adobes hemsida där programmet kan 
laddas ner gratis.  
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Biblioteket har undvikit understruken text och har inte heller länkar understrukna, utan, 
som tidigare nämnt, i en speciell färg.  

 

6.2.3.3 Jönköping 

Rubrikerna är inte skapade med hjälp av HTML-kodens h-element, vilket automatiskt 
skulle ha skapat en hierarkisk indelning av rubrikerna som underlättar vid sökning 
och som hjälper till att göra webbplatsen läslig utan stilmallar. WAT känner heller inte 
av användandet av HTML-kodning för att skapa listor. WAT söker efter sex olika sätt 
att koda listor, och på sidan om Äppelhyllan, där det finns en punktlista, saknas samtliga 
sex.  

Det saknas alt-texter på flera av sidorna, bland annat på Äppelhyllan där funktionen 
är bland de viktigare för att öka tillgängligheten och där antalet bilder också är fler än 
vad som normalt används på webbplatsen. Det saknas även textförklaringar (t.ex. 
upplysning om nytt fönster, länkar som leder till en annan webbplats osv.) på i stort sett 
alla länkar och bilder som leder vidare. Denna title-funktion ska även gå att aktivera 
manuellt för användare som behöver mer information, men eftersom titles saknas på 
Jönköpings bibliotekswebbplats får användarna upptäcka exakt vad länken gör efter att 
de tryckt på den. Länken till bibliotekskatalogen leder till en helt ny webbplats utan att 
ge några som helst antydningar om detta. Likaså leder länken till biblioteksplanen direkt 
till en pdf-fil som kräver att Adobe är installerat.  

 

6.2.3.4 Laholm  

Webbplatsen använder, enligt WAT, html-elementet <LI> för att skapa listor vilket är 
ett godkänt sätt. Däremot visar WAT att h-element inte används. Rubrikerna är istället 
skapade med måttenheter. Det finns för övrigt ingen text som är understruken och kan 
misstas för en länk. 

Vid en kontroll av webbplatsens användning av alt-texter visades det att enbart på 
startsidan saknas det 25 stycken alt-texter. Detta var inget som var unikt för 
webbplatsen utan snarare genomgående på alla av bibliotekets sidor. Det finns dock 
förklarande title-texter vid t.ex. länkar. 

Länkarna är vidare tydligt markerade med blå färg och om de öppnas i ett nytt fönster 
syns detta i title-funktionen. Dokument som finns att läsa, t.ex. biblioteksplanen, är 
publicerat i pdf och inte i HTML eller X-HTML som är att föredra.  

 

6.2.3.5 Lekeberg 

Länkar har en egen färg (rött) och det finns ingen understruken text som kan förvirras 
med länkar. På bibliotekets webbplats används HTML-koden <LI> för att skapa 
punktlistor, vilket är en godkänd kodning. Däremot använder sig webbplatsen inte av 
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s.k. h-element för att skapa rubriker. Den översta rubriken på varje undersida består av 
ett h-element, men de resterande underrubrikerna består av fetstilad text.  

Biblioteket i Lekeberg har gjort en seriös satsning på att använda alt-texter som 
alternativ till de bilder som finns på webbplatsen. Dessa räcker dock inte alltid till. 
Bland annat är de ibland dåligt beskrivande och på vissa ställen saknas de. När vi 
stängde av bilderna med WAT blev sidan oläslig eftersom den då tappade strukturen. 
När vi istället använde oss av Internet Explorers bildavstängning, behöll sidan sin layout 
men vissa av alt-texterna skapade förvirring. Vi kan inte godkänna användningen av alt-
texter då långt ifrån alla användare kommer se sidan i IE och då vissa alt-texter bara har 
själva bildnamnet utan vidare förklaring.  

Det är också en klar brist på webbplatsen vad det gäller att meddela användaren när en 
länk leder till en extern webbplats och när länken kommer öppnas i ett nytt fönster. 
Länkar både i nagivationsmenyn och under själva länksamlingen leder till externa sidor 
och framförallt bibliotekskatalogen i navigationsmenyn bör ha en beskrivning om att det 
kommer öppnas ett nytt fönster. Nya fönster, om de öppnas i sin helhet, gör ibland 
användarna förvirrade över att det helt plötsligt inte går att ångra sitt val genom att 
trycka på bakåt-knappen.  

 

6.2.3.6 Malmö 

WAT känner av att rubrikerna är skapade med h-element, och är alltså rätt kodade. Text 
som inte är länkad är inte understruken. Webbplatsen använder sig däremot inte av rätt 
HTML-kod för att göra punktlistor. 

När vi stänger av bildfunktionen med WAT är det bara ett fåtal bilder som saknar alt-
text, och dessa är inte av viktig karaktär. Det kommer även upp en förvarning om att en 
länk öppnas i ett nytt fönster. Undantaget är i navigationsmenyn där det helt saknas alt- 
och titletexter. Många av länkarna i navigationsmenyn leder till ett nytt fönster (och ofta 
till en ny sida) och det vore en klar fördel om användaren slapp upptäcka det efter att 
länken redan aktiverats.  

De dokument som finns på webbplatsen är i första hand publicerade i HTML. Vissa 
undantag finns och där finns det heller ingen varning om att ett externt program 
kommer att behövas, t.ex. Adobe för pdf-filer.  

 

6.2.3.7 Olofström 

Enligt WAT följer webbplatsen riktlinjen som förespråkar att listor ska göras med 
HTML-element. Vissa rubriker är skapade med h-element, vilket är det korrekta sättet 
att koda rubriker, men långt ifrån alla. Dessutom är den översta rubriken på varje 
undersida kallad <H3>, vilket egentligen innebär att det är den tredje rubriken. 
Kodningen med h-element är därför felaktig.  

Meningsbärande bilder har alt-texter, men om man stänger av bildfunktionen försvinner 
delar av sidans färgkombinationer och skapar en grå-vit variant där viss text blir 
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nästintill oläslig. Vad gäller länkar saknas det varningar om när de öppnas i nya fönster. 
Det gäller även dokument som inte är publicerade i HTML eller X-HTML. Det fanns 
vidare ingen text som var understruken utan att vara en länk. 

 

6.2.3.8 Sigtuna 

Listor är skapade med rätt kodning och WAT känner av att rubriker är skapade med h-
element där <H1> är den översta rubriken på varje sida, <H2> dess underrubrik och 
<H3> underrubrikens underrubrik. Däremot används ofta fetstil för att markera extra 
viktig text på webbplatsen, något som lätt kan förvirra och ta bort uppmärksamheten 
från rubriken som markerar att ett nytt stycke börjar.  

Vi hittar ingen text som är understruken utöver länkarna och samtliga bilder har alt-
texter. Webbplatsen har ingen upplysning om när länkar öppnas i nytt fönster, 
men dokument som öppnas i någonting annat än HTML har en varning om detta - t.ex. 
biblioteksplanen som öppnas i pdf. 

 

6.2.3.9 Tanum 

Rubriker och listor är skapade med de rätta HTML-elementen och text är aldrig 
understruken om den inte är länkad. Alt-texter används regelbundet för bilderna på 
webbplatsen. En viktig alt-text som saknas är ikonen som anger att bibliotekets katalog 
öppnas i ett nytt fönster. Länkarna har för övrigt en speciell ikon som används för att 
tala om att de öppnas i ett nytt fönster (detta står angivet även i alt-texterna). Dokument 
publiceras i första hand i HTML och X-HTML, med undantag för biblioteksplanen som 
endast kan laddas ned i Word-format. 

