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SAMMANFATTNING
Svenska kommuners webbplatser innehåller stora mängder information och vänder sig
till en bred målgrupp. För att användare ska kunna ta del av denna information är det
viktigt att webbplatsen är tillgänglig, för alla. 74 procent av personer med
funktionsnedsättning uppger i en undersökning gjord av myndigheten för delaktighet
(2015a) att de använder internet för att ta kontakt med kommuner, men samtidigt
upplever mer än 1 av 10 svårigheter i samband med användandet av datorer och internet,
enligt SCB (2014). Syftet med denna studie var att kartlägga hur Svenska kommuner
arbetar med att tillgängliggöra deras webbplats för personer med funktionsnedsättning.
Studien undersökte också vad kommunerna bör göra för att tillgängliggöra deras
webbplats samt vilka svårigheter som finns i arbetet med att tillgängliggöra en kommunal
webbplats.
I arbetet med denna kartläggning intervjuades personer som har insikt i ämnet samt sju
kommunrepresentanter. För att samla in kvantitativ data genomfördes en
enkätundersökning som besvarades av 208 av Sveriges 290 kommuner.
Studien resulterade i en kartläggning av hur svenska kommuner arbetar med
tillgänglighet, en studie av vad kommunerna bör göra och vilka problematiska faktorer
som finns i deras tillgänglighetsarbete. Många kommuner satsar i dagsläget på att utveckla
nya webbplatser men det finns fyra framträdande faktorer som påverkar deras arbete.
Dessa faktorer är kunskapsbrist, resursbrist, organisationsegenskaper, så som oklara
ansvarsfördelningar och decentraliserade organisationer, samt bristen på tydliga krav.
Kartläggningen visar också att det finns tydliga skillnader mellan små och stora
kommuner i arbetet med webbtillgänglighet.

ABSTRACT
Swedish municipalities' websites contain vast amounts of information that caters to a
broad audience. For users to be able to access this information, it is important that the
website is accessible, to everyone. 74 percent of people with disabilities states in a survey
conducted by the Swedish Agency for Participation (2015a) that they use the internet to
make contact with local municipalities, but simultaneously more than 1 out of 10
experiences difficulties associated with the use of computers and the Internet, according
to Statistics Sweden (2014). The purpose of this study was to identify how Swedish
municipalities are working to make their website available for people with disabilities.
The study also examined what municipalities should do to make available their website
and what difficulties are in the process of making a municipal website available.
In working with this survey people who have insights into the subject and seven
community representatives were interviewed. To collect quantitative data a questionnaire
survey answered by 208 of Sweden's 290 municipalities was conducted.
The study resulted in a survey of how Swedish municipalities work with web accessibility,
a study of what actions the municipalities should take and also problematic factors in the
process to become accessible. Today, many municipalities are investing in the
development of new websites but there are four main factors that affect their work.
These factors are lack of knowledge, lack of resources, organizational characteristics,
such as unclear division of responsibility and decentralized organizations, and the lack of
distinct requirements. The survey also shows that there are significant differences
between the small and big municipalities regarding their accessibility initiative.
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INLEDNING
Internet och ökad digitalisering har skapat nya tillvägagångssätt för att uträtta ärenden
och hitta information. För att detta ska vara möjligt måste dock informationen vara
tillgänglig för alla. Bland personer med funktionsnedsättning i Sverige upplever 13
procent vissa svårigheter och 3 procent stora svårigheter i användandet av datorer och
internet (SCB, 2014). Att göra en webbplats tillgänglig är ett krävande arbete och
pågående forskningen tar hela tiden fram ny fakta om vad som krävs för att webbplatser
ska vara tillgängliga för personer med olika behov.
22 procent av personer i ålder 16-85 i Sverige har idag en funktionsnedsättning (SCB,
2014) oavsett om det handlar om nedsatt rörelseförmåga, psykisk ohälsa, kognitiva
funktionsnedsättningar eller något annat så kan det påverka förmågan att vara delaktig
och aktiv på webben. Användarna bör därför alltid vara i fokus och webbplatserna ska
utgå från deras olika förutsättningar och behov.
Sverige har förbundit sig att följa FN:s konvention om rättigheter för person med
funktionsnedsättningar (SOU 2009:36). I denna konvention berörs tillgänglighet i flera
punkter. Sverige har genom att ansluta sig till FN:s konvention bekräftat att de ska vidta
skäliga tillgänglighetsåtgärder för att avskaffa diskriminering. De ska även vidta åtgärder
för att säkerhetsställa att personer med funktionsnedsättningar får tillgång till internet
och annan information- och kommunikationsteknik på samma villkor som andra samt
identifiera och avlägsna hinder för tillgänglighet.
Kommunala webbplatser innehåller stora mängder information och denna riktar sig till
en bred målgrupp. 74 procent av svarande i myndigheten för delaktighets undersökning
rivkraft angav att de använder internet för kontakt med kommuner (Myndigheten för
delaktighet, 2015a). Detta betyder dock inte att tillgängligheten på kommunala
webbplatser är god och det verkar finnas stora skillnader i kunskapsnivå mellan olika
kommuner när det gäller hur informationen på webbplatsen görs tillgänglig. Det är
därför intressant att undersöka vad de bör göra, om och hur de arbetar med detta ämne
samt vilka svårigheter som finns i processen att tillgängliggöra en kommunal webbplats.
Rapporten är skriven på uppdrag av undersöknings- och analysföretaget AB Stelacon.
Studien utgår bland annat från en utav Stelacons tidigare kartläggning av behov av
kommunikationstjänster.

SYFTE & MÅLSÄTTNING
Syftet med denna rapport är att undersöka hur kommuner arbetar för att tillgängliggöra
deras webbplats för personer med funktionsnedsättning. I rapporten undersöks också
vad kommunerna bör göra för att tillgängliggöra webbplatsen samt identifiera de
svårigheter som finns i detta arbete.
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PROBLEMFORMULERING
Frågan denna studie ämnar besvara är:
Hur arbetar svenska kommuner för att göra information på deras webbplats tillgänglig för
personer med funktionsnedsättning?
För att besvara huvudfrågan så kommer även följande underfrågor att besvaras:
1. Hur bör de arbeta för att göra deras webbplats tillgänglig?
2. Vilka är svårigheterna i tillgänglighetsarbetet?

AVGRÄNSNINGAR
Ämnet undersöks utifrån två olika perspektiv, kommunernas och experter inom ämnet.
Användarens perspektiv undersöks inte i studien då detta inte hade varit möjligt att
undersöka grundligt inom tidsramen för arbetet.
Utav kommunernas digitala kommunikation kommer endast frågor om webbplatsen att
inkluderas i undersökningen för att få ett tydligt fokus på undersökningen.

ORDFÖRTECKNING
Nedan är en förteckning över de förkortningar och facktermer som används i studien.
IKT
PTS.
SCB
SKL

informations-.och.kommunikationsteknik.
Post-.och.telestyrelsen
Statistiska.centralbyrån
Sveriges.Kommuner.och.Landsting
World.Wide.Web.consortium..Ett.internationellt.samarbete.som.
W3C
arbetar.för.att.utveckla.webbstandarder
Web.Content.Accessibility.Guidelines..Internationell.standard.som.
WCAG.2.0
innehåller.rekommendationer.för.att.tillgängliggöra.webinnehåll..
E-delegationens.riktlinjer.för.arbete.med.webbplatser.inom.offentlig.
Webbriktlinjerna
sektor.i.Sverige..
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BAKGRUND & TEORI
I detta avsnitt presenteras den teori och bakgrund som ligger till grund för rapporten. Först definieras
tillgänglighet, sedan presenteras tidigare forskning på ämnet samt standarder och riktlinjer för att öka
tillgänglighet. Slutligen presenteras den lagstiftning som finns gällande tillgänglighet.

TILLGÄNGLIGHET
I detta avsnitt definieras tillgänglighet, sambandet mellan tillgänglighet och användbarhet förklaras och
till sist presenteras hur tillgänglighet på webbplatser bör mätas.

DEFINITION
Begreppet tillgänglighet används ofta och i många olika sammanhang. Efterforskning för
denna studie visar dock att det finns många olika sätt att definiera tillgänglighet.
Handikappförbunden fastställde 2006 att det saknas en accepterad definition av
tillgänglighet och presenterade då ett förslag på en definition av begreppet som
presenteras nedan:
Tillgänglighet är en förutsättning för full delaktighet i samhället för
kvinnor, män, flickor och pojkar med funktionshinder. Bygget av ett
tillgängligare samhälle är en del i processen för hållbar utveckling och
syftar till att miljöer, produkter och tjänster ska vara användbara för
personer med funktionshinder och följa konceptet Design för alla. Det
betyder att samhället ska sträva efter att människors olika behov av
kommunikation och information samt utformning av miljön ska byggas
in i produkter och ordinarie verksamhet.
För att skapa ett tillgängligare samhälle krävs att makthavare inom
offentlig sektor och privat näringsliv antar ett förändrat förhållningssätt
och accepterar ansvaret för att riva hinder för full delaktighet. Ansvaret
antas genom att planera, kommunicera, genomföra, underhålla och följa
upp aktiva åtgärder för ökad delaktighet. Vägen till ett förändrat
förhållningssätt går via kompetensutveckling om medborgarskap,
attityder och tillgänglighet, reglering av tillgänglighet samt
framtagning av konkreta verktyg som kravspecifikationer i offentlig
upphandling, standardisering och certifiering. Handikappförbundens
medlemsförbund förmedlar konkreta beskrivningar av vad ett
tillgängligare
samhälle
innebär
för
personer
med
olika
funktionsnedsättningar, till exempel nedsatt syn och hörsel, dövhet,
astma- och överkänslighet, olika medicinska funktionsnedsättningar,
samt nedsatt kognitiv och psykisk funktionsförmåga.
(handikappförbundens samarbetsorgan, 2006)
Fortfarande används olika definitioner av begreppet men dessa har ofta liknande
innebörd. Myndigheten för delaktighet använder exempelvis begreppet tillgänglighet som
ett samlingsbegrepp för användbarhet och tillgänglighet och menar att det används för
att beskriva hur personer med funktionsnedsättning kan delta på lika villkor som andra
(myndigheten för delaktighet, 2015b). Samtidigt definierar PTS, i samråd med AB
Stelacon (2014a, s.5) tillgänglighet som:
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Ett utfall av användbarhet, om användbarheten är anpassat till specifika
grupper av funktionsnedsättningar. För att en god tillgänglighet av en
produkt eller tjänst ska uppnås, måste användbarheten vara anpassad till
personer med olika förutsättningar.
Det finns uppenbarligen flera sätt att definiera tillgänglighet och i denna studie används
en definition för just webbtillgänglighet. Definitionen kommer från Web Accessibility
Initiative (W3C, 2012) och lyder som följer:
Webbtillgänglighet innebär att personer med funktionsnedsättning kan
uppfatta, förstå, navigera, interagera med, och bidra med information till
webben.

TILLGÄNGLIGHET & ANVÄNDBARHET
Användbarhet och tillgänglighet är, som beskrivits ovan, nära besläktade men det är inte
samma sak. Det finns en ISO-standard (ISO 9241-11) för tillgänglighet som lyder:
I vilken grad en användare i ett givet sammanhang kan bruka en produkt
för att uppnå specifika mål på ett ändamålsenligt, effektivt och för
användaren tillfredsställande sätt.
(Green & Pearson, 2006)
Sambandet mellan användbarhet och tillgänglighet kan definieras på många olika sätt.
SiteVision (2015) menar att användbarhet, i samband med webben, syftar på att en
webbplats ska vara enkel att använda medan tillgänglighet snarare syftar på att
informationen på webbplats är åtkomlig för så många som möjligt.
I boken Handbook of usability testing (Rubin & Chisnell, 2008, s. 4) definieras
användbarhet som att någonting är användbart då användaren kan göra vad hen vill, på
det sättet hen förväntar sig att kunna göra det, utan hinder, tvekan eller frågor. En del av
användbarheten är tillgänglighet men användbarhet innebär också att något är effektivt,
tillfredsställande och möjligt att lära sig. Rubin och Chisnell menar också att
användbarhet endast blir ett problem när den saknas.
Handikapprörelsen förklarar sambandet mellan tillgänglighet och användbarhet med
liknelsen ”Det räcker inte med att ha tillgång till tvättstugan om jag inte kan använda
tvättmaskinen” (Handikappförbundens samarbetsorgan, 2006).