 

6.2.4 Sammanställning av webbplatsundersökningarna 

Nedan presenteras i tabell 1 folkbibliotekens resultat i webbplatsundersökningen och 
huruvida de har fått godkänt eller underkänt på de 37 riktlinjerna som vi har utgått ifrån. 
De riktlinjer som angetts som saknade gick inte att finna på webbplatserna och föll 
därmed automatiskt bort från undersökningen. Figur 1 som visar på hur de olika 
webbplatserna står emot varandra resultatmässigt presenteras i bilaga 2. 
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Tabell 1 

Webbplats Godkända Underkända    Saknas   

Botkyrka 19 (51 %) 16 (43 %)    2 (6 %) 

Götene 31 (83 %) 5 (14 %)    1 (3 %) 

Jönköping 20 (54 %) 13 (35 %)    4 (11 %) 

Laholm 28 (76 %) 8 (22 %)    1 (2%) 

Lekeberg 23 (62 %) 9 (24 %)    5 (14 %) 

Malmö 29 (78 %) 6 (16 %)    2 (5 %) 

Olofström 23 (62 %) 9 (24 %)    5 (14 %) 

Sigtuna 26 (70 %) 9 (24 %)    2 (6 %) 

Tanum 33 (89 %) 3 (8 %)    1 (3 %)  
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7. Analys 
I detta avsnitt analyseras det resultat som framgått av undersökningarna av 
folkbibliotekens biblioteksplaner och webbplatser. Vi följer strukturen i våra 
frågeställningar och inleder med att analysera hur folkbiblioteken, i sina 
biblioteksplaner, beskriver arbetet och målen med tillgänglighet på webbplatserna för 
funktionshindrade och därefter om webbplatserna kan sägas följa nationella standarder 
och riktlinjer kring tillgänglighet för funktionshindrade. 
 
7.1. Hur beskrivs arbetet och målen med tillgänglighet för 
funktionshindrade på webbplatserna i folkbibliotekens 
biblioteksplaner? 
I vår inledande undersökningsdel använde vi oss av nio biblioteksplaner från olika 
folkbibliotek i de södra och mellersta delarna av Sverige. Efter analyser av dessa 
biblioteksplaner framgick det för oss hur de aktuella folkbiblioteken valt att arbeta med 
tillgänglighet för funktionshindrade på deras webbplatser och hur målen för detta arbete 
ser ut. 

Det som framgick under vår undersökning av biblioteksplanerna är att det finns en 
medvetenhet hos kommunerna att den nya elektroniska tekniken kommer att innebära 
att åtgärder måste genomföras, både vad gäller ökade anslag till biblioteken men även 
att kunskaperna om denna nya teknik måste höjas hos personalen. Ett begrepp som 
ständigt återkommer i biblioteksplanerna är 24-timmarsbiblioteket och vad detta uttryck 
innebär för de olika kommunerna. Gemensamt för de kommuner som använder sig av 
detta begrepp är att webbplatserna ska vara tillgängliga dygnet runt med interaktiva 
tjänster som helst ska gå att individualisera. Trots att 24-timmarsbiblioteket är en stor 
möjlighet att förbättra webbplatsen för människor med funktionshinder hamnar fokus, 
hos de flesta bibliotek, på att utveckla fler elektroniska tjänster, inte att göra de 
nuvarande bättre eller lättare att använda. En undersökning från 2004 visar på att 
tillgängligheten på svenska folkbibliotek är över lag låg och de användare som främst 
påverkas av detta är de med synnedsättning, hörselnedsättning, ADD och kognitiv och 
neurologisk nedsättning (Sarge 2004, s. 48).  

Att skapa tillgänglighet för funktionshindrade är tvådelat, dels arbetar biblioteken med 
att göra de fysiska lokalerna och informationen tillgängliga, dels webbplatserna. Det 
som framgått vid vår undersökning är att fokus oftast läggs på den fysiska 
tillgängligheten och informationen och hur biblioteken arbetar med att nå ut till 
användarna på detta sätt. Det elektroniska biblioteket och dess tjänster däremot får 
varierande grader av uppmärksamhet. Vanligt är att beskriva målen med tillgänglighet 
på så sätt att bibliotekets resurser, även de elektroniska, ska vara tillgängliga för alla, 
oavsett funktionshinder. Hur detta sedan ska genomföras rent praktiskt tas sällan upp. 
Ett exempel på en biblioteksplan som däremot beskriver hur detta arbete ska 
genomföras är Götene som har en bilaga till sin biblioteksplan vilket mer ingående 
beskriver deras planerade arbete.  

Det finns en genomgående vilja och insikt om att förändra bibliotekets tjänster för att 
kunna anpassa sig och följa de trender som informationssamhället kräver. Samtidigt 
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verkar det saknas kunskap om vad som skulle kunna göra webbplatsen och de 
elektroniska tjänsterna lättare att använda. Resultat från en tidigare undersökning visade 
på att webbansvariga inom folkbibliotek har engagemang för att skapa tillgängliga 
webbplatser, men att webbplatserna trots detta inte var tillgängliga (Henriksson och 
Stewart 2006, s.76, 78). Laholm, som ett exempel, talar om interaktivitet vad det gäller 
webbibliotekets tjänster och menar att det i förlängningen ska underlätta användarnas 
individuella behov. Ändå talar inte biblioteket rakt på sak om funktionshinder eller 
definierar vidare den omtalade interaktiviteten och hur den mer bestämt kommer att 
förbättra tjänsterna.  Av en tidigare undersökning har det framgått att folkbibliotek 
sällan integrerar webbplatserna i den dagliga verksamheten. Hur och om detta 
genomförs av de olika kommunerna beror i största grad på huruvida det finns en 
engagerad ledning med kunskap om bibliotekariernas IT-kompetens (Bergstrand, 2003, 
s. 55). 

Vi anser att biblioteken i många fall skulle kunna tjäna på att anpassa de elektroniska 
tjänsterna för funktionshindrade. Som Sundström säger, behöver en användare inte vara 
funktionshindrad för att uppskatta att en tjänst är lätt att använda. Vidare är det fler än 
människor med synnedsättningar som kan ha hjälp av att texten är lättläst och rätt 
strukturerad (2005, s. 345). 

Tillgänglighetsarbetet fokuserar även till stor grad på att ha hjälpmedel på de datorer 
som finns på biblioteket (se t.ex. Sigtunas biblioteksplan 2006, s. 9). Vissa bibliotek 
arbetar med informationssökning och har/planerar att ha IT-bibliotekarier som ska 
kunna hjälpa till specifikt med problem eller frågor som rör det elektroniska. Även om 
liknande hjälp finns att få på webbplatserna, i funktion av "fråga biblioteket" och 
direktkontakt med bibliotekarier, så är anpassandet av webbplatserna för människor 
med funktionshinder väldigt limiterad till textstorlek och kontraster - vilket de flesta 
bibliotek verkar anse vara tillräckliga hjälpmedel. Thor skriver att ett av de mest 
komplicerade problemen med funktionshinder är att en åtgärd som gynnar människor 
med ett visst funktionshinder kan vara störande för människor med ett annat (2001, s. 
6). Samtidigt menar Harrysson, Svensk och Johansson att enstaka hjälpmedel kan vara 
lösningen på flera olika typer av svårigheter som uppstår för funktionshindrade (2004, s. 
141). Vi anser, av det som framgår av dessa två teorier, att det redan från början är 
viktigt att fastställa vilka funktionshinder som ska ligga i fokus för biblioteket, och hur 
tekniken på bästa sätt kan användas för att undvika att elektroniska hjälpmedel hamnar i 
konflikt för olika målgrupper. 

I övrigt läggs mycket resurser ner på uppsökande bibliotekstjänster, t.ex. "boken 
kommer" och utlåning av böcker till kommunala sjukhus osv. Det uppsökande arbetet 
som biblioteken genomför är självklart viktigt, men att ha en webbplats som är 
tillgänglig för funktionshindrade användare, anser vi, är minst lika viktigt. 
Undersökningar gjorda av Paul Bohman (2005) och Caroline Grimaldi och Tanya 
Goette (1999) visar på att webben innebär en stor frihet för funktionshindrade eftersom 
de inte längre behöver förlita sig på andra människor för att ta del av information och 
tjänster. Tyvärr fann vi att funktionshindrade och äldre till viss del faller in under 
samma kategori i biblioteksplanerna, där funktionshinder ännu en gång framförallt berör 
de fysiska barriärerna. 
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Huruvida biblioteken har strategiska planer för sitt tillgänglighetsarbete för 
funktionshindrade skiljer sig åt. Götene har, som tidigare nämnts, en bilaga i 
biblioteksplanen som mer ingående diskuterar arbetet med tillgänglighet för personer 
med funktionshinder. I denna handlingsplan står det att all verksamhet och information 
till kommuninvånarna ska göras tillgängliga för människor med funktionshinder med 
medel som lättläst text och punktskrift. Detta för att medborgarna bland annat ska 
kunna utöva sina medborgerliga rättigheter och skyldigheter. 24-timmarsbiblioteket ska 
vidare förbättras i takt med att kommunens webbplats blir klar. Botkyrka saknar en 
strategisk plan och nämner tillgänglighet i samband med fysiska hinder, inte 
elektroniska. Jönköping talar varmt för att, framförallt, stadsbiblioteket ska jobba för att 
minska klyftorna mellan funktionshindrade och icke funktionshindrade, vad det gäller 
olika typer av medier och användningen av bibliotekets webbplats, däremot finns inte 
heller här en strategisk plan för hur detta arbete ska genomföras.  

Malmö kommuns bibliotek uttrycker i biblioteksplanen att de ska fortsätta vara främst 
vad det gäller teknisk utveckling. Ett påstående som innebär att de redan i dagsläget 
anser sig ha kommit långt i utvecklandet av virtuella tjänster. Detta kvalitetsmål är 
något som vartannat år ska följas upp och uppdateras, men ändå innehåller 
biblioteksplanen från 2005 inget annat än ett mål, utan vidare direktiv. Inte heller finns 
det någon planerad uppföljning från 2007, som planen lovar. Det är vår uppfattning att 
ett bibliotek som strävar efter att internationellt sett vara banbrytande inom teknik borde 
ha en verksamhetsplan för hur det arbetet ska genomföras. I Olofströms biblioteksplan 
finns uttryckt att en plan för tillgänglighet för funktionshindrade skulle vara klar under 
2007. Men inte heller där finns det någon information om huruvida den planen är i 
arbete eller inte. Olofström har i övrigt koncentrerat sitt tillgänglighetsarbete till de 
fysiska lokalerna.  

De två bibliotek som utgör folkbiblioteken i Sigtuna planerar, även de, att satsa på att 
göra det elektroniska biblioteket, alltså webbplatsen, större och bättre. Det finns ingen 
exakt strategisk plan, men för att ha råd med bättre utrustning (vilket varit ett problem 
på biblioteket) ska man i framtiden satsa på samarbeten med lokala organisationer.  

Den genomgående tendensen i de olika kommunernas biblioteksplaner är åsikten att 
deras webbplatser kan och ska förbättras. Det är endast Götene som anser sig redan vara 
anpassad till funktionshindrade eftersom det går att justera textstorlek, kontraster och 
bakgrund. Majoriteten av biblioteken vi undersökt planerar att förbättra nättjänster och 
de elektroniska resurserna. Det arbetet tillsammans med tillgängliggörande och 
handikappanpassning av lokalerna planeras vara klart senast 2010. Denna tidsgräns är 
troligtvis satt på grund av i2010, den strategi som EU arbetat fram (som vi tidigare 
skrivit om). Den syftar till att bland annat nytänkande teknik ska användas för att 
underlätta för funktionshindrade och deras elektroniska informationshämtning. 

Botkyrka planerar att ha färdigställt Botkyrka 24, vilket ska bli en samlingsplats för hela 
kommunens elektroniska tjänster. Allt detta är planerat till 2010, men det finns i 
dagsläget ingen handlingsplan för hur det ska gå till eller hur webbplatsen ska se ut. Allt 
som nämns är att antalet tjänster successivt ska utökas. Budgetupplägget för kommande 
år visar heller ingen ökning i investeringar för att möjliggöra 24-timmarsbiblioteket. 
Även Götene har planer inför 2010 då en länk till biblioteksinformation på teckenspråk 
ska finnas.  
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Riksrevisionsverket skriver i sin rapport från 2003 att det saknades ett 
tillgänglighetsperspektiv när den elektroniska förvaltningen byggdes ut (s. 12), och med 
tanke på de nästintill obefintliga strategier de undersökta folkbiblioteken har för 
anpassning för funktionshinder, anser vi att det möjligtvis kan vara en produkt av denna 
brist. 

 
7.2  I vilken grad kan de nuvarande webbplatserna sägas följa 
nationella riktlinjer och standarder kring tillgänglighet för 
funktionshindrade? 
I denna del av vår undersökning använde vi oss av en checklista som består av riktlinjer 
för att skapa tillgänglighet på webbplatser för funktionshindrade användare. Detta för att 
på ett så objektivt sätt som möjligt kunna mäta folkbibliotekens webbplatser 
tillgänglighet för dessa användare. Vi har valt att inte redovisa för varje enskild riktlinje 
eftersom de i vissa fall överlappar varandra och därför diskuterar vi istället dessa i stora 
drag under de olika avsnitten. För att hålla en struktur i denna del av analysen utgår vi 
ifrån checklistans olika underrubriker; standarder för webbplatser, webbplatsernas 
innehåll och tjänster samt att hålla webbplatsen levande. 

 

7.2.1 Standarder för webbplatser 

Det som är tydligt vid en genomgång av folkbibliotekens webbplatser är att de alla är 
integrerade i kommunernas egna webbplatser. Detta kan orsaka problem för de 
webbplatser som använder sig av så kallade länkstigar, t.ex. Laholm och Malmö, 
eftersom startsidan som anges är kommunernas startsida och inte folkbibliotekens. Det 
bryter direkt den logik som Nielsen menar är nödvändig för att användarna ska förstå de 
tre viktigaste punkterna i webbplatsens uppbyggnad: var de varit, var de är och vart de 
kan gå (2001, s. 188f). Det orsakar också problem i webbplatsens hierarkiska struktur 
där bibliotekets startsida sällan kallas för startsida, som den enligt riktlinjer borde, då 
det istället blir kommunens startsida som får den benämningen. En tredjedel av de 
webbplatser vi undersökte saknar tillräcklig information om var användaren befinner 
sig. Detta görs smidigast med en länkstig eller en navigationsmeny som förtydligar den 
hierarkiska indelningen av webbplatsen.   