MÄTA TILLGÄNGLIGHET
Vigo och Brajnik (2011) menar att det finns olika typer av tillgänglighetsmått;
automatiska, manuella samt hybrider som baseras på både automatiska och manuella
tester. Författarna beskriver i artikeln för- och nackdelar med automatiska tester.
Fördelarna är att automatiska tester på ett enkelt och snabbt sätt ger en bild av
tillgängligheten på en webbplats. Mätprocessen blir också billigare än vid andra typer av
mätningar då ingen mänsklig inblandning krävs, detta medför också att resultaten från
mätningarna är pålitliga och är möjliga att reproducera. Nackdelarna med automatiska
tillgänglighetstester är att de har låg noggrannhet då de resulterar i varningar om ickeexisterande problem samtidigt som de missar sanna problem.
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På Funkas webbplats skriver de att det till viss del finns möjligheter att mäta tillgänglighet
med hjälp av automatiska testprogram, de pekar dock på att det är svårt att få med alla
komponenter av tillgänglighet i dessa tester. Mätverktyg kan indikera problem men dessa
problem bör undersökas närmare. Språkbruk är exempelvis endast möjligt att undersöka
manuellt och därför behövs automatiska tester kompletteras med manuella. (Funka,
2015a)

TILLGÄNGLIGHET PÅ MOBILA WEBBPLATSER
Webbplatser kan nås på andra enheter utöver datorer, så som mobiltelefoner och
surfplattor. Den ökade mobiliteten har många fördelar för personer med
funktionsnedsättning, bland dessa finns möjligheten att få hjälp med instruktioner, GPSnavigering samt möjlighet till inläsning och uppläsning (Funka, 2015b). Den ökade
användningen av pekskärmar och mobila enheter ställer dock högre krav på de som
utvecklar mobila webbplatser och applikationer (Funka, 2012). Navigationen måste vara
konsekvent, tydlig och begriplig, (Funka, 2015b).
Idag finns mobilanpassning med i riktlinjer gällande tillgänglighet. E-delegationen har
exempelvis högsta prioritet på riktlinjen om att anpassa webbplatsen för små skärmar (edelegationen, 2015a). Funka har också tagit fram riktlinjer gällande mobil tillgänglighet
(Funka, 2012). Dessa riktlinjer presenteras närmare senare i detta kapitel.

TIDIGARE FORSKNING
Nedan presenteras resultat från tidigare forskning på ämnet. En sammanfattning av Stelacons
kartläggning av behov av kommunikationstjänster, boken en webb för alla, en sammanställning av
myndigheten för delaktighets undersökningar samt en presentation av SKLs kommungranskning. Då
efterforskningar visar att tillgänglighet för personer med kognitiv funktionsnedsättning är ett område som
det inte forskats lika mycket på sammanfattar också rapporten kognitiv tillgänglighet till elektronisk
kommunikation.

KARTLÄGGNING AV BEHOV AV KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER
I februari 2014 genomförde AB Stelacon en behovskartläggning avseende informationsoch kommunikationsteknik (IKT) för personer med funktionsnedsättningar på uppdrag
av Post och Telestyrelsen (PTS). Denna kartläggning baserades på djupintervjuer med
personer som har olika typer av funktionsnedsättningar samt personer med kunskap om
funktionsnedsättningar. Intervjuerna kompletterades också med användartester. Syftet
med undersökningen var att se vilka behov som personer med funktionsnedsättningar
har av IKT-tjänster samt vilka hinder som finns för att tillgodose dessa behov. (Stelacon,
2014b)
Kartläggningen visar att utvecklingen av e-tjänster och information som finns tillgänglig
via internet upplevs både som positiv och negativ beroende på vilken målgrupp som
uttalar sig. Personer med hörselnedsättning och/eller tal- och språksvårigheter upplever
denna utveckling som positiv i större utsträckning då de uppger att de hellre
kommunicerar via skrift. Personer som istället föredrar personlig och muntlig
kommunikation, så som exempelvis dyslektiker, har i större utsträckning en negativ
inställning till denna utveckling. Det verkar dock finnas en generell uppfattning om att
många e-tjänster och webbplatser idag är svårbegripliga och komplexa. (Stelacon, 2014,
s.1)
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Denna utveckling av IKT-tjänster och det ökande användandet av dessa tjänster ställer
höga krav på tydligheten i de tjänster och den information som publiceras (Stelacon,
2014, s. 11). Det finns exempelvis många webbplatser som är uppbyggda på ett sådant
sätt att de inte fungerar tillsammans med existerande hjälpmedel så som skärmläsare.
Kartläggningen visar att det de olika målgrupperna har olika behov och även inom
målgrupperna varierar behoven. Det kan därför vara svårt att dra generella slutsatser om
vad som fungerar för de olika målgrupperna. I slutet av kartläggningen redogörs för
möjliga förbättringsområden för IKT-tjänster, dessa presenteras i listan nedan.
•

Tydligare och bättre strukturerade webbplatser och e- tjänster. Detta innebär att
det ska vara en tydlig struktur, språket ska vara lättbegripligt och det ska
vara enkelt att hitta viktig information.

•

Flera möjligheter att kontakta myndigheter och företag. Olika målgrupper har
olika preferenser för hur de vill att kommunikationen ska ske.

•

Ökad kunskap om funktionsnedsättningar och bemötande

•

Informationsinsatser gällande nya tjänster till personer med funktionsnedsättningar

•

Delaktighet och tillgänglighetsperspektiv i utveckling av nya tjänster. Att inkludera
detta perspektiv redan vid utveckling av nya tjänster innebär att det går
att undvika särlösningar och tillgänglighetsanpassning i efterhand.

•

Tillgång och kunskap om datorer och smarta telefoner

EN WEB FÖR ALLA
I boken a web for everyone (Horton & Quesenbery 2014) förklarar författarna vad tillgänglig
design innebär och hur detta kan uppnås. De menar att webbplatser och applikationer
som är dåligt designade skapar barriärer som exkluderar vissa användare och när webben
är tillgänglig för alla så kan även personer med olika förmågor och sammanhang använda
den med framgång. Författarna hävdar att det är av stor vikt att inkludera alla typer av
användare redan i tidiga stadier av utvecklingen.
Författarna har tagit fram nio principer som grundar sig på tre tidigare arbeten; WCAG
2.0, the principles of Universal Design och Design Thinking. Dessa nio principer talar
om hur webbplatser och applikationer designas på ett sätt så att alla kan ta del av dem.
Dessa principer lyder:
•

Personerna först: Designa för olikheter.
Användarupplevelsen börjar med användarna och det är viktigt att tänka
på variationen av behov hos dessa användare. Användarna ska finnas i
åtanke hela tiden, inte bara inkluderas vid ett tillfälle av projektet.

•

Klart syfte: Väldefinierade mål
Tydliga mål är nyckeln till användarvänlighet och tillgänglighet. Genom
att fokusera på de viktigaste egenskaperna skapas en bättre design för
alla. Det är viktigt att ha ett mål innan designarbetet börjar och ett tydligt
mål kräver kunskap om målgruppen.
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•

Solid Struktur: Byggd på standarder
En webbplats som är kodad med standarder stödjer användningen även
på andra enheter och webbläsare. En sådan webbplats skapar inga
barriärer vilket gör det lättare för användare att känna sig säkra i sin
användning.

•

Lättförståelig interaktion: Allting fungerar
Om interaktionen på webbplatsen är lätt för personer med en
funktionsnedsättning så är den också enkel att förändra. De interaktiva
elementen ska vara enkla att identifiera och designade för att vara lätta att
använda. Exempelvis så ska interaktionen med webbplatsen vara möjlig
endast genom tangentbordet vilket innebär att tabbarna måste vara i en
relevant ordning som passar den visuella presentationen.

•

Hjälpsam vägledning: Guidar användaren
Hjälpsam vägledning grundar sig i konsekventa och lättförståeliga
ledtrådar som hjälper användare att orientera och navigera sig på
webbplatsen. Vägledning kan byggas in i både designen av webbplatsen
och i koden.

•

Tydlig presentation: Stöder innehållet
Innehållet bör designas på ett sätt som gör det enkelt att uppfatta det.
För att webbplatsen ska vara tillgänglig för alla så ska även designen vara
möjlig att skräddarsy efter användarens behov. För en tydlig presentation
är det speciellt viktigt att det är hög kontrast mellan text och bakgrund,
att rätt font används, storleken på texten, vilket linjeavstånd som
används samt att de olika elementen på sidan är lätta att särskilja.

•

Enkelt språk: Skapar en konversation
Texten på webbplatsen bör skrivas i klartext för att göra informationen
tillgänglig. Texten bör testas i användartester för att säkerställa att det är
lätt att förstå.

•

Tillgänglig media: Främjar alla sinnen
Tillgänglig media innebär att det finns olika alternativ för perception.
Alternativen kan bestå i att det finns beskrivningar för bilder och videos,
transkriberingar av ljudfiler etc. färg och andra signaler används för att
styrka olika typer av perception.

•

Universal användbarhet: Skapar glädje
Målet är att skapa en inkluderande användarvänlighet för alla, även de
med funktionsnedsättningar. Vid universal användbarhet så görs
tekniken osynlig och fokus ligger istället på aktiviteterna.

MYNDIGHETEN FÖR DELAKTIGHET
Myndigheten för delaktighet arbetar gentemot bland annat kommuner och har i uppdrag
att verka för att funktionshinderspolitiken ska få genomslag i hela samhället (MDF,
2015). Funktionshinderspolitiken grundar sig i mångfald där samhället ska utformas så att
alla blir fullt delaktiga i samhällslivet och får jämlika levnadsvillkor. Myndigheter ska,
enligt förordningen om statliga myndigheters ansvar för genomförande av
funktionshinderspolitiken, ta hänsyn till de mål som funktionshinderspolitiken tar upp.
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Myndigheten för delaktighet (2015b) har tagit fram fyra punkter som
möjliggör en utvecklingen mot målen, dessa fyra punkter presenteras nedan:
Att…
… se till att planering och utformning av miljöer, byggnader, produkter
och tjänster utgår från att människor är olika.
… befintliga miljöer och tekniska lösningar som redan är utvecklade,
kontinuerligt blir tillgängligare och mer användbara.
… självständigheten och möjligheterna till självbestämmande ska öka för
personer med funktionsnedsättning. Det är viktigt att inflytandet ökar i
beslutsprocessen för dem som har rätt till och använder det stöd och den
service som samhället erbjuder.
… funktionshinderperspektivet får genomslag i de verksamheter som
arbetar med insatser för personer med funktionsnedsättning. Risken är
annars att individuella stöd- och särlösningar förblir huvudalternativet.
De har i sin publikation Riktlinjer för tillgänglighet – riv hindren (2015b) tagit fram riktlinjer
som de rekommenderar att myndigheter, i dessa ingår landskommunala eller kommunala
myndigheter, ska följa för att betraktas som tillgängliga. Riktlinjerna behandlar både
fysisk och digital tillgänglighet. I avsnittet gällande webbplatser och e-tjänster anger de att
en webbplats är tillgänglig om presentationen av innehållet på webbplatsen kan anpassas
efter varje användares egna behov och att detta inte förändrar strukturen och innehållet.
De rekommenderar också att myndigheterna ska följa e-delegationens webbriktlinjer.
I maj 2015 släppte myndigheten för delaktighet en samlad uppföljning av
funktionshinderspolitiken (myndigheten för delaktighet, 2015a). Denna uppföljning
sammanställer data från bland annat SCB och egna undersökningar. Ett avsnitt i denna
rapport rör IT-politik och i detta avsnitt finns en lägesbeskrivning och en
sammanfattande analys.
Enligt rapporten är användningen av Internet hög men i åldersgruppen 25-64 år finns det
skillnader mellan personer med funktionsnedsättning och övrig befolkning. I yngre
åldersgrupper är skillnaden mellan personer med funktionsnedsättning och övrig
befolkning närmast obetydlig. I rapporten går att läsa att offentliga webbplatser generellt
är tillgängligare än privata webbplatser och att 74 procent av personer med
funktionsnedsättning använder internet för att kontakta Kommuner. Sverige ligger över
medel när det gäller tillgänglighet men når fortfarande inte samma tillgänglighetsnivå som
exempelvis USA, Kanada och Norge.
Rapporten använder sig av SCBs undersökning och konstaterar att det fortfarande finns
personer med funktionsnedsättning som har svårigheter med att använda datorer och
internet. Vidare påpekar de att det framförallt finns två anledningar till att vissa tjänster
och webbplatser inte används av somliga. Dessa två anledningar är att webbplatsen eller
tjänsten är utformad på ett sådant sätt som inte fungerar för användaren samt att
användaren saknar kunskap om hur hen ska göra. För att minska hindren och
svårigheten i användningen behövs en ökad webbtillgänglighet och en grund i detta
tillgänglighetsarbete är tydliga kravspecifikationer. Uppföljningen visar också att det finns
en stor osäkerhet bland kommuner gällande kravställning vid upphandling. Exempelvis
svarar 68 procent av kommunerna i en utav myndigheten för delaktighets undersökningar att
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de inte vet om krav om tillgänglighet ställts vid upphandling av intranät. För att
tillgängligheten ska öka så måste även beställarkompetensen öka, menar myndigheten för
delaktighet.