Navigationsmenyn blir också ett sätt att vara konsekvent i sin struktur. En webbplats 
som ständigt byter upplägg eller flyttar på viktiga länkar blir svår för användaren att 
använda, och blir i längden också irriterande att använda. Samtliga webbplatser vi 
undersökt har haft en fast struktur där navigationsmenyn och dess länkar ligger orörda 
på vänster sida av skärmen. Den här delen av informationsarkitekturen bidrar 
till webbplatser där användarna snabbt lär sig organisera och navigera 
informationsflödet, vilket i sin tur underlättar informationssökandet (Rosenfeld & 
Morville 2002, s.106). Det enda undantaget är Jönköpings bibliotekswebbplats där hela 
sidan laddas om när användaren går in på en länk. Det skapas en ny navigationsmeny, 
med nya länkar, för den aktuella sidan. Jönköping har heller ingenting i 
navigationsmenyn som markerar vilken länk användaren är inne på. Den aktuella länken 
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i nagivationsmenyn bör markeras genom fetstil eller en avvikande färg. Botkyrka 
bibliotekswebbplats använder en orange färg i navigationsmenyn för att visa den 
aktuella länken, som i en svartvit version blir mörkgrå och alltså svår att tydligt skilja 
från svart, som länkarna normalt är. I övrigt använder samtliga webbplatser 
navigationsmeny.  

Startsidan hos en webbplats är tänkt att ge en kort introduktion till bland annat 
webbplatsens tjänster. De undersökta folkbibliotekens webbplatser varierar i hur de valt 
att utforma dessa sidor. Antingen väljer de att ha aktuella händelser på denna sida eller 
så använder de sidan på ett mer korrekt sätt, nämligen att redovisa för tjänster och 
öppettider. Ungefär hälften av de webbplatser vi undersökte har använt startsidan enligt 
Vervas rekommendationer; till att presentera biblioteket och dess verksamhet (Verva, 
Vägledningen 24-timmarswebben 2006, s. 30).  

När det gäller kontraster är det tydligt att färgvalet för att skapa en snygg design har 
högre prioritet än att webbplatserna ska vara läsbara för alla användare. Det innebär att 
en av de viktigaste reglerna inom informationsarkitektur för funktionshindrade glöms 
bort; att kunna byta färgtema och bakgrundsfärg för att förbättra kontrasten (Hudson, 
Weakley och Firminger 2005). Länkar förtydligas ofta genom att de får en annan färg. 
Majoriteten av webbplatserna använder sig av blå text på vit bakgrund för länkar, en 
färgkontrast som inte är tillräcklig. 6 av de 9 webbplatserna ger möjlighet till flexibla 
måttenheter, vilket innebär att användarna kan öka kontrasten efter behov, men t.ex. 
Sigtunas webbplats får underkänt på kontrasttestet även efter den starkaste 
kontraständringen.  

En av grunderna i informationsarkitektur är att kunna individualisera teckenstorleken 
och att texten fortfarande ska vara läsbar genom att strukturen på sidan anpassar sig 
efter texten så att all text förblir synlig (ibid.). Som vi skrev tidigare erbjuder 6 av de 9 
webbplatserna flexibla måttenheter, men samtidigt påverkar ramar och stilmallar 
Internet Explorers måttenheter och gör dessa oanvändbara. I Tanums fall där 
webbplatsens egna kontrastalternativ inte var tillräcklig för WAT:s kontrasttest, anser vi 
att det är en klar brist att webbläsarens funktioner inte är kompatibla med webbplatsen.  

En viktig del av att utveckla nya tjänster eller verktyg börjar med att man tar hänsyn till 
människans fysiska och psykiska möjlighet att använda verktyget som det är tänkt från 
början (SIGCHI 2008, Historical roots {p.8}). Detta kan och bör även tillämpas vid 
webbplatsutveckling. Av de webbplatser vi undersökt är samtliga utvecklade med 
standarderna HTML eller X-HTML och är fungerande i upplösning ner till 800*600, då 
det i samtliga fall krävs scrollning nedåt och i vissa fall även åt sidorna. I stort sett alla 
webbplatser fungerar utan stilmallar. Det var dock två webbplatser som inte var 
tillräckligt fungerande utan. Både Botkyrkas och Olofströms webbplatser blev nästintill 
oläsliga när stilmallarna stängdes av. Sigtunas webbplats förlorade estetiken, men 
förblev fungerande. Jakob Nielsen talar om detta som semantisk kodning, d.v.s. 
innehållskodning, och presentationskodning, där den senare innebär att webbdesignern 
förutsätter att användaren använder sig av en viss webbläsare eller operativsystem, och 
därför kodar webbplatsens presentation utefter de förutsättningarna. En 
innehållskodning, å andra sidan, är kodad för att göra innehållet så användbart som 
möjligt för så många olika tekniska förutsättningar som möjligt (2001, s. 36).  
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Förhållandet mellan människa och maskin, som Westerholm och Åström skriver, är 
beroende av att formgivandet tar hänsyn till de kognitiva förutsättningarna (2002, s. 
145-146). Ännu en gång återkopplas designen till de psykiska och kognitiva aspekter 
som bibliotekets användare skapar. Det är vår åsikt att det här kräver mer av 
bibliotekens webbplatser än vad de undersökta biblioteken visar att de förstår. 
Designmässigt utgår samtliga bibliotek från en standardiserad webbplatsutveckling där 
teknisk design går före ergonomi - och därför också före användarnas behov. Detta 
tydliggörs i och med att tabeller används som layout, vilket kan påverka huruvida 
Internet Explorers egna inställningar kan fungera ordentligt på webbplatsen. Men det 
påvisas också av det vi tidigare nämnt om stilmallar och kontrast; att stilmallar 
och färgkombinationer används så till den grad att designen är beroende av dem.   

Majoriteten av webbplatserna är inte beroende av JavaScript. De två webbplatser som 
inte fungerade tillfredställande efter avstängning av JavaScript var Botkyrka, där 
formuläret inte gick att använda, och Laholm, där toppmenyn med länkar försvann. Ett 
annat problem som upptäcktes på andra webbplatser var att länken till OPAC av någon 
anledning inte fungerade med JavaScript avstängt. Detta är troligtvis ett fel i OPAC:ens 
inställningar och inte folkbibliotekens webbplatser, men är ändå ett bevis för, vad vi 
anser är, ett problem hos biblioteken; att de elektroniska tjänsterna i dagsläget inte 
skapats och sköts av en IT-bibliotekarie för biblioteket, utan av en utomstående 
webbdesigner som inte i lika stor utsträckning kan förstå användarna som ska nyttja 
tjänsten. 