SKLS GRANSKNING AV KOMMUNALA WEBBPLATSER
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är en arbetsgivar- och intresseorganisation där
alla kommuner, landsting och regioner är medlemmar. Som organisation stödjer SKL
medlemmarnas verksamhet och ger råd i frågor för medlemmarna. (SKL, 2015)
Sedan 2009 har SKL granskat kommunernas webbplatser för att se vilken information
som finns och hur enkelt det är att finna denna. (SKL, 2014) Granskningen sker genom
att studenter letar efter information på webbplatserna och om informationen de söker
inte går att hitta inom två minuter registreras det som om informationen inte finns
tillgänglig för besökarna. Utav de många områden som täcks in i undersökningen så är
det sex frågor som specifikt berör tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.
Nedan är en sammanställning av resultatet av hur många av de sex frågorna som
kommunerna i snitt hade i granskningen 2014 och hur många kommuner som
procentuellt uppfyller dessa egenskaper (tabell 1).
SAMMANSTÄLLNING TILLGÄNGLIGHET
Total&summa&snitt
Total&summa&(%)
1.&Det&finns&webbinformation&på&lättläst&svenska
2.&Det&finns&lättläst&information&integrerad&i&den&vanliga&webben
3.&Kommunens&ger&möjlighet&till&att&lyssna&på&informationen
4.&Kommunens&webbplats&är&anpassad&för&synskadade.
5.&Kommunens&webbplats&har&information&på&teckenspråk*.
6.&Kommunen&har&information&på&andra&språk&om&olika&
verksamheter.&(engelska)

3
50%
41%
5%
75%
75%
13%
90%

*För%att%göra%information%på%webben%tillgänglig%på%teckenspråk%krävs%att%man%lägger%ut%videofiler%där%en%
teckenspråkig%aktör%tecknar%informationen

Tabell 1 - SKLs sammanställning av tillgänglighetsfunktioner hos kommuner.

Sammanställningen visar att 2014 så hade kommunerna i snitt 50 procent av de
tillgänglighetsåtgärder som SKL undersökte. Majoriteteten (90 procent) möjliggjorde en
översättning till engelska på deras webbplats medan endast 5 procent integrerade lättläst
information i den vanliga webben.
KATEGORI
Små0kommuner
Mindre0kommuner
Mellanstora0kommuner
Stora0kommuner
Totalt

INVÅNARANTAL TOTALT
77000
40
7000715000
97
15000755000
112
550007
41
290

Tabell 2 - Kategoriindelning efter invånarantal
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SAMMANSTÄLLNING
SMÅ

MELLANSTORA

STORA

TOTALT

Summa.snitt

2,8

3,2

3,4

3

procent.snitt

46,6%

53,6%

56,7%

50%

1..Det.finns.webbinformation.på.lättläst.svenska
37%
44%
50%
41%
2..Det.finns.lättläst.information.integrerad.i.den.
4%
8%
7%
5%
vanliga.webben
3..Kommunens.ger.möjlighet.till.att.lyssna.på.
69%
84%
81%
75%
informationen
4..Kommunens.webbplats.är.anpassad.för.
72%
80%
79%
75%
synskadade.
5..Kommunens.webbplats.har.information.på.
11%
11%
29%
13%
teckenspråk*.
6..Kommunen.har.information.på.andra.språk.om.
87%
95%
95%
90%
olika.verksamheter..(engelska)
*För1att1göra1information1på1webben1tillgänglig1på1teckenspråk1krävs1att1man1lägger1ut1videofiler1där1en1
teckenspråkig1aktör1tecknar1informationen
Tabell 3 - Sammanställning av SKLs kommungranskning med kategoriindelning.

Om resultatet delas upp i fyra kategorier, små, mindre, mellanstora och stora kommuner
(se kategori-indelningen i tabell 2 ovan) så går det att se att små och mindre kommuner
generellt uppfyller färre frågor än mellanstora och stora kommuner i granskningen, se
tabell 3.

KOGNITIV TILLGÄNGLIGHET TILL ELEKTRONISK KOMMUNIKATION
Borg et al. (2013) har skrivit två rapporter där de undersöker kognitiv tillgänglighet till
elektronisk kommunikation. Dessa rapporter lägger fram olika sätt för hur elektronisk
kommunikation tillgängliggörs för personer med kognitiva funktionsnedsättningar. Just
kognitiv tillgänglighet ligger efter i forskningen men påverkar väldigt många människor.
Deras rapport bygger på en omfattande litteraturstudie, utifrån denna presenterar
författarna bland annat vilka användargränssnitt som är kognitivt tillgängliga. Med
kognitivt tillgängligt menar författarna att användargränssnittet är användbart för
personer med kognitiva funktionshinder.
Slutsatserna från rapporterna presenteras nedan i punktform:
•

Det finns begränsad vetenskaplig kunskap om effektiva åtgärder för
kognitiv tillgänglighet till elektronisk kommunikation.

•

Enskilda individers behov kräver anpassningsbara användargränssnitt.

•

Det behövs ytterligare forskning som kan ligga till grund för riktlinjer
och standarder angående tillgänglighet. Inkluderat i denna forskning
bör vara experimentella studier som utvärderar gränssnitt och variation.
Dessa studier bör utföras av minst 30 personer.

•

Gränssnitt ska vara enkla och erbjuda olika typer av beskaffenheter
exempelvis tal, bild, ljud och färgmarkeringar.

•

Om tekniken används har den en enorm inverkan och tröskeln för att
konstruera anpassningen är låg.

•

Det är avgörande att konstant uppdatera och ta fram nya standarder
utifrån den tillgängliga forskningen.
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Författarna menar dock att de anser att det finns för lite forskning på ämnet för att det
ska vara möjligt att dra generaliserbara slutsatser. Kognitiva funktionsnedsättningar är
varierade och tekniska lösningar behöver därför vara anpassningsbara för olika behov.
(Borg et al. 2013)

LAGSTIFTNING OCH ÖVERENSKOMMELSER
Det finns lagstiftning och överenskommelser som berör tillgänglighet, dessa tas upp i avsnittet nedan.

REGERINGSFORMEN
Regeringsformen, som är en av Sveriges grundlagar berör tillgänglighet i kap 1 § 2 stycke
5 där det står att verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet
samt motverka diskriminering. (SFS 1974:152)

FN:S KONVENTION OM RÄTTIGHETER FÖR PERSONER MED
FUNKTIONSNEDSÄTTNING
Sedan januari 2009 är Sverige som stat juridiskt bunden att till FN:s konvention om
rättigheter för personer med funktionsnedsättning (SOU 20009:36). Ett protokoll till
konventionen säger också att den enskilde har möjlighet att, om hen anser att hens
rättigheter är kränkt, klaga till FN:s internationella kommitté för rättigheter för personer
med funktionsnedsättning. (regeringen.se, 2015)
Konvention är en vägledning för hur Sverige ska arbeta för att verka för mänskliga
rättigheter för personer med funktionsnedsättning nu och i framtiden. Även EU har
antagit konventionen (myndigheten för delaktighet, 2015).

MYNDIGHETERS ANSVAR FÖR GENOMFÖRANDE AV
FUNKTIONSHINDERSPOLITIKEN
I regeringens strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken lägger de fram två
mål som behandlar IT-politiken. Dessa mål är att öka tillgängligheten och
användbarheten till offentliga webbgränssnitt och att stärka kunskapen och
beställarkompetens kring tillgänglighet och användbarhet i anslutning till offentliga
upphandlingar av e-tjänster. I strategin anger regeringen att teknik som är användbar och
tillgänglig för personer med funktionsnedsättningar ökar självständigheten och att målet
är att Sverige ska vara ett hållbart informationssamhälle för alla. (Promemoria 2011:
S2012.028, s. 44-47)

LAGEN OM OFFENTLIG UPPHANDLING
Lagen om offentlig upphandling (SFS 2007:1091) innehåller krav på tillgänglighet i
offentlig upphandling av IT. Det står bland annat att ”När det är möjligt bör
specifikationerna bestämmas med hänsyn till kriterier avseende tillgänglighet för personer
med funktionshinder eller utformning med tanke på samtliga användares behov”.

DISKRIMINERINGSLAGEN
Den 1 januari 2015 infördes ett nytt krav i diskrimineringslagen (SFS 2008:567),
lagstiftning slår nu fast att bristande tillgänglighet inom alla samhällsområden är en form
av diskriminering. Organisationer ska, enligt lagen, vidta skäliga åtgärder för att personer
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med funktionsnedsättning ska komma i jämförbar situation med personer utan en sådan
funktionsnedsättning. (Regeringen, 2014) Det är ännu oklart hur detta kommer att slå
mot webbplatser då inget åtal väckts och det står inget som explicit rör webbplatser i
lagen. Det finns dock exempel på tillgänglig kommunikation och information.
Utgångspunkten för vad som anses som skäliga åtgärder är det som står i lagstiftning,
förordning alternativt annan författning i Sverige och i EU. (e-delegationen, 2015b)

RIKTLINJER & PRINCIPER
I detta avsnitt presenteras riktlinjer och principer när det gäller tillgänglighet som tagits fram av olika
organisationer. Den första standarden ör WCAG 2.0 som är framtagen av World Wide Web
Consortium (W3C), sedan presenteras e-delegationens webbriktlinjer, efter det de 10 designprinciperna
och till sist presenteras Funka som tagit fram egna riktlinjer för tillgänglighet.

WCAG 2.0
Den internationella standarden (ISO/IEC 40500:2012) WCAG (Web Content
Accessibility Guidelines) 2.0 innehåller rekommendationer för att tillgängliggöra
webbinnehåll för personer med olika typer av funktionsnedsättningar men även personer
utan
funktionsnedsättningar
sägs
gynnas
av
dessa
rekommendationer.
Rekommendationerna består av olika nivåer av vägledning; principer, riktlinjer,
framgångskriterier samt tekniker. (W3C, 2012)
Principerna är den övergripande nivån och beskriver fyra områden: möjligt att uppfatta,
hanterbar, begriplig samt robust. Det finns riktlinjer under varje princip och dessa 12
riktlinjer tillhandahåller ramverk och stöd för att utvecklare ska ha möjlighet att
tillgängliggöra innehåll för personer med funktionsnedsättning. För att kunna mäta om
rekommendationerna uppfylls finns det framgångskriterier till varje riktlinje. Det finns tre
nivåer av framgångskriterierna; A (lägsta nivån), AA och AAA (högsta nivån). Tekniker
refererar till de olika tekniker som finns dokumenterade för att underlätta uppfyllandet av
framgångskriterierna. Det finns både tillräckliga och rekommenderade tekniker för att
uppnå kriterierna. (W3C, 2012)
WCAG 2.0 rekommendationer är globala och refereras till i lagstiftningar runt om i
världen. (Murphy, 2013) Norge har infört hårdare lagstiftning gällande tillgänglighet och
de har sedan 1a juli 2014 kravställt att alla nya offentliga webbplatser måste uppfylla
WCAG 2.0 nivå AA. Flera EU-länder och andra länder runt om i världen har eller håller
på att införa samma eller liknande krav som Norge. (Funka, 2015c)

E-DELEGATIONENS WEBBRIKTLINJER
E-delegationen, en kommitté under näringsdepartementet som arbetar enligt regeringens
direktiv, tog 2012 fram riktlinjer för arbete med webbplatser inom offentlig sektor i
Sverige (e-delegationen, 2015c). Tillgänglighet är en grundläggande princip i
webbriktlinjerna och rekommendationen är att utgå från WCAG 2.0 i nivå AA och att
sedan bygga på ytterligare för att öka tillgängligheten. De olika riktlinjerna har olika
prioritet, exempelvis är prioritet 1 att följa WCAG 2.0 nivå AA medan det är prioritet 3
att ge information på lättläst svenska. (e-delegationen., 2015d)
E-delegationen pekar på betydelsen av att göra rätt från början och att utgå från de olika
behov, önskemål och förutsättningar som olika människor har (e-delegationen, 2015b).
På e-delegationens webbplats finns ett manuellt test där webbplatsers tillgänglighet kan
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utvärderas, testet består av ett urval av frågor som ger en bild av tillgängligheten på
webbplatsen. Det finns även länkar till automatiska testverktyg men dessa ger inte en
korrekt bild utav tillgängligheten utan bör kompletteras med manuella tester. (edelegationen., 2015e). Pär Lannerö (2014), projektledare på e-delegationen för
webbriktlinjer.se, berättade under en föreläsning på SiteVisiondagarna 2014 om varför
organisationer bör satsa på tillgänglighet. Den första fördelen han pekar på är att
tillgänglighet skapar självständighet då fler människor har möjlighet att ta del av
information på nätet utan hjälp från andra. Han menar också att det är så pass många
som har någon typ av funktionsnedsättning att det är viktigt att ha dem i åtanke och att
ökad tillgänglighet gynnar alla människor. Tillgänglighetsarbete gynnar även
webbplatsinnehavaren på många sätt enligt Lannerö, standardiserade hemsidor hamnar
högre upp på sökmotorer då tydlig kodning underlättar för sökmotorerna, det krävs
också mindre support, skapar nöjdare besökare och medarbetare samt stoltare
webbutvecklare. (Lannerö, 2014)