Av de webbplatser vi undersökte som har ett formulär, har samtliga ett fåtal fält. 
Formulären skiljer sig åt i fråga om utförlighet. På Botkyrkas webbplats ger formuläret 
vissa stödrubriker som användarna kan nyttja för att komma igång med vad som i 
Botkyrkas fall är ett synpunktsformulär om själva webbplatsen. I flera fall kan 
användarna lämna lånekortsnummer (t.ex. vid inköpsförslag), men eftersom endast ett 
fåtal av webbplatserna har markerat obligatoriska fält är det inte självklart att 
inköpsförslag som inte har ett anslutande lånenummer kommer bortses ifrån, eftersom 
det inte med säkerhet är en biblioteksanvändare.  

Blinkande eller flimrande försvårar läsningen för många användare, men framförallt för 
dyslektiker och människor med olika koncentrationsnedsättningar (Verva 2006, 
Vägledningen 24-timmarswebben s. 59). Av de nio webbplatserna var det bara Tanum 
som hade en blinkande bild. Den blinkande bilden på Tanums webbplats är placerad på 
startsidan, vilket gör att användarna utsätts för bilden varje gång de besöker 
webbplatsen. Det går dock att stänga av bildvisningsfunktionen vilket gör att bilden inte 
längre syns (detta tar givetvis bort samtliga bilder på webbplatsen).     

  

7.2.2 Webbplatsens innehåll och tjänster 

Alla folkbibliotek har någon typ att redovisning av sina verksamheter. En tidigare 
undersökning har visat på att det kan vara svårt för användare att hitta information om 
biblioteken på bibliotekens egna webbplatser, i vissa fall var det även svårt att hitta till 
själva webbplatserna (Nygren 2006, s.7, 23). Av de folkbibliotek och deras webbplatser 
vi har undersökt väljer vissa att redan på startsidan ange vad deras verksamhet omfattar 
(t.ex. Tanum och Jönköping) medan andra redogör för detta under olika länkar (t.ex. 
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Malmö och Lekeberg). Botkyrka har en väldigt kortfattad verksamhetsöversikt, men har 
däremot angett verksamhetsinformation för varje enskilt lokalbibliotek. Samtliga nio 
bibliotek är också noga med kontaktinformation. Botkyrka, Jönköping och Malmö har 
en elektronisk chat med någon av bibliotekarierna och samtliga bibliotek använder sig 
av funktionsbrevlådor. Laholm har valt att enbart använda sig av funktionsbrevlådor 
och har alltså inga personliga e-postadresser. Fördelen, som vi ser det, är att rätt person 
får en möjlighet att svara på rätt e-post, men samtidigt finns risken att e-post som inte 
besvaras direkt glöms bort om ingen i personalen har en personlig inbox.  

Även om alla folkbibliotek har kontaktinformation av något slag på sina webbplatser 
skiljer de sig åt med vart de redovisar för detta. Allmänna kontaktuppgifter (så som 
telefonnummer och besöksadress) finns vanligtvis på startsidan medan en del 
folkbibliotek även har speciella länkar till sidor med kontaktuppgifter till anställda och 
olika avdelningar. Detta är enligt vår åsikt det snabbaste och tydligaste sättet för en 
användare att hitta kontaktinformation. Ett sätt som vi inte anser är att föredra är 
Laholms upplägg där kontaktuppgifter till anställda är utspridda på olika ställen på 
webbplatsen. 

För att göra informationen på webbplatsen pålitlig anser vi att det är också viktigt att 
ange vem som är informationsansvarig, vilket alltså inte bara handlar om att användarna 
ska kunna vända sig till personalen med frågor och kritik. Tillsammans med ett datum 
för när senaste uppdateringen skedde blir det avgörande information för användarna 
huruvida de kan lita på vad webbplatsen säger. Av de nio webbplatserna är det bara 
Lekeberg och Sigtuna som inte skrivit vem som är informationsansvarig. Sigtuna har ett 
uppdateringsdatum medan Lekeberg saknar samtlig information. Sigtuna har en 
IT/webb-bibliotekarie listad under kontaktinformation, men det är oklart om det är 
denne som är ansvarig för informationen.   

Enligt Vägledningen 24-timmarswebben är det viktigt att man sätter sig in i 
användarnas behov och vad som behövs vara sökbart för dessa (2006, s. 90). Över lag 
finns det tillräckliga sökfunktioner för användare på de olika folkbibliotekens 
webbplatser. Den vanligaste typen är katalogsök, som i de flesta fall finns redan på 
startsidan, och är vad man kan tänka sig att de flesta av bibliotekens användare vill 
nyttja för sina sökbehov. Laholm och Tanum är exempel på några webbplatser som 
även använder sig av fasta sökfunktioner, båda i den övre fasta menyn, som hör till hela 
kommunen. 

 

7.2.3 Att hålla webbplatsen levande 

Att koda rubriker med h-element innebär att HTML-koden listar huvudrubriker som 
<H1>, huvudrubrikens underrubrik som <H2>, underrubrikens underrubrik som <H3> 
osv. För blotta ögat gör det här ingen skillnad. Så som en genomsnittlig datoranvändare 
är van att läsa en webbplats kan ingen skillnad göras på om rubriken är kodad eller bara 
är en fetstilad del av texten. Nielsen poängterar att kodsystemet för rubriker skapades 
med användarnas individualitet i intresse. En webbplats som har sina rubriker korrekt 
kodade går att läsa med alla typer av skärmar, webbläsare och hjälpmedel för 
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funktionshindrade, och hör alltså till det som vi tidigare kallade för innehållskodning 
(semantisk kodning) - där funktionen är viktigare än estetiken (2001, s. 36).  

Av de nio webbplatser vi undersökte var det fyra som korrekt använde sig av h-element. 
På Götenes webbplats var bara huvudrubriken skapad med h-element, medan de övriga 
var fetstilad text. Olofström hade istället felaktig kodat sina huvudrubriker med <H3> 
och låtit resten vara i text. Det innebär i sin tur att ett hjälpmedel som ReadSpeaker, 
som läser webbplatstexten för synskadade eller blinda, inte kommer att kunna skilja på 
text och rubriker på de övriga fem webbplatserna och därför kommer att skapa 
förvirring eller göra webbplatsen oförståelig. Det här gäller också punktlistor, som vi 
med hjälp av WAT har undersökt. HTML-koden på varje webbplats talar om att 
eventuella punktlistor, d.v.s. där biblioteket valt att presentera information i kortare 
punkter, är kodade på ett korrekt sätt och om hjälpmedel för funktionshindrade kommer 
kunna tolka dessa. Av de 9 webbplatserna är det endast Malmö och Jönköping som inte 
kodat listor med rätt HTML-kod.   

Det är viktigt att undvika att markera text genom att stryka under den, främst för att det 
signalerar för användarna att texten är klickbar, dvs. en länk, och kan skapa förvirring 
(Verva, Vägledningen 24-timmarswebben 2006 s. 125.) Detta är en av de få riktlinjer 
som alla av webbplatserna fått godkänt på. 

Bildbeskrivande texter finns i flera versioner. Alt-text fungerar som en textbaserad 
motsvarighet till själva bilden, title är en tilläggstext till t.ex. en länk eller bild med 
information som kan vara bra att veta, men som Verva kallar för icke-kritisk, och 
slutligen longdesc som är en länk till ett nytt fönster eller en ny sida där en viss detalj av 
webbplatsen förklaras i detalj (Verva 2006, Vägledningen 24-timmarswebben – 
effektivare och bättre service på webbplatser i offentlig sektor, s. 131). Alt-texten, som 
själva riktlinjen framförallt fokuserar på, och som vi anser är viktigast, anknyter också 
till Nielsens semantiska kodning (2001, s. 36). Ett textläsningshjälpmedel förutsätter att 
det finns en alt-text för att bilder ska kunna tolkas. Finns det ingen alt-text blir bilden en 
del av bakgrunden och försvinner därför för personer med synnedsättningar. Vår 
undersökning visar att bara 4 av de 9 webbplatserna korrekt använder sig av alt-texter. 
Av de 4 som fått godkänt är det enbart Sigtuna som har alt-texter på samtliga bilder på 
webbplatsen, de övriga 3 har missat på några ställen. De resterande 5 webbplatserna har 
ett fåtal eller inga alt-texter, där vissa texter också varit felaktiga. På Lekebergs 
webbplats är strukturen så beroende av bilderna att när vi stänger av dessa med hjälp av 
WAT så tappar webbplatsen sitt utseende.  

Verva rekommenderar att webbplatser tydligt ska markera för användare när en länk 
öppnas i ett nytt fönster. Detta ska helst anges i länktexten och dessutom ska man tala 
om vilken typ av dokument det är (Verva 2006, Vägledningen 24-timmarswebben – 
effektivare och bättre service på webbplatser i offentlig sektor, s. 133). Samtliga 
bibliotek är dåliga på att ange när en länk öppnas i nytt fönster. Malmö varnar om 
länkar som öppnas i nytt fönster, men har glömt bort att även göra det vid de länkar i 
navigationsmenyn som öppnas i nytt fönster. Botkyrka markerar även om detta, men för 
att se denna varning måste användaren hålla muspekaren över länken en längre stund 
och detta kan skapa problem för de användare som inte använder muspekare för att 
navigera en webbplats. Laholm har använt sig av title-funktionen för att meddela om en 
länk öppnas i nytt fönster, vilket är bra för de användare som läser en webbplats med 
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hjälp av dessa funktioner. Det hjälper dock inte användare som inte använder sig av 
denna funktion.  

Dokument ska i första hand publiceras i HTML eller X-HTML eftersom dessa anses 
vara standarder för webbplatser. Om man publicerar i andra format än dessa anses det 
försvåra användares åtkomst till informationen eftersom de måste använda ytterligare 
programvara (Verva 2006, Vägledningen 24-timmarswebben – effektivare och bättre 
service på webbplatser i offentlig sektor, s. 134). Det vanligaste filformatet på de olika 
folkbibliotekens webbplatser för dokument är Pdf (Portable Document Format) och det 
finns dessutom oftast ingen varning om detta. Götene erbjuder dock användare att ladda 
ned pdf gratis. Tanum är undantaget och har sina dokument tillgängliga i HTML och X-
HTML, biblioteksplanen är dock bara tillgänglig i Word. 
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8. Slutsatser 

Syftet med uppsatsen är att undersöka i vilken mån folkbiblioteken diskuterar och 
belyser tillgänglighet för funktionshindrade i sina biblioteksplaner, samt hur väl deras 
webbplatser lever upp till dessa planer och nationella riktlinjer/standarder för 
elektronisk information. 
För att besvara ovanstående syfte har vi valt att ta fram två frågeställningar; hur beskrivs 
arbetet och målen med tillgänglighet för funktionshindrade på webbplatserna i 
folkbibliotekens biblioteksplaner och i vilken grad kan de nuvarande webbplatserna 
sägas följa nationella standarder och riktlinjer kring tillgänglighet för 
funktionshindrade? Vi kommer, i den mån vår undersökning gjort det möjligt, att svara 
på frågeställningarna nedan. 
  
8.1 Hur beskrivs arbetet och målen med tillgänglighet för 
funktionshindrade på webbplatserna i folkbibliotekens 
biblioteksplaner?  
 
Efter att vi undersökt biblioteksplanerna fann vi att det finns en medvetenhet hos 
kommunerna att den elektroniska tekniken kommer att innebära både ökade anslag och 
höjda krav på kompetens hos bibliotekspersonalen. Det finns även planer på att utöka 
tjänsterna som finns på 24-timmarswebben, dock inget om hur de nuvarande tjänsterna 
kan bättre anpassas till funktionshindrade. 

Vi fann även att biblioteksplanerna ofta fokuserar på den fysiska tillgängligheten och 
hur detta arbete ska fungera i framtiden. I de fall där elektronisk tillgänglighet tas upp i 
biblioteksplanerna nämns det ofta att all information ska göras tillgänglig, men det finns 
sällan några konkreta sätt på hur det ska genomföras. Lösningen anses ofta vara 
interaktivitet, men vad detta ord innebär och hur denna interaktivitet ska användas för 
att gagna funktionshindrade användare är inget som diskuteras närmare. Vi anser att det 
kan bero på en möjlig kunskapsbrist i vad som skulle kunna göra webbplatser och 
elektroniska tjänster lättare att använda.  

Det är tydligt att tillgänglighet på biblioteken idag till störst del berör de stationära 
datorerna på det fysiska biblioteket. Biblioteken arbetar med olika typer av 
handikapphjälpmedel och satsar i allt större grad på IT-bibliotekarier som hjälp vid 
informationssökning och andra elektroniska problem som kan uppstå. Att göra 
information tillgänglig för alla blir istället en satsning på uppsökningstjänster 
som "boken kommer" eller liknande där funktionshindrade inte sällan likvärderas med 
äldre. Vi anser att det är minst lika viktigt att ha en fungerande webbplats för 
funktionshindrade eftersom det är en stor frihet för dessa användare att själva kunna ta 
del av information utan att behöva förlita sig på andra människor.  

Efter att ha gått igenom de nio biblioteksplanerna kan vi konstatera att i stort sett 
samtliga bibliotek saknar en strategisk plan för hur de ska arbeta med tillgänglighet för 
funktionshindrade. Götene är det enda bibliotek som har mål och medel för hur arbetet 
ska gå till, de övriga biblioteken fokuserar mer på vad som har varit bra de senaste åren 
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och att det ska förbättras, men inte hur. Det faktum att det i flera av biblioteksplanerna 
finns planering att följa upp och utvärdera arbetet utan att någon sådan utvärdering skett 
visar en negativ trend där biblioteksplanerna inte tas på tillräckligt stort allvar.  

Majoriteten av biblioteken arbetar efter förhoppningen att ha breddat sin tillgänglighet 
innan 2010. En målsättning som var rimlig när de började med planerna för 3-4 år sen 
men som i dagsläget kommer att innebära en större arbetsinsats än vad vi tror att 
biblioteken har möjlighet att lägga ner. Att bara 1 av 9 bibliotek i dagsläget, våren 2008, 
lagt ner tid på att arbeta fram en strategi som innefattar även funktionshindrade gör att 
EU:s vision om i2010 känns längre bort än vad den borde vara. 
 
 
8.2  I vilken grad kan de nuvarande webbplatserna sägas 
följa nationella riktlinjer och standarder kring tillgänglighet för 
funktionshindrade?  
 
Nedan redogör vi för vad vi fann angående folkbibliotekens webbplatser och huruvida 
de lever upp till nationella standarder och riktlinjer. 
 