ANVÄNDARFORUMS 10 DESIGNPRINCIPER
2012 beslutade regeringen att införa användarforum för att säkerhetsställa en dialog om
tillgänglighet och användbarhet som en kvalitetsaspekt av IT. Forumet bistår med
konkreta förutsättningar och exempel på användbarhet och tillgänglighet och hur detta
kan implementeras. (användarforum, 2015a) En arbetsgrupp i användarforum har
översatt tio designprinciper som är framtagna av den brittiska staten för design av digitala
tjänster i offentlig sektor. De 10 designprinciperna presenteras kortfattat i en punktlista
nedan. (användarforum, 2015b)
1. Utgå från behoven. Designprocessen måste utgå från användarnas behov, inte
interna processer och processen ska börja med att hitta och förstå dessa
behov. Behoven ska vara baserad på fakta, ej lösa antagande.
2. Gör mindre. Myndigheter ska endast göra det som endast de kan göra, om
andra redan gjort det bör myndigheterna länka till dessa webbplatser.
Myndigheter ska tillhandahålla öppen data för att hjälpa andra att bygga saker.
Genom att använda resurser där de gör mest nytta sparas pengar och tjänster
blir bättre.
3. Låt användningsdata styra designvalen. Lär från användares verkliga beteende
genom prototyper och tester med användare. Systemen bör anpassas utifrån
hur människor beter sig istället för att tvinga användare att anpassa sig till ett
färdigt system.
4. Kämpa för att göra det enkelt. Det kan vara svårt och komplext att utveckla enkla
tjänster men myndigheter bör alltid kämpa för att göra tjänster enkla och
användbara, någonting annat är missbruk av deras makt och ett slöseri med
människors tid.
5. Gör om. Gör sen om igen. Vid utveckling av effektiva system bör denna börja i
en liten skala för att sedan utvecklas i flera steg med kontinuerlig återkoppling
från användare. Genom att utveckla i flera steg undviks långa
kravspecifikationer och minskar risken att behöva åtgärda stora felaktigheter.
6. Utveckla för att inkludera. Tjänster ska vara läsbara, inkluderande samt
begripliga och dessa egenskaper skall prioriteras före visuella egenskaper.
Tjänster ska kunna användas av alla och om behoven hos personer som har
svårt att använda tjänster tillgodoses från början utvecklas tjänster som är bra
för alla.
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7. Förstå sammanhanget. Det är avgörande att det finns en förståelse för
sammanhanget där tjänsten kommer användas. Utan denna förståelse är
risken att tjänsterna som utvecklas inte är relevanta.
8. Gör digitala tjänster, inte webbplatser. I dagens samhälle är förväntningarna höga
på digitala tjänster och dessa är inte längre endast tjänster på webbplatser.
Myndigheter bör därför vara beredda på att utveckla tjänster som inte är
webbaserade.
9. Var konsekvent, inte identisk. Ett konsekvent förhållningssätt till utformningen
av tjänster underlättar för användare och därför bör gemensamma språk och
designmönster användas om det är möjligt.
10. Arbeta öppet: det gör tjänster bättre. Genom att dela med sig av kod, idéer,
designlösningar etc. och genom detta få tjänster granskade utvecklas bättre
tjänster.

FUNKA
Funka är ett marknadsledande konsultföretag inom tillgänglighetsområdet som arbetar
nära handikapprörelsen. De arbetar främst tillsammans med myndigheter och har 80
procent av Sveriges myndigheter som kunder. Deras arbete är grund för mycket arbete
när det gäller utveckling och utformning av krav vad gäller tillgänglighet. De har bland
annat fått uppdraget av W3C att översätta WCAG 2.0 standarden till svenska och finns
representerade i EU-standarden EN 301 549. (Funka, 2015d)
På deras webbplats presenterar Funka argument för hur tillgänglighet skapar mervärde.
Deras första argument är att det är billigare att utveckla standardiserade webbplatser, det
krävs mindre kod och därför förkortas även testperioderna. De menar också på att när
innehåll och design separeras så ger det snabbare nedladdningstider, ökad tillgänglighet
ger därmed snabbare hemsidor. Att förändra webbplatsen ska också vara enklare då
webbplatsen följer en standard. Standardiserade webbplatser är också lättare att anpassa
för olika typer av publiceringskanaler. Det är lättare att ta över en webbplats som är
standardiserad då kunden blir mer leverantörsoberoende. En standardiserad webbplats är
också mer säkrad för framtiden då dessa följer med i utvecklingen av nya webbläsare på
sätt som många icke standardiserade webbplatser inte gör. Standardiserade webbplatser
är lättare att använda då dem är logiskt uppbyggda, välstrukturerade och enkla att
använda, dessa egenskaper är positiva för alla användare. Dessa egenskaper gör också att
belastningen på kundservice minskar. Deras sista argument är att tillgänglighetsarbete
även ökar goodwillvärdet hos ägaren av webbplatsen. (Funka, 2015e)

Figur 1 - Funkas tillgänglighetstriangel
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Funka har tagit fram en tillgänglighetstriangel (se figur 1) för tillgängliga webbplatser och
triangeln demonstrerar att grunden till tillgänglighet är tekniken, tekniken ska utgå från
standarder och säkerställa att användare kan tillgodogöra sig informationen, utan en god
teknisk grundkonstruktion går det inte att skapa tillgänglighet. Efter tekniken följer
pedagogiken som innebär att webbplatsen ska struktureras så att besökare, oberoende
av deras förmåga eller behov, har möjlighet att navigera på den. Pedagogiken fokuserar i
stort på konsekvens och enkelhet. I toppen av triangeln är språket, innehållet bör vara
begripligt och ord och begrepp genomtänkta samt centrala för att inte utesluta
användare. (Funka, 2015f)
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METOD
I kartläggningen av kommuners arbete med att göra deras webbplats tillgänglig för personer med
funktionsnedsättning genomfördes intervjuer med experter och kommuner. En webbenkät skickades
också ut till alla Sveriges kommuner för att komplettera intervjuerna med kvantitativ data. I detta
avsnitt presenteras och motiveras valet av dessa metoder.

VAL AV METOD
Syftet med granskningen är att undersöka hur svenska kommuner arbetar för att
tillgängliggöra deras webbplats för personer med funktionsnedsättning samt vilka
svårigheter som finns i detta arbete. För att utreda detta behövs kunskap om vad de bör
göra och hur det ser ut i dagsläget. Denna kunskap hämtas från tidigare forskning men
även genom att prata med personer med kunskap om ämnet.
För att få en fördjupad bild av hur kommunerna ser på tillgänglighetsarbetet intervjuades
kommunrepresentanter från sju Svenska kommuner. Från början var tanken att endast
intervjua experter och kommunrepresentanter för att få en förståelse för hur kommuner
arbetar med tillgänglighet, men som Holme och Solvang påpekar i boken
Forskningsmetodik (1997, s.76) så är det omöjligt att fånga en verklighet med hjälp av
endast en metod. Därför kompletterades intervjuerna med en enkätundersökning som
skickades ut till alla Sveriges kommuner. De egenskaper som dessa två metoder har kan i
samverkan stärka varandra (Holme & Solvang, 1997, s.76). En fördel med att använda
flera metoder är då det blir möjligt att se om informationen som samlats in är giltig, om
båda metoderna tyder på samma resultat kan informationen anses som giltig (Holme &
Solvang, 1997, s.86).
Det finns för och nackdelar med de metoder som används i studien. Kvalitativa metoder,
så som intervjuer, innebär att forskaren tolkar och uppfattar informationen, den
omvandlas inte till siffror på samma sätt som hos kvantitativ forskning. Kvalitativa
metoder visar dock på en helhetsbild till skillnad från kvantitativa metoder. Kvalitativa
undersökningar är också flexibla och denna flexibilitet medför att intervjuerna förändras
något under tiden då nya erfarenheter gör sig till känna. Detta är positivt i det avseendet
att förståelsen blir större men det är också negativt då det kan vara svårt att jämföra
tidiga intervjuer med senare. (Holme & Solvang, 1997, ss. 76)
De positiva aspekterna med att använda enkäter i en studie är att det är möjligt att nå alla
kommuner och på så sätt ge alla kommuner möjlighet att ge sin bild av ämnet. Då
frågorna inte ändras under insamlingen av enkätdata så innebär det att data från enkäten
kan generaliseras på ett annat sätt än vad som är möjligt i insamling av kvalitativ data
(Holme & Solvang, 1997, s. 81).
Då flertalet intervjuer genomfördes innan enkätundersökningen kan intervjudelen, den
kvalitativa delen, ses som en förberedelse för den kvantitativa delen, alltså en
förståelsefas där resultaten från intervjuerna ger en förståelse för vilka frågor som bör
ställas i enkäten. (Holm & Solvang, 1997, s.86).
Syfte, urval och tillvägagångssätt för intervjuer och enkätundersökning beskrivs närmare
nedan.
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INTERVJUER
I studien hölls tre expertintervjuer och intervjuer med kommunrepresentanter för sju Svenska kommuner.
Nedan presenteras syfte, urval och tillvägagångssätt ur både expert- och kommunintervjuperspektiv.

SYFTE
Nedan förklaras syfte med expert- och kommunintervjuerna.
Expertintervju
Syftet med att använda kvalitativa intervjuer som forskningsmetod i denna rapport är att
skapa djupare förståelse för ämnet som undersöks. Syftet med att intervjua en
representant för SKL är att få insikt i deras bild av svenska kommuners satsning på
webben och på så sätt skapa bra förutsättningar och underlag för de kommande
intervjuerna med representanter för olika kommuner. Intervjuerna med experter inom
ämnet syftade till att få insikt i vad kommunerna bör göra och undersöka om det finns
tidigare indikationer på varför tillgängligheten inte är bättre på kommunala webbplatser.
Kommunintervju
Intervjuerna med kommunerna syftade till att få en fördjupad kunskap om hur arbetet
med webbplatser går till samt vilka åsikter som kommunerna har om
tillgänglighetsarbetet. I kartläggningen är kommunerna anonymiserade för att undvika att
subjektiva åsikter speglar resultatet samt för att kommunrepresentanterna skulle känna
sig fria att utrycka sig öppet i intervjuerna.

URVAL
Nedan presenteras urvalet för expertintervjuerna samt kommunintervjuerna.
Expertintervju
Valet av intervjupersoner är baserat på deras kunskap och erfarenhet inom ämnet. Stefan
Johansson arbetar som tillgänglighetsexpert och har länge arbetat med att hjälpa bland
annat kommuner med att tillgängliggöra deras webbplatser. Pär Lannerö arbetar som
projektledare för de webbriktlinjer som flera kommuner arbetar efter när de tillgängliggör
deras webbplatser. Anna Gillquist arbetar på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
och intervjuades då hon arbetar nära Sveriges kommuner och har översikt över
kommunernas arbete med deras webbplatser.
Kommunintervju
Av Sveriges 290 kommuner gjordes ett urval på 14 kommuner att ingå i studien. Urvalet
baserades på tre olika faktorer; antal invånare i kommunen, skatteintäkter samt vilken typ
av kommun det var. Anledningen till detta var att intervjua kommuner med blandade
förutsättningar för att få en bred och generaliserbar bild av arbetet med tillgänglighet ser
ut ute hos kommunerna. Kommuner med invånarantal både över och under snittet
inkluderades i studien. I intervjun med Stefan Johansson så påvisas resurser, i form av
skatteintäkter, som en utav faktorerna bakom lyckat tillgänglighetsarbete (2015). Se
appendix 1 för en sammanställning av urvalet.
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Utav dessa 14 kommuner så svarade endast 7 kommuner på intervjuförfrågan. I tabellen
nedan (tabell 4) sammanställs de kommuner som blivit intervjuade.
NR

KOMMUNKATEGORI

1
Stora7kommuner
2 Mellanstora7kommuner
3
Stora7kommuner
4
Stora7kommuner
5 Mellanstora7kommuner
6
Mindre7kommuner
7 Mellanstora7kommuner

SKATTEINTÄKTER KOMMUNGRUPPSUPPDELNING*
Under7medel
Under7medel
Över7medel
Under7medel
Över7medel
Under7medel
Under7medel

Större7stad
Förortskomun7till7större7stad
Större7stad
Storstad
Förortskommun7till7storstad
Varuproducerande7kommuner
Kommun7i7tätbefolkad7region

*SKLs&kommungruppsuppdelning.&Länk&
<http://skl.se/tjanster/kommunerlandsting/faktakommunerochlandsting/kommungruppsindelnin
g.2051.html>
Tabell 4 - Sammanställning av de sju kommuner som intervjuats i studien.

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
Nedan presenteras tillvägagångssättet för intervjuerna.
Expertintervju
I studien utfördes både personliga intervjuer och telefonintervjuer. Utav
expertintervjuerna så utfördes två genom personliga möten och en intervju genomfördes
via telefon.
Intervjuförfrågningar skickades till intervjupersonerna via mail och sedan bokades en
intervju in. Frågorna som ställdes under intervjun baserades på information från
litteraturstudien och kompletterades med frågor om kommuners arbete. Eftersom
intervjupersonerna har olika expertområden ställdes olika frågor i de olika intervjuerna.
Kommunintervju
Efter att urvalet skett skickades intervjuförfrågningar ut till kommunerna, i de fall då
kontaktinformation inte var möjlig att hitta till en specifik ansvarig för ämnet så
skickades mailet istället till kommunkansliet. I mailet fanns kortfattad information om
studien samt kontaktinfo för vidare information.
Då kommunerna som fick intervjuförfrågningar var utspridda i landet var det inte möjligt
att utföra alla intervjuer på plats hos kommunen. I de fallen då ett fysiskt besök inte var
möjligt så utfördes intervjuer istället via telefon eller via Skype. Totalt utfördes tre
intervjuer på plats, två via telefon och två via Skype.
I början av intervjun informerades kommunrepresentanten att kommunerna i studien
skulle vara anonymiserade för att de skulle vara öppna och svara sanningsenligt under
intervjun utan att vara oroliga för eventuella konsekvenser.
Frågorna som ställdes under intervjuerna baserades på litteraturstudierna och
expertintervjuerna. Dessa visade att det fanns intressanta ämnesområden att undersöka
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och ställa frågor kring. Det framkom bland annat att det är viktigt att följa riktlinjer och
standarder i arbetet med webbplatsen, att utgå från användaren, vikten av att ha tydliga
mål och prioritera under arbetet och se hur kommunerna arbetar efter lagstiftningen som
finns. Efter att ha sett SKLs undersökning om tillgängligheten på kommunala
webbplatser så är de också intressant att se hur kommunerna upplever tillgängligheten på
webbplatsen.
Frågorna delades upp i olika ämnesområden som omfattade organisationen, webbplatsen,
tillgänglighet, lagstiftning och mervärde. Frågor om organisationen handlade framförallt om
ansvarsområden. Frågor gällande webbplatsen var bland annat hur kommunen arbetar
med webben och vilka riktlinjer de följer. Tillgänglighetsområdet innefattade frågor om
hur tillgänglig webbplatsen anses vara, hur tillgängligheten prioriteras, om de får feedback
gällande tillgänglighet på webbplatsen etc. Under lagstiftningsområdet ställdes frågor
gällande vilken lagstiftning som finns och hur kommunerna ser på denna lagstiftning.
Mervärde innehöll frågor gällande vilka fördelar en satsning på tillgänglighet på webben
har/ skulle kunna ha.
Intervjuerna var semi-strukturerade, det vill säga frågorna var förbestämda men ställdes
inte alltid i samma ordning. För att få jämförbara resultat från intervjuerna med
kommunerna så ställdes samma frågor vid alla intervjuer även om det i vissa fall ledde till
kompletterande frågor.
Generellt
Intervjufrågorna reviderades något efter diskussion med en handledare för arbetet.
De intervjuer där intervjupersonen och intervjuare träffades fysiskt eller via Skype
spelades samtalet in genom mobiltelefonens inspelningsprogram. De intervjuer som
skedde via telefon antecknades direkt på datorn då det saknades möjlighet att spela in
dessa telefonsamtal.

WEBBENKÄT
En enkät skickades ut till Sveriges alla kommuner. Syfte, urval och tillvägagångssätt för detta metodval
presenteras nedan.

SYFTE
Syftet med att samla in enkätdata var att få kvantitativ data om kommunernas arbete med
att tillgängliggöra innehållet på deras webbplatser. Den kvantitativa data som samlades in
kompletteras med kommentarer från enkäten samt de intervjuer som genomförts och
användes för att möjliggöra analys av bakgrundsfaktorer så som hur invånarantal spelar
in på tillgänglighetsarbete. Den kvalitativa data som samlades in i enkäterna gjordes så
genom att vissa frågor var av öppen karaktär och de andra frågorna hade möjlighet till
kompletterande kommentarer.

URVAL
Enkäten skickades till Sveriges alla kommuner. Eftersom att det var möjligt att skicka
enkäten till hela målgruppen så behövdes inget urval göras.
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TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
Utifrån litteraturstudie och intervjuer med experter och kommunrepresentanter togs
frågor fram som skulle vara intressanta att utreda mer kvantitativt. Enkäten innehöll
frågor om tillgängligheten på kommunens webbplatser och om deras arbete med att
tillgängliggöra webben. Enkäten innefattade olika frågetyper; ensavarsfrågor,
flervalsfrågor, graderingsfrågor samt öppna frågor. Utifrån en kontaktlista erhållen från
SKL skickades webbenkäten ut till alla kommuners kanslier.
SKLs adresslista innefattade mailadresser till kommunernas kansli och denna lista
kompletterades med en lista på invånarantal i kommunerna, även denna mottagen från
SKL. Kommunkansliet skickade mailet innehållande länken till enkäten vidare till den
person de ansåg var rätt person att svara på dessa frågor utifrån en kortare beskrivning av
studien.
Enkäten skapades och hanterades i verktyget Easyresearch som är en del i Questbacks
feedbacksplattform. (Questback.com, 2015) Genom detta verktyg var det möjligt att på
ett enkelt sätt övervaka hur många och vilka kommuner som svarat på enkäten samt
skicka ut påminnelser till de kommuner som inte svarat.

Bild 1 - Skärmdump från enkätundersökningen som skapades och hanterades genom
verktyget Easyresearch.

Enkäten var öppen i 13 dagar och en påminnelse skickades ut till de kommuner som ej
svarat på enkäten efter sex dagar. Eftersom att det i vissa fall kunde ta lång tid för
enkäten att nå rätt person hölls enkäten öppen i sju dagar efter påminnelsen. När enkäten
stängt exporterades all data till Excel där den analyserades. Då intervjuer och SKLs
tidigare kartläggning givit indikationer på att storleken på kommunen kan spela in i
tillgänglighetsarbetet delades svaren för varje fråga in i fyra olika kategorier (se tabell 2).
Resultaten av denna analys finns under avsnittet Resultat och analys.
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RESULTAT OCH ANALYS
I detta avsnitt presenteras resultaten av intervjuer med svenska kommuner, kommunikationsbyråer och
SKL. Resultatet från enkätundersökning som genomfördes analyseras.

EXPERTINTERVJUER
Under arbetet genomfördes tre intervjuer med experter insatta i ämnet. Nedan presenteras resultatet av
dessa intervjuer, först med tillgänglighetsexperten Stefan Johansson, efter det Pär Lannerö som arbetar
som projektledare för e-delegationens webbriktlinjer och sist Anna Gillquist som arbetar på Sveriges
Kommuner och Landsting.

INTERVJU MED STEFAN JOHANSSON
Stefan Johansson arbetar som tillgänglighetsexpert på Funka och har under flera år
forskat på frågor gällande kognitiva svårigheter. Han menar att kognitiva
funktionsnedsättningar både kan vara primära funktionsnedsättningar men även uppstå
som sekundära funktionsnedsättningar i samband med psykisk ohälsa, rörelsehinder och
även vid trötthet eller medicinering.
I sitt arbete möter Johansson många kommuner och hjälper dem med frågor angående
hur information bör struktureras och vilka koncept som främjar tillgänglighet. Detta sker
bland annat i det kommunnätverk som Funka har.
Johansson menar att det i dagsläget ser ut så att kommuner följer en femårscykel där de i
princip byter ut den nuvarande webbplatsen och bygger upp en ny var femte år.
Anledningen till detta är att tekniken utvecklas i en sådan hastighet att det är svårt att
arbeta vidare på en webbplats efter fem år. Under dessa fem år är det inte sällan så att
tillgängligheten minskar även om tillgängligheten var bra vid införandet av den nya
webbplatsen. Johansson menar att orsaken till detta är att ansvarsfördelningen för
webbplatsen ofta är oklart vilket leder till att ingen följer upp att kraven som ställdes vid
utvecklingen av webbplatsen fullföljs. Under åren fylls webbplatsen därför på med många
nya sidor med det är sällan någon som rensar bort gamla och icke aktuella sidor från
webbplatsen, detta försämrar framförallt sökfunktionen. Johansson berättar också att
kommunerna i många fall är medvetna om att deras webbplats har brister men att de inte
har resurser att åtgärda dessa problem.
Johansson pekar på olika svårigheter i tillgänglighetsarbetet. Den först svårigheten är
resurserna, kommunerna har inte tillräckligt med resurser för att arbeta med
tillgänglighet. Han påtalar också att kommunerna är dåliga på att se de ekonomiska
fördelarna som finns i en satsning på tillgänglighet i kommunen då de inte beräknar vad
information kostar. Han menar att det ofta går att spara in pengar på att satsa på mer
effektiva kanaler så som webb. En annan svårighet är att det finns en kompetensbrist ute
hos kommunerna, detta gör att kommunerna inte har kompetens att ställa de rätta kraven
på leverantörer. Detta är problematiskt då det blir kostsamt för kommunerna att ändra
fel som uppstått i utvecklandet av webbplatsen och detta kan innebära att kommunen får
leva med felen i fem år tills de utvecklar en ny webbplats på grund av att de inte har råd
att göra om.
Johansson menar att kommunerna måste prioritera när det gör en tillgänglighetssatsning.
De måste börja med de sidorna som är viktigast då det är svårt att göra allting på en
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gång. Han menar också att kommunerna skulle vinna på att samarbete i större
utsträckning när det gäller utveckling av exempelvis e-tjänster men även när det gäller
andra saker.
Funka, där Johansson arbetar, rekommenderar att webbplatser utvecklas efter deras
riktlinjer. Dessa riktlinjer utgår från WCAG 2.0 och webbriktlinjerna men ställer även
högre krav, framför allt när det gäller kognitiv tillgänglighet. Johansson anser också att
det kan vara bra att ha de 10 designprinciperna i bakhuvudet vid utvecklandet av en ny
webbplats då de systematiskt gör att rätt val görs. Anledningen till att de ställer högre
krav än de befintliga riktlinjerna WCAG 2.0, som Johnsson menar används som krav vid
upphandlingar i nästan hela Europa, är just avsaknaden av krav på kognitiv tillgänglighet.
Han tror dock att detta kommer att förändras i framtiden och att WCAG 2.0 kommer att
utvecklas vidare och innefatta högre krav.
Att hårdare lagstiftning skulle främja tillgänglighetsarbetet på webben är Johansson
osäker till. Han ger exemplet med amerikanska myndighetssidor där de, för att undgå en
stämning, har all information i text då tillgänglighetskraven på film är väldigt hårda. Har
de textbaserad information kommer de undan även om texten i sig är dålig. Han menar
att det är viktigt att balansera tvingande krav med riktlinjer för att hitta en effektiv
lösning.

INTERVJU MED PÄR LANNERÖ
Pär Lannerö är projektledare för e-delegationens webbriktlinjer. I hans arbetsuppgifter
ingår det att marknadsföra webbplatsen webbriktlinjer.se, utbilda och sprida kunskap om
tillgänglighet. Han menar att tillgänglighet är ett kvalitetsarbete som i princip aldrig blir
klart och att det är därför som kommuner och andra aktörer inte kommit längre i deras
arbete. Han lägger till att han anser att vi bör kunna komma väldigt mycket längre än vi
gjort i dagsläget.
En del i att förbättra tillgängligheten är att förenkla användandet av materialet om
tillgänglighet, detta är något som Lannerö och hans kollegor arbetar med kontinuerligt.
Lannerö påpekar att webbriktlinjerna är dynamiska, till skillnad från exempelvis WCAG
2.0, vilket innebär att de är möjligt att uppdatera riktlinjerna och ta till sig nya
forskningsresultat eller nya tekniker. Eftersom att riktlinjerna fortsätter att förändras och
utvecklas så är tillgänglighet ett kontinuerligt arbete som måste underhållas, tillägger
Lannerö.
På frågan om det är svårt att tillgängliggöra en webbplats svarar Lannerö att det är snudd
på omöjligt att göra en webbplats helt tillgänglig men att det är lätt att göra förbättringar.
Gällande tillgänglighetsarbetet hos offentlig sektor menar Lannerö att de ligger före
privat sektor och att anledningen till detta kan vara att det funnits en viss medvetenhet
om detta ämne under många år och att webbriktlinjerna har spelat roll i detta. En annan
anledning till detta menar Lannerö är att det står inskrivet i grundläggande förordningar
att statliga myndigheter ska vara tillgängliga för alla medborgare. Dock är problemet med
tillgänglighet på webben att webben i sig är relativt ung och att det ofta har varit unga
människor som arbetat med den, dessa personer har möjligen inte fått skolning inom
tillgänglighet. Detta, menar Lannerö, är en av anledningarna till att tillgänglighet på
webben ligger efter tillgänglighet i fysiska lokaler.
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Under intervjun listar Lannerö de faktorer som han anser försvårar tillgänglighetsarbete.
Först och främst anser han att det saknas kunskap om tillgänglighet och vad som bör
göras. Sedan pekar han på att tidsplanen för tillgänglighetsarbetet innebär att de som
arbetar med tillgänglighet kommer att behöva prioritera vissa saker och att de saker som
är mindre akuta kommer att prioriteras bort, det är viktigt att vara medveten om detta
redan innan tillgänglighetsarbetet börjar. Den tredje faktorn är materialet gällande
tillgänglighet, mycket av materialet är mastigt och spretigt vilket innebär att det kan vara
svårt att ta till sig. Den fjärde faktorn Lannerö pekar på är att det inte finns några
tvingande lagar som skulle kunna hjälpa till att skärpa och förbättra tillgängligheten. En
faktor är att många inte ser lönsamheten i att tillgängliggöra webben utan endast ser stora
kostnader. Den sista faktorn som Lannerö tar upp är bristen på efterfrågan om
tillgänglighet.