 
8.2.1 Standarder för webbplatser  
Vi fann att en tredjedel av de undersökta folkbibliotekens webbplatser saknade 
information om var användaren befinner sig på webbplatsen. Eftersom folkbiblioteken 
är integrerade i kommunernas webbplatser skapar det även hierarkiska problem för de 
webbplatser som använder sig av länkstigar för att visa för användarna vart de befinner 
sig. Detta på grund av folkbibliotekens startsidor sällan kallas just för "startsida", något 
som en av riktlinjerna påvisar.  

Navigationsmenyn är hos samtliga webbplatser fast i sin struktur vilket vi anser hjälper 
användaren att hitta på webbplatsen. Då det gäller att ge en introduktion på startsidan är 
det ungefär hälften av webbplatserna som följer Vervas rekommendationer.  

Då vi undersökte kontrasterna på webbplatserna fann vi att färgvalet och en snygg 
design oftast haft högre prioritet än att webbplatserna ska vara läsbara för alla 
användare. Problemen vi fann var att majoriteten av webbplatser använde sig av blå text 
på vit bakgrund, vilket inte ger tillräckligt starka kontraster. Av dem som erbjöd sina 
användare en chans att kunna justera kontrastinställningen, var det ändå bara ett fåtal 
som fick godkänt på kontrasttestet efter inställningarna. Ytterligare problem var att de 
två tredjedelar av webbplatserna som erbjöd flexibla måttenheter hade stilmallar som 
gjorde det omöjligt för en användare att använda sig av Internet Explorers egna 
inställningar, vilket är en klar brist eftersom vissa av webbplatsernas egna 
kontrastalternativ inte var tillräckliga.  

Vi anser att det är viktigt att innehållskoda sin webbplats eftersom detta innebär att man 
gör innehållet användbart för så många som möjligt. Då vi stängde av stilmallarna som 
styr presentationen visade det sig att endast två av webbplatserna blev oläsliga. Trots 
detta vill vi påstå att det saknas en förståelse för hur färgval och teknisk design kan 
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påverka användare med funktionshinder, vilket blir ännu tydligare för oss när 
webbplatsernas layout ofta visar sig vara uppbyggda med tabeller som kan störa 
hjälpmedel som läser av webbplatser med hjälp av kodning.  

Webbplatserna var positivt nog inte beroende av JavaScript. Det var två webbplatser 
som upplevde någon typ av störning i funktionerna då JavaScript stängdes av, men i 
stort sett fungerade de tillfredställande. Det vi dock upplevde som ett problem var att 
OPAC inte fungerade utan JavaScript och det är däremot ett större bekymmer för de 
användare som inte kan läsa av detta programspråk, men som gärna vill söka i 
bibliotekens elektroniska kataloger.  

De webbplatser som använder sig av formulär hade få fält, men skiljde sig åt i fråga om 
utförlighet. Det var dessutom få som hade markerat om fält var obligatoriska eller ej, 
vilket vi i vissa fall anser kan behövas för att användare ska veta vilka uppgifter som 
folkbiblioteken behöver.  

Av de nio folkbiblioteken var det bara Tanum som använde sig av en bild som kan 
anses som flimrande eller störande, något vi anser är ett positivt resultat. 

 
 
8.2.2 Webbplatsens innehåll och tjänster  
Samtliga bibliotek redovisar sin verksamhet på webbplatsen. Det varierar däremot 
mellan de olika biblioteken var på webbplatsen verksamhetsöversikten hamnar. 
Samtliga nio webbplatser har även kontaktinformation och flera olika sätt att kontakta 
biblioteket. Tre av biblioteken har en "fråga biblioteket"-tjänst samt, liksom de övriga, 
telefonnummer och funktionsbrevlådor. Kontaktuppgifterna går på de flesta 
webbplatserna att finna på startsidan eller en speciell kontaktsida. Ett sätt som vi inte 
anser är att föredra är Laholms upplägg där kontaktuppgifter till anställda är utspridda 
på olika ställen på webbplatsen. 

Av de nio webbplatserna är det bara Lekeberg och Sigtuna som inte har tillräcklig 
information om när och av vem informationen på webbplatsen uppdaterades. Sigtuna 
saknar en informationsansvarig, men har ett uppdateringsdatum medan Lekeberg saknar 
samtlig information.  

Webbplatserna har tillräckliga sökfunktioner vad det gäller katalogsök. Laholm och 
Tanum är exempel på några webbplatser som även använder sig av fasta 
sökfunktioner, båda i den övre fasta menyn, som hör till hela kommunen. Fasta 
sökfunktioner är, i vår mening, en klar fördel då användarna kan söka sig till 
information och funktioner som annars kan vara svåra att hitta.  

 

8.2.3 Att hålla webbplatsen levande 

Fyra av de nio webbplatserna använder sig av h-element när de kodar rubriker. Götene 
hade bara använt h-element på huvudrubriken på varje sida. Olofström hade felaktigt 
kodat huvudrubriken med <H3> istället för <H1> som är den korrekta kodningen. De 
fem webbplatser som felaktigt eller inte alls använt sig av h-element försvårar eller i 
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värsta fall omöjliggör webbplatsläsning med hjälpmedel för synskadade, så som 
ReadSpeaker. Samma hjälpmedel påverkas också av kodningen för punktlistor, som 
däremot sju av biblioteken kodat korrekt.  

Readspeaker påveras också av alt-texter, där den, om de fattas, inte kan förmedla bilder 
till synskadade användare. Endast Sigtuna hade alt-texter på samtliga bilder, de 
resterande tre som vi gav godkänt saknar en eller ett fåtal alt-texter. De övriga fem hade 
felaktiga eller inga alt-texter och Lekebergs webbplats tappade även sin struktur när 
bilderna togs bort.   

Samtliga bibliotek fick godkänt på att de inte strukit under text som inte är länkar.  

Biblioteken visar överlag brister vad det gäller att tala om när en länk öppnas i ett nytt 
fönster. Malmö bibliotekswebbplats varnar för de flesta länkar, men har förbisett de 
länkar som öppnas i nytt fönster direkt från navigationsmenyn. Botkyrka och Laholm 
påpekar även de att nya länkar öppnas men det kräver att användaren håller muspekaren 
över länken en stund, vilket kräver användandet av en datormus.  

För att undvika att tvinga på användarna ny programvara ska dokument helst vara 
publicerade i HTML eller X-HTML. Samtliga bibliotek använder i första hand pdf-filer 
som kräver Adobe Reader. Vi anser att Adobe är det bästa alternativet till HTML då 
detta är ett gratisprogram som de flesta redan använder. 

Avslutningsvis anser vi att folkbiblioteken och deras webbplatser i dagsläget inte 
motsvarar de mål som har beskrivits i biblioteksplanerna. Det finns visioner och 
planeringar inför framtiden hos kommunerna för att skapa tillgänglighet på 
webbplatserna, men arbetet för att uppnå detta är genomfört till olika grad hos de 
undersökta folkbibliotekens webbplatser. Endast två av folkbiblioteken hade 
webbplatser som uppfyllde riktlinjerna till över 80 %, medan genomsnittet för 
webbplatserna låg omkring 65 %. Detta anser vi inte är ett godtagbart resultat och 
bevisar att det finns mer arbete att genomföra för folkbiblioteken och deras kommuner 
om de vill nå upp till sina mål i biblioteksplanerna. 
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9. Sammanfattning 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka i vilken mån folkbiblioteken diskuterar och 
belyser tillgänglighet för funktionshindrade i sina biblioteksplaner, samt hur väl deras 
webbplatser lever upp till dessa planer och nationella riktlinjer/standarder för 
elektronisk information. För att precisera vad det är vad vi ska svara på för att uppfylla 
syftet har vi tagit fram frågeställningarna: 
 

• Hur beskrivs arbetet och målen med tillgänglighet för funktionshindrade på 
webbplatserna i folkbibliotekens biblioteksplaner?  