INTERVJU MED ANNA GILLQUIST
Anna Gillquist arbetar som Programansvarig på center för e-samhället på Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL). I Hennes arbete ingår att utbilda och ge stöd åt
kommuner och landsting samt intressebevaka och göra omvärldsanalyser. Hon arbetar
med att alla kommuner och landsting ska använda digital kommunikation. Gillquist
menar att digitaliseringen som sker idag har stor betydelse för individernas förmåga att
klara sig på egen hand och menar därför att digitala val kan ses som en
funktionshindersaspekt.
På frågan om SKL arbetar aktivt med tillgänglighetsfrågan svarar Gillquist att det är
någonting som de kan bli bättre på men att det i dagsläget pågår mycket i sektorn. På
grund av kommunernas självstyre så har inte SKL någon rätt att ställa krav på
kommunerna i deras arbete med tillgänglighet på webbplatsen men Gillquist menar att
det just nu pågår en förändring ut hos kommunerna där en förflyttning görs från ett
organisationsperspektiv till ett medborgarperspektiv där medborgarna styr innehållet på
webben snarare än organisationens intresse. I och med denna förändring läggs inte längre
lika mycket fokus på att publicera information i kvantitet och synas på framsidan som det
har gjorts tidigare.
Gillquist menar att för att nå tillgänglighet på webbplatsen kommer många kommuner att
samverka i deras satsningar. Detta då de inser att de inte själva har resurserna att
ensamma göra denna satsning. Samverkan mellan kommunerna kan lösa problemen med
bristande kompetens, tid och resurser som Gillquist menar att många kommuner lider av
i dagsläget.

KOMMUNINTERVJUER
Djupintervjuer genomfördes med representanter för sju Svenska kommuner där frågor ställdes om deras
arbete med att göra webbplatsen tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. Intervjuerna var av
öppen karaktär men alla intervjuer avhandlade samma områden.
Fem av sju kommunrepresentanter anger att deras kommun under det senaste året har
skapat en ny webbplats, eller planerar i dagsläget att utveckla en ny webbplats. Dessa
menar att webben i dagsläget är en prioriterad fråga i kommunen och att det därför är
lättare än tidigare att få resurser för detta. Kommunrepresentanterna fick frågan om de
anser att de har tillräckligt med kunskap för att göra deras webbplats tillgänglig. Fyra av
intervjupersonerna svarade att de har tillräckligt med kunskap om hur en webbplats görs
tillgänglig. De andra anser att de har kunskapen i organisationen eller att de leverantörer
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de arbetar med är mycket kunniga inom ämnet. Fyra av kommunera uppger att de har
varit eller är med i nätverk där dessa frågor diskuteras eller att de är med i grupper på
sociala nätverk och går på mässor och tillgänglighetsdagar för att lära sig mer om ämnet.
En kommun svarar att de ändå inte har kunskap nog för att följa upp de krav de ställer
på leverantörerna men använder sig av webbtester för att hitta eventuella fel. Hen
tillägger att de möjligen förlitar sig för mycket på deras leverantörer.
När det gäller material om tillgänglighet så som e-delegationens webbriktlinjer eller
WCAG 2.0 så menar en av de sju kommunrepresentanterna att de är bra insatta i
materialet de har valt att arbeta efter medan de andra kommunerna svarar att det är svårt,
att de inte kollat materialet, alternativt att de litar på att leverantörerna är bra insatta i
materialet. En kommun svarar att hen använder materialet som ett uppslagsverk i
dagsläget då det inte funnits tid att läsa in sig på hela materialet. En kommun menar att
materialet om tillgänglighet inte är tillgängligt.
Av intervjupersonerna så svarar fem att de anser att de tilldelas resurser för att arbeta
med webben även om många anser att de kunde få mer. En intervjuperson menar att de
har fått resurser för att utveckla en ny webbplats men att de bygger den väldigt billigt.
Detta innebär också att de inte har råd att göra om webbplatsen efter publicering utan
allting måste bli rätt från början. De kommuner som inte anser att de fått tillräckligt med
resurser menar att de har visioner och planer men har inte möjlighet att nå dit. När
kommunerna får ranka tillgängligheten på deras webbplatser så får webbplatsen i snitt 6,3
poäng av 10. De kommuner som arbetar med nya webbplatser anger att deras nya
webbplatser kommer att hamna på 8 respektive 10 poäng.
Alla intervjupersoner får förklara hur organisationer kring webben är uppbyggd i deras
kommun och hur ansvarsfrågan i ämnet ser ut. Av de sju kommunrepresentanterna som
intervjuades svarade sex att organisationer är decentraliserad vilket innebär att innehåll
för webben skapas och publiceras på olika platser i organisationen. Flera av
intervjupersonerna menar att detta medför att det är svårt att kontrollera och att hålla
hög kvalitet på innehållet. Samtidigt menar de att det finns fördelar med att redaktörerna
är nära verksamheten och en kommunrepresentant är rädd för att om redaktörerna
kontrolleras för hårt kommer de inte längre tycka att det är roligt att publicera innehåll på
webbplatsen. Den kommunrepresentant som arbetar i en centraliserad organisation,
berättar att allt innehåll på deras webbplats kontrolleras centralt innan det publiceras på
webbplatsen.
Tre av intervjupersonerna nämner att förbättrad utbildning av redaktörerna ute i
organisationen är en önskad förändring i kommunen. De utbildningarna som sker i
dagsläget är inte tillräckligt bra alternativt sker för sällan för att passa den höga
omsättningen på personer ute i organisationen. En intervjuperson nämnde också att de
försöker skapa fler mallar så att det blir lättare för redaktörerna att göra rätt när de
publicerar innehåll. En kommun menar att det vore önskvärt med färre redaktörer och
en annan anger att de i dagsläget minskar antalet webbredaktörer.
Ansvarsfrågan är i fem av sju fall oklar hos de kommuner som intervjuades. En kommun
svarade "det måste vara jag, men det är inte uttalat", en annan ”Jag gissar på att det är vår
kommunikationschef”. Två av kommunrepresentanterna påpekar att personerna som
styr är av en äldre generation och därför inte har förståelse för webben och vad som
behövs göras, de menar att denna faktor är problematisk i deras arbete.
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Tre av kommunrepresentanterna anser att hårdare lagar skulle generera mer resurser till
arbetet med tillgänglighet. Samtidigt svarar alla kommunrepresentanter att de inte gjort
några förändringar efter införandet av den nya diskrimineringslagen den 1a januari 2015.
I stort är de intervjuade kommunerna positiva till tydligare lagstiftning och riktlinjer kring
tillgänglighet.
Efterfrågan från användare om tillgängligare webbplatser verkar vara låg ute hos
kommunerna, intervjupersonerna svarar alla att de sällan får synpunkter från användare
gällande tillgänglighet. En kommunrepresentant menar att de har en dialog med deras
användare, framförallt via det sociala nätverket Facebook, men att de sällan hör
någonting om tillgänglighet i dessa forum. En annan kommun menar att de inte får
direkt feedback från deras användare men att de, genom andra mätverktyg, kan få
information om vad som fungerar och inte på webbplatsen. Kommunerna är inte heller i
kontakt med användarna i stor utsträckning när det gäller underhåll av webbplatsen.
Endast två av kommunrepresentanterna svarade i intervjuerna att de utför användartester
på webbplatsen.
Under intervjun fick intervjupersonerna frågan vilka svårigheter de generellt tror finns i
arbetet att tillgängliggöra kommunala webbplatser. De svårigheter som tas upp i samband
med detta är resursbrist gällande både tid och pengar, att det finns brist på klagomål från
användarna, att förståelsen internt är liten och att organisationen inte förstår vad som
behövs göras. Kunskapsbrist är också någonting som tas upp.
Många kommunrepresentanter menar att en satsning på en tillgänglig webbplats gör det
lättare för alla, inte bara för personer som har funktionsnedsättning. Vissa påpekar också
att det antagligen skulle leda till färre telefonsamtal till kommunen.

WEBBENKÄTER
Webbenkäten skickades ut till alla Sveriges 290 kommuner och utav dessa svarade 208
kommuner på enkäten. Detta ger en svarsfrekvens på 72 procent (se tabell 5). Ett
diagram med svarsfrekvens per datum finns i appendix 2. Enkätfrågor med
svarsalternativ finns att läsa i appendix 3.
Kategori
Antal,svar Totalt %,av,totalt
Små$kommuner
23
40
58%
Mindre$kommuner
71
97
73%
Mellanstora$kommuner
87
112
78%
Stora$kommuner
27
41
66%
Totalt
208
290
72%

Ej,svarat
42%
27%
22%
34%
28%

Tabell 5 - svarsfrekvens per kommunkategori

Enkätsvaren visar att stor del av kommunerna har gjort, eller planerar att göra en
satsning på tillgänglighet inom kort. 72 procent av kommunerna uppger att de redan
gjort en satsning. Endast 6 procent av kommunerna svarar att de inte har några sådana
planer och tre procent svarar ”Vet ej”. Jämförs olika kommunkategorier så indikerar det
att det finns en skillnad som grundas i kommunernas storlek. Utav de stora kommunerna
i studien så svarar endast 4 procent ”vet ej”, ingen av de Stora kommunerna svarar ”Nej,
vi har inga sådana planer” på frågan. De små kommunerna i studien har jämförelsevis 18
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procent som svarar ”Nej, vi har inga sådana planer” eller ”vet ej”. I diagram 1 visas
uppdelningen inom de olika kommunkategorierna.
Har#ni#gjort#en#satsning#för#aA#Bllgängligöra#er#webb#för#personer#med#
funkBonsnedsäAning?!!
Ja#

Nej,#men#vi#planerar#aA#göra#det#inom#en#snar#framBd#

2%#
5%#

3%#

9%#

Nej,#vi#har#inga#sådana#planer#

10%#

9%#

Vet#ej#

4%#
4%#

16%#
23%#

22%#

1.#Små#kommuner#

2.#Mindre#kommuner#

3.#Mellanstora#kommuner#

4.#Stora#kommuner#

Diagram 1 – Diagrammet påvisar skillnaderna mellan kommuner i olika storlekar när det
kommer till om kommunerna gjort en satsning på att tillgängliggöra webbplatsen.

För att få insikt i hur kommunerna ser på tillgängligheten på deras webbplatser ställdes
frågan ”Hur skulle du bedöma tillgängligheten på er webbplats?” där svarsalternativen
var en skala från 1 till 10 där 1 innebar Inte tillgänglig och 10 Mycket tillgänglig. Snittbetyget
för alla kommuner i studien blev 6,9. Snittet mellan olika kommunkategorier skiljde sig
dock mycket åt. Små kommuner betygsatte sina webbplatser i snitt 6,3 av 10 medan stora
kommuners snittbetyg blev 7,7. Utav alla kommuner i studien svarade 4 procent ”Vet ej”
på frågan. Se diagram 2 nedan.
Hur#skulle#du#bedöma#<llgängligheten#på#er#webbplats?!!
35%#
30%#
25%#
20%#
15%#
10%#
5%#
0%#
3#

4#

5#

6#

1.#Små#kommuner#

7#

8#

9#

10#

Vet#ej#

4.#Stora#kommuner#

Diagram 2 – Tillgängligheten på webbplatsen bedöms väldigt olika av stora och små
kommuner, diagrammet visar att stora kommuner generellt bedömer tillgängligheten högre än
små kommuner.
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Görs ett urval av de kommuner som tidigare i enkäten svarat att de gjort en satsning för
att tillgängliggöra webbplatsen för personer med funktionsnedsättning så visar detta att
mindre än hälften av kommunerna har gett webbplatsen en 8a, 9a eller 10a i betyg.
Kommunerna fick även svara på frågan ”I vilken utsträckning prioriteras tillgängligheten
på er webbplats?” Denna fråga hade, på samma sätt som frågan innan, en
svarsalternativskala från 1 till 10. Även denna gång var skillnader stor mellan små och
stora kommuner. Små kommuner gavs ett snitt på 6,7 medan stora kommuner fick
snittet 8,3. Det totala snittet för alla kommuner i studien blev 6,9. I diagram 3 visas de
olika kommunkategoriernas uppdelning på skalan.

I#vilken#utsträckning#prioriteras#@llgängligheten#
på#er#webbplats?!!
40%#
30%#
20%#
10%#
0%#
3#

4#

5#

6#

7#

1.#Små#kommuner#

8#

9#

10#

Vet#ej#

2.#Mindre#kommuner#

3.#Mellanstora#kommuner# 4.#Stora#kommuner#
Diagram 3 – Prioriteringen av tillgängligheten ute hos kommunerna varierar och dessa
skillnader går att se i diagrammet.

Genom att endast visa kategorierna Små kommuner och Stora kommuner i ett diagram
påvisas de stora skillnaderna mellan kategorierna. Se diagram 4.

I"vilken"utsträckning"prioriteras">llgängligheten"på"
er"webbplats?!!
1."Små"kommuner"

3"

4"

5"

6"

4."Stora"kommuner"

7"

8"

9"

10"

Vet"ej"

Diagram 4 – När endast små och stora kommuner visas i ett diagram blir det tydligt att
tillgängligheten prioriteras högre i stora kommuner än i små kommuner.
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De kommuner som svarade att tillgängligheten prioriteras 5 eller lägre på skalan fick
följdfrågan ”Varför tror du att tillgänglighet på webben inte prioriteras högre i er
kommun?”. Denna fråga besvarades med öppna svar och i sammanställningen av dessa
svar framkom att det framförallt var resursbrister i kommunerna som påverkade
prioriteringen av tillgänglighet. Förutom resursbrist i form av tid och pengar påpekades
också i många fall att brist på kunskap om tillgänglighet på webben påverkar
prioriteringen samt att det saknas en ansvarig för frågan i kommunen som kan se
helheten och binda ihop alla behov. Nedan är några exempel på svar:
”Det beror på en kombination av brist på resurser (främst budget, men även i viss
mån bristande kunskaper i ledningen för behov av uppdatering av en gammal
webbplats som lanserades 2008), ett gammalt tänk kring webbplatsens syfte, mål
och möjligheter”
”Det är en liten kommun med ganska små resurser.”
I diagram 5 nedan visas svaren på frågan ”Finns det någon person i er organisation som
är ytterst ansvarig för att webbplatsen är tillgänglig för personer med
funktionsnedsättningar?”

Finns%det%någon%person%i%er%organisa/on%som%är%y3erst%
ansvarig%för%a3%webbsidan%är%/llgänglig%för%personer%med%
funk/onsnedsä3ningar?%%
Ja,$vi$har$en$utsedd$ansvarig$

Ja,$men$ansvarsområdet$är$oklart$

Nej$

Vet$ej$

3%$

36%$

30%$

30%$

Diagram 5 – Diagrammet visar att drygt två tredjedelar av kommunerna anger att de saknar någon
som är ansvarig för att webbplatsen är tillgänglig eller att ansvarsområdet är oklart.

66 procent av kommunerna i studien anger att de har en person som är ansvarig för
tillgängligheten på webbplatsen, utav dessa anger dock 30 procent att ansvarsområdet för
denna person är oklart. Om en uppdelning görs i de fyra olika kommunkategorierna ser
resultatet ut som nedan (se diagram 6).
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Finns#det#någon#person#i#er#organisaAon#som#är#yDerst#ansvarig#för#aD#
webbsidan#är#Allgänglig#för#personer#med#funkAonsnedsäDningar?!!
100%#
90%#
80%#
70%#
60%#
50%#
40%#
30%#
20%#
10%#
0%#
1.#Små#kommuner#

2.#Mindre#kommuner#

Ja,#vi#har#en#utsedd#ansvarig#

3.#Mellanstora#
kommuner#

Ja,#men#ansvarsområdet#är#oklart#

4.#Stora#kommuner#
Nej#

Vet#ej#

Diagram 6 – När en uppdelning görs efter storlek på kommunerna så visar diagrammet att
ansvarsfrågan är otydligast i mindre kommuner.

När en uppdelning i kommunkategorier görs påvisas det att kategorin Mindre kommuner
är den kategori som till största del saknar ansvarig för tillgängligheten på webbplatsen.
Andelen som svara ”Vet ej” är dock störst hos små kommuner där 14 procent ger detta
svar på frågan.
För att få en förståelse för om kommunerna använder riktlinjer i arbetet med webben
och i så fall vilka riktlinjer de följer ställdes frågan ”Följer ni några riktlinjer i ert arbete
med webbplatsen?”. I diagram 7 nedan visas svarsfördelningen för denna fråga.

Följer#ni#några#riktlinjer#i#ert#arbete#med#webbplatsen?!!
Alla#kommuner#

34#

32#

er
,#

Ne
j#

120#

119#

nj
kt
li
#ri
an

ar
fo
An
vä
nd

An
n

ru
m
s#1
0#

#
en
s
on
de
le
ga
4
E.

W
CA
G#
2.
0#

14#

Diagram 7 – Flest kommuner uppger att de följer WCAG 2.0 eller e-delegationens
webbriktlinjer.
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WCAG 2.0 och E-delegationens webbriktlinjer är de riktlinjer som flest kommuner i
studien följer. Bland de kommuner som svarade ”Annan riktlinje” uppgav en stor del att
de följer Funkas rekommendationer. 16 procent av kommunerna i studien anger att de
inte följer några riktlinjer i deras arbete med webben.
De kommuner som svarade att de följer riktlinjer fick följdfrågan ”Hur lätt anser du att
det är att förstå och använda riktlinjerna?”. De fick svara på en skala från 1 till 10 där 1
innebar svårt och 10 innebar lätt. Frågan fick snittsvaret 6,1 och variationen mellan
kommunkategoriernas svar var jämn mellan olika kommunkategorier.
På frågan ”Anser du att ni har tillräcklig kunskap om hur ni gör er webbplats tillgänglig
för personer med funktionsnedsättning?” svarade 30 procent av kommunerna att de inte
har tillräcklig kunskap. 26 procent anger att de har tillräcklig kunskap och 38 procent
menar att de inte har tillräcklig kunskap men de vet var de får tag på informationen de
behöver. I diagrammet nedan (diagram 8) sammanställs svaren utifrån de olika
kommunkategorierna.
Anser$du$a>$ni$har$@llräcklig$kunskap$om$hur$ni$gör$er$webbsida$@llgänglig$för$personer$med$
funk@onsnedsä>ning?!!
Ja$

19%$

Nej,$men$vi$vet$var$vi$får$tag$på$informa@onen$

Nej,$vi$har$inte$@llräclig$kunskap$

5%$

6%$

42%$

25%$

Vet$ej$
0%$
11%$
41%$

38%$
39%$
38%$

48%$

29%$
31%$
14%$

16%$

1.$Små$kommuner$

2.$Mindre$kommuner$

3.$Mellanstora$kommuner$

4.$Stora$kommuner$

Diagram 8 – Diagrammet ovan, där kommunerna svarat på om de anser att de har tillräcklig kunskap om hur
en webbplats görs tillgänglig, visar på stora kunskapsskillnader mellan kommuner i olika storleksgrupper.

Diagrammet indikerar på stora skillnader mellan de olika kommunkategorierna. 89
procent av de stora kommunerna anser att de har tillräcklig information om hur de gör
en webbplats tillgänglig eller vet var de får tag på denna information jämfört med 43
procent av de små kommunerna.
När kommunerna får frågan ”Anser du att ni har tillräckligt med resurser för att
tillgängliggöra en webbplats för personer med funktionsnedsättningar?” svarade 69
procent av kommunerna i studien ”Nej”. Endast 17 procent anger att de anser att de
har tillräckligt med resurser för att tillgängliggöra deras webbplats för personer med
funktionsnedsättning. 5 procent av kommunerna i kategorin Små kommuner angav att
de anser att de har tillräckligt med resurser för att tillgängliggöra deras webbplats medan
siffran istället är 22 procent i kategorin Stora kommuner. I kommentarerna till frågan
framkommer det att det är svårt att svara på frågan då definitionen för en tillgänglig
webbplats är oklart och det alltid går att förbättra tillgängligheten.
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Gällande kontrollen av tillgängligheten på webbplatsen anger 52 procent av
kommunerna i studien att de kontrollerar den kontinuerligt. De flesta kommunerna (77
procent) av de som kontrollerar tillgängligheten kontinuerligt använder automatiska
testverktyg för att göra dessa kontroller. Dessa automatiska testverktyg kompletteras i 78
procent av fallen även med andra testverktyg. Nedan (diagram 9) är en sammanställning
på vilka sätt kommunerna i studien kontrollerar tillgängligheten.

På#vilket#sä@#kontrollerar#ni#:llgängligheten?!!
Alla#kommuner#
78#

34#

28#
4#

Användartester#Expertutlåtande# Automa:ska#
testverktyg#

Eye#tracking#

13#

Annat#sä@,#
nämligen#

Diagram 9 – De flesta kommunerna använder sig av automatiska testverktyg för att kontrollera
tillgängligheten på deras webbplatser.

96 procent av kommunerna i studien anger att de sällan eller aldrig får synpunkter på
tillgängligheten på deras webbplats. Endast 4 procent uppger att de ofta får synpunkter.
Se diagram 10.

E)erfrågas#större#3llgänglighet#på#er#webbplats?!!
1%# 3%#
Ja,#vi#får#o)a#synpunkter#
på#3llgängligheten#
32%#

Vi#får#sällan#sypunkter#på#
3llgängligheten#

64%#

Nej,#vi#får#aldrig#
synpunkter#på#
3llgängligheten#
Vet#ej#

Diagram 10 – De flesta kommunerna som svarat på enkäten uppger att de sällan får synpunkter
på tillgängligheten på deras webbplats.

86 procent av kommunerna i studien inkluderar användaren i arbetet med webbplatsen i
någon utsträckning (Se diagram 13). Av de kommuner som inkluderar användaren svarar
6 procent att de ofta inkluderar användaren, 41 procent svarar att de ibland inkluderar
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användaren och 39 procent inkluderar sällan användaren i arbetet med webbplatsen. 12
procent av kommunerna i studien inkluderar aldrig användaren i arbetet med
webbplatsen och 2 procent svarar ”Vet ej” på frågan. Av de olika kommunkategorierna
så är det Stora kommuner som i störst utsträckning inkluderar användaren i arbetet med
webbplatsen. I kommentarerna till frågan menar många kommuner att de kommer att
inkludera användare i framtiden vid arbete med ny webbplats.
Inkluderar#ni#användaren#i#arbetet#med#er#webbplats?!!
Ja,#o?a#

Ja,#ibland#

Sällan#

Aldrig#

Vet#ej#

2%#
12%#

6%#

41%#
39%#

Diagram 11 – Drygt hälften av kommunerna i studien inkluderar ofta eller ibland användarna i
arbetet med deras webbplats. Den andra hälften gör det sällan eller aldrig.

Kommunerna fick svara på vad de anser om den lagstiftning som finns kring
tillgänglighet. 53 procent av kommunerna ansåg att den är tillräcklig, 3 procent anser att
den är för hård medan 24 procent anser att lagstiftningen är för vag. 20 procent av
kommunerna i studien vet ej vilken lagstiftning som finns (se diagram 12). I de
kompletterande kommentarerna till frågan framkommer det att lagstiftningen anses vara
tillräcklig med hänseende till de resurser som kommunerna har men att den kan vara
otillräcklig för målgruppen. Osäkerheten kring lagstiftningen kan tänkas bero på att det
finns många riktlinjer och regler vilket gör det otydligt vilka som är lagstadgade och inte.
Anser$du$aD$den$lags=>ning$som$ﬁnns$kring$=llgänglighet$är…!!
53%$

24%$

20%$

3%$
Tillräcklig$

För$hård$

För$vag$

Alla$kommuner$

Vet$ej$vilken$
lags=>ning$som$
ﬁnns$

Diagram 12 – Över hälften av kommunerna i studien anser att lagstiftningen kring
tillgänglighet är tillräcklig. 20 procent vet inte vilken lagstiftning som finns.
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När kommunerna i en öppen fråga fick svara på frågan ”Vilka svårigheter anser du
generellt finns i att tillgängliggöra en kommunal webbplats?” svarade många att
resursbrist är en svårighet. Resursbristen handlar i detta fall om både brist på pengar och
tid att arbeta med tillgänglighet. Förutom resurser pekade kommunerna på
kunskapsbristen hos de som arbetar med webben men även hos andra personer i
organisationen. Organisationen ses av många kommuner som ett problem i
tillgänglighetsarbetet då en decentraliserad organisation, där många personer är
inblandade i publicering av information på webbplatsen, resulterar i att kvalitén på
innehållet varierar vilken påverkar tillgängligheten. Organisationen påverkar även
tillgänglighetsarbetet på det viset att vissa delar i organisationen kan ha låg förståelse för
vad som krävs i ett tillgänglighetsarbete och prioriterar istället andra delar av
organisationen.
En annan svårighet som kommunerna i studien tar upp är behovsvariationen hos
användarna. Den breda målgruppen gör att kommunerna kan ha svårt att veta vilka
åtgärder de ska ta gällande tillgängligheten på webbplatsen och vilka åtgärder som bör
prioriteras. En annan svårighet som tas upp i enkätsvaren är samspelet mellan modern
design och tillgänglighet, på frågan ”Vilka svårigheter anser du generellt finns i att
tillgängliggöra en kommunal webbplats?” Svarade en person ”Att släppa designval för att
tillmötesgå tillgänglighetskrav”.
Det är många kommuner i studien som svarar att de saknar stöd från övergripande
organisationer så som SKL som kan sammanställa vad som behövs och hur de bör gå
tillväga för att nå resultaten. Andra menar att det vore önskvärt om SKL, eller en annan
verksamhet tog fram tjänster och strukturer som kommunerna kan implementera på sina
webbplatser som skulle innebära mindre kostnader för de respektive kommunerna och
resursskillnaderna mellan kommunerna skulle då spela mindre roll.