• I vilken grad kan de nuvarande webbplatserna sägas följa nationella riktlinjer 
och standarder kring tillgänglighet för funktionshindrade? 

Vi valde att arbeta med nio biblioteksplaner. Dessa valdes ut enligt Svensk 
biblioteksförenings definition av vad en färdigställd biblioteksplan är. Vidare valde vi 
enbart planer godkända av kommunfullmäktige efter 2005, då bibliotekslagen trädde i 
kraft. Dessa biblioteksplaner och tillhörande webbplatser undersöktes därefter med 
kvalitativa metoder då vi gjorde en analys av biblioteksplanerna och sedan 
webbplatsundersökningar med hjälp av verktyget WAT (Web Accessibility Toolbar) 
och en checklista, omarbetad från en av Vägledningen 24-timmarswebbens checklistor 
för att passa vår undersökning av tillgänglighet för funktionshindrade. 

Den teoretiska grunden för detta arbete är kognition och människa-dator-
interaktionsteori (MDI) samt informationsarkitektur. MDI handlar kortfattat om att 
betrakta människor som delar i ett system. Eftersom tekniska system kan anses 
beroende av människor och deras interaktioner är det viktigt att utvecklandet av nya 
tjänster eller verktyg alltid börjar med människans psykiska eller fysiska möjlighet att 
använda verktyget eller utveckla hjälpverktyg som gör att det ursprungliga verktyget når 
sin fulla potential. Kognitionsvetenskap berör hur människan tar till sig och bearbetar 
information under olika förhållanden vilket kan vara av vikt att förstå vid utvecklandet 
av datasystem. Informationsarkitektur handlar i grund och botten om att underlätta 
sökprocessen för användaren, t.ex. med att strukturera en webbplats. Välstrukturerad 
information uppfattas som lättare att förstå för alla användare, oavsett eventuella 
funktionshinder. 

Analysen och slutsatserna har sin utgångspunkt i de frågeställningar vi har formulerat 
till vårt syfte. I dessa kapitel diskuterar vi bland annat hur folkbiblioteken ser på sitt 
arbete med tillgänglighet, vilka planer de har inför framtiden och om de anser sig vara 
tillgängliga. Detta ställs sedan mot de resultat vi funnit med våra 
webbplatsundersökningar. Vi fann att det finns en medvetenhet hos biblioteken att 
förbättra de elektroniska resurserna och tillgängliggöra dem, men att det överlag saknas 
metod och kunskap för hur detta ska gå till. Funktionshindrande och äldre anses ha 
samma barriärer för sitt informationsintag och biblioteken satsar därför mer resurser på 
att tillgängliggöra lokalerna samt på uppsökande verksamhet. 

Vad det gäller webbplatsundersökningarna fann vi att de flesta folkbibliotek satsat på 
standardiserade lösningar där design väger tyngre än användbarhet. Det blev också 
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tydligt i färgvalet som på majoriteten av webbplatserna inte skapade tillräcklig kontrast 
för användare med synnedsättningar. Alla webbplatserna var uppbyggda i HTML eller 
X-HTML men hade samtidigt felaktigt kodat vissa element som avgör om hjälpmedel 
för funktionshindrade går att använda. Statistiskt sett var det bara två webbplatser som 
hade 80 % av riktlinjerna godkända i vår undersökning, resterande hade en 
medelprocent på 65. Vi anser att biblioteken således inte lever upp till de mål de själva 
satt upp för sin elektroniska verksamhet, eller de riktlinjer och förordningar som 
förväntas av svenska myndigheter. 
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Bilaga 1  
 
Formulär för omarbetade riktlinjer 
 
Nr Riktlinje Uppfyllt Kommentar 
 
3.0 Standarder för webbplatser     
3.1.1 Hjälp användarna förstå var de är på webbplatsen   
3.1.2 Hjälp användarna att hitta det de söker   
3.1.3 Var konsekvent i navigation, struktur och utformning   
3.1.4 Kalla startsidan för "startsida"   
3.1.5 Använd startsidan för att ge en introduktion till webbplatsen  
3.1.6 Alla sidor ska ha länkar till startsidan och andra sidor som är viktiga för orienteringen

   
3.2.2 Använd tillräckliga kontraster    
3.3.2 Utveckla webbplatsen enligt standard snarare än för en webbläsare  
3.3.3 Skapa en design som fungerar oavsett fönster- och skärmstorlek  
3.3.4 Separera innehåll från design - använd externa stilmallar för att styra presentation och 

layout   
3.3.5 Webbplatsen ska kunna användas även om stilmallarna inte kan tolkas  
3.3.6 Använd flexibla måttenheter 
3.3.7 Gör inte webbplatsen beroende av JavaScript 
3.3.10 Använd inte ramar 
3.3.11 Använd inte tabeller för layout 
3.3.14 Basera inte viktig funktionalitet på Flash eller andra format som kräver insticksprogram 
3.3.15 Låt bakåtknappen fungera 
3.3.20 Använd inte rörelser i gränssnittet 
3.3.21 Använd inte flimmer och blinkningar 
3.5.1 Minimera antal fält och obligatoriska fält i formulär 
3.5.2 Markera tydligt vilka fält som är obligatoriska 
3.5.6 Säkerställ att användaren kan fylla i informationen på sitt sätt 
 
4.0 Webbplatsens innehåll och tjänster 
4.1.5 Ge en verksamhetsöversikt och kontaktinformation 
4.2.1 Använd startsidan för att tydliggöra syftet med webbplatsen 
4.2.5 Ange vem som är informationsansvarig 
4.4.1 Webbplatsen bör ha en sökfunktion 
4.4.2 Gör sökfunktionen åtkomlig från alla sidor 
4.6.1 Gör det möjligt att ställa frågor och ha en dialog med myndigheten 
4.6.2 Använd funktionsbrevlådor 
 
5.0 Att hålla webben levande 
5.5.1 Gör listor med de HTML-element som är till för att skapa listor 
5.5.2 Skapa rubriker med h-element 
5.5.6 Stryk aldrig under text som inte är länkad 
5.6.1 Beskriv samtliga meningsbärande bilder och grafiska objekt med alt-texter 
5.6.2 Tillhandahåll standardbaserade alternativ till format som kräver insticksprogram (t.ex. 

Flash) 
5.6.3 Tillhandahåll textalternativ till imagemappar 
5.7.3 Tala om när en länk öppnas i ett nytt fönster 
5.7.4 Publicera i första hand dokument i HTML eller XHTML 
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Figur 1 Antalet godkända riktlinjer i procent 
 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

Tanum 89%
Götene 83%
Malmö 78%
Laholm 76%
Sigtuna 70%
Olofström 62%
Lekeberg 62%
Jönköping 54%
Botkyrka 51%

 
 
 
 