BORTFALLSANALYS
För att få en förståelse för hur de kommuner som inte svarade på enkäten påverkar
resultatet görs en bortfallsanalys. I detta fall har analysen gjorts med utgångspunkt i
kommunernas storlek då detta har belysts som en påverkande faktor i
tillgänglighetsarbetet. Analysen visar att utav de kommuner som inte svarat på enkäten så
tillhör 43 procent kategorin Små kommuner, 27 procent Mindre kommuner, 22 procent
Mellanstora kommuner och 34 procent tillhör Stora kommuner. Störst bortfall finns därför
inom kategorin Små kommuner samt Stora kommuner. Dock ligger svarsfrekvensen över
50 procent i alla fyra kategorier (Se tabell 5, s.24).
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DISKUSSION
Nedan diskuteras resultaten från litteraturstudien, intervjuerna samt enkätundersökningen.
Diskussionen är uppdelad utifrån de två underfrågorna samt den huvudsakliga frågeställningen. I detta
avsnitt presenteras även metod- och källkritik samt förslag på fortsatta studier.

DISKUSSION UTIFRÅN FRÅGESTÄLLNINGEN
Ämnet diskuteras nedan utifrån studiens frågeställning, till en början diskuteras hur kommunerna bör
arbeta för att göra deras webbplats tillgänglig för personer med funktionsnedsättning, sedan diskuteras
vilka svårigheter som finns i arbetet med att göra kommunala webbplatser tillgängliga för personer med
funktionsnedsättning och till sist diskuteras hur Svenska kommuner arbetar med denna fråga i
dagsläget.

Hur bör svenska kommuner arbeta för att göra deras webbplats
tillgänglig för personer med funktionsnedsättningar?
Det finns många riktlinjer och principer som kommunerna kan följa i sitt arbete med att
tillgängliggöra deras webbplats, dessa går att läsa om i bakgrundsavsnittet. I en web för alla
anger författarna att en solid struktur som är byggd på standarder är en utav de nio principerna
för hur webbplatser designas för tillgänglighet. Enligt enkätsvaren följer flest kommuner
e-delegationens webbriktlinjer och W3Cs riktlinjer WCAG 2.0. WCAG 2.0 är en
etablerad standard som även blivit en ISO-standard. Webbriktlinjerna har sin
utgångspunkt i WCAG 2.0 men har kompletterats med andra riktlinjer för att fungera
som ett ramverk för hur officiella webbplatser bör vara uppbyggda. Då WCAG 2.0
används i många lagstiftningar utvecklas inte längre materialet (Lannerö, 2015) medan
webbriktlinjerna är dynamiska och kan utvecklas i och med ny forskning och utveckling
av webben. Att komplettera med användarforums 10 designprinciperna kan också hjälpa
kommunerna att hela tiden göra de bästa valen.
Flertalet kommuner svarar i enkäten att de arbetar efter Funkas egna riktlinjer, som enligt
Johansson ställer hårdare krav än både WCAG 2.0 och e-delegationens webbriktlinjer,
speciellt när det gäller kognitiv tillgänglighet. Pär Lannerö på e-delegationen menar att
om kommunerna har möjlighet att rätta sig efter webbriktlinjerna så har de kommit långt
i tillgänglighetsarbetet, även om han inser att det är ett stort och kontinuerligt
kvalitetsarbete som i stort sätt aldrig blir klart.
Eftersom att det är ett omfattande arbete så menar både Lannerö och Johansson att det
är viktigt att prioritera i arbetet med att tillgängliggöra webben. Johansson menar att
kommunerna i första hand ska tillgängliggöra de sidor som har flest besökare. Lannerö
påpekar att det är viktigt att kommunerna inser att de kommer att behöva prioritera i sitt
arbete då det är svår att ha både tid och råd att göra allt arbete på samma gång. Anna
Gillquist på SKL berättar att många kommuner uppger att de kommer att samverka kring
webben och Johansson anser att de bör göra detta i en större utsträckning.
Någonting som tas upp både i riktlinjer, litteratur och under intervjuer är vikten av att
involvera användarna i utvecklingen av webbplatsen. I Stelacon och PTS:s kartläggning
av behov av kommunikationstjänster menar de att om delaktighet och ett
tillgänglighetsperspektiv inkluderas redan i utvecklingen av nya tjänster så går det att
undvika särlösningar och tillgänglighetsanpassning i efterhand. Att involvera användarna
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kan alltså förhindra att kommunen senare behöver göra om delar av webbplatsen,
någonting som kan bli väldigt kostsamt för redan resurssvaga kommuner.
Kommunerna bör fokusera mer på kognitiva funktionsnedsättningar än vad de gör i
dagsläget, forskningen går framåt och Johansson menar att det som förenklar för
personer med kognitiv funktionsnedsättning gör det enklare för dem flesta. Borg et al.
skriver i deras rapport att det finns en begränsad vetenskaplig kunskap om effektiva
åtgärder för kognitiv tillgänglighet och att det är viktigt att konstant uppdatera och ta
fram nya standarder utifrån den tillgängliga forskningen. Då kognitiv tillgänglighet kom
upp under vissa kommunintervjuer menade många att det är ett intressant men svårt
ämne. En kommunrepresentant uppgav exempelvis att hen skulle arbeta med personas
vid utvecklingen av webbplatsen för att få med kognitiva svårigheter och såg detta som
en utmaning. En annan kommunrepresentant instämmer med Johansson och tror att det
kan hjälpa andra och att de följer Funkas forskning med stort intresse.

Vilka svårigheter finns det i en satsning på tillgänglighet?
Under intervjuerna med Stefan Johansson och Pär Lannerö framkom ett antal faktorer
som försvårar arbetet med att tillgängliggöra webbplatser. Dessa faktorer sammanfattas i
tabell 6 nedan.
Det saknas tillräcklig kunskap om tillgänglighet vilket resulterar i att
tillgänglighetsarbetet inte sker alternativt utförs utan att de rätta
kraven9ställs9på9utvecklaren.
I ett tillgänglighetsarbete så är tidsplanen ofta begränsad och kort
vilket gör att det inte finns utrymme att utföra alla de åtgärder som
Tidsplan/realitet
önskas. Detta innebär att vissa saker ofrivilligt kommer att prioriteras
bort.
Materialet om hur webbplatser tillgängliggörs (WCAG 2.0 och
Arbetssamt9material webbriktlinjerna)9är9mastigt9och9spretigt9och9kan9därför9vara9svårt9att9ta9
till9sig.
Det finns i dagsläget ingen tvingande lagstiftning med konkreta krav
Lagstiftning
gällande9tillgänglighet.
Svårt för kommunerna att förstå lönsamheten i att tillgängliggöra deras
Lönsamhet
webbplats.!
Efterfrågan på tillgänglighet når i vissa fall inte fram till utvecklaren av
Efterfrågan
hemsidan9på9grund9av9att9användaren9i9vissa9fall9är9så9pass9utesluten9att9
hen9inte9har9möjlighet9att9göra9invändningar.9
Kommuner saknar ofta resurser till att göra större satsningar på deras
Resurser
webbsida.9
Om en tillgänglig webbplats inte underhålls minskar tillgängligheten
Underhåll
med9största9sannolikhet9snabbt.9
Organisatoriska egenskaper spelar in på tillgänglighetsarbete på så sätt
Organisation
att det kan saknas ansvariga och samarbete mellan olika avdelningar
kan9skapa9svårigheter9för9budgetering.9
Kompetens

Tabell 6 - sammanställning av de svårigheter som framkom intervjuerna med Pär Lannerö och Stefan
Johansson

Vid intervjuer med kommunerna och genom enkätstudien var det framförallt vissa av
dessa faktorer som belystes. Dessa faktorer kan sammanfattas i fyra olika kategorier.
Dessa fyra kategorier är kunskapsbrist, resursbrist, organisationsegenskaper och brist på
tydliga krav. Kunskapsbristen innebär att kommunerna inte vet vad de ska göra för att
35

deras webbplats ska bli tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. Resursbrist
innebär att kommunerna saknar resurser både i form av pengar och tid till att satsa på
tillgänglighet på webben. I organisationsegenskaper ingår både brist på tydliga
ansvarsområden, svårigheter att få organisationen att inse nyttan i att satsa på att
tillgängliggöra webben samt att en decentraliserad organisation försvårar kvalitetskollen
av webben. Den fjärde och sista svårigheten är brist på tydliga krav vilket innebär både
att lagstiftning är vag samt att det är svårt att veta när kraven är uppfyllda och
webbplatsen är tillgänglig. Nedan förklaras dessa faktorer närmare.
Kunskapsbrist
Enkätsvaren visar att 68 procent av kommunerna i studien inte har tillräcklig kunskap
om hur de gör en webbplats tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. Av dessa
anger dock 38 procent att de vet var de får tag på informationen.
Utav de kommunrepresentanter som intervjuades i studien svarade många att de får
kunskap om tillgänglighet genom att gå på informationsträffar, att läsa böcker eller
genom grupper på sociala nätverk. Ändå menar fyra av sju att de inte har tillräcklig
kunskap om hur de gör webbplatsen tillgänglig för personer med funktionsnedsättning.
Denna brist på kunskap resulterar i att de inte kan följa upp om leverantörerna gjort de
dem lovar och måste förlita sig på att leverantörerna besitter den kunskapen.
Tillgänglighetsexperten Stefan Johansson påpekade under intervjun att kommunerna
som inte har tillräcklig kunskap inte heller kan ställa krav på leverantörerna. I
myndigheten för tillgänglighets samlade uppföljning av funktionshinderspolitiken pekade
de på att just ökad beställarkompetens är en viktig faktor för en förhöjd tillgänglighet.
Enkätundersökningen visar att flera kommuner anser att det även finns en kunskapsbrist
hos leverantörerna som resulterar i att de webbplatser som skapas inte är tillgängliga.
Denna utbredda kunskapsbrist är således problematisk för tillgänglighetsarbetet.
En följd av denna kunskapsbrist är att det blir fel i arbetet med att tillgängliggöra
webbplatser och det kostar mycket för kommunerna att åtgärda dessa fel. Dessutom är
det så att även om en webbplats är tillgänglig från början så är det lätt att förstöra denna
tillgänglighet genom att de som publicerar innehåll inte är medvetna om hur detta bör
göras på ett sätt så att innehållet blir tillgängligt.
Resursbrist
Stefan Johansson påtalade under intervjun att hela kommunwebbområdet lider av
resursbrist och detta styrks av enkätsvaren som visar att 69 procent av kommunerna
anser att de inte har tillräckligt med resurser för att tillgängliggöra webbplatsen för
personer med funktionsnedsättning.
De kommunrepresentanter som intervjuades i studien har olika förhållande till resurser i
anknytning till webben. Två ansåg att de har för lite resurser, en kommunrepresentant
ansåg inte att det var svårt att få resurser till arbetet med webben och de andra fyra sade
att de hade begränsade resurser men att de gjorde mycket med de resurser de har.
Johansson menar att det, på grund av en utspridd resursbrist, är nödvändigt för
kommunerna att prioritera i tillgänglighetsarbetet.
Som tidigare nämnts så är det många kommuner som samarbetar, eller planerar att
samarbeta med andra kommuner i arbetet med att utveckla webben som en följd av
resursbristen. Många kommuner efterfrågar stöd från bland annat SKL i frågor gällande
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tillvägagångssätt för att nå resultaten men önskar också strukturer att implementera på
webbplatsen för att inte själva behöva bekosta utvecklingen av tjänster.
Organisationsegenskaper
Det finns egenskaper i organisationen som tycks försvåra tillgänglighetsarbetet på
kommunala webbplatser. Dessa egenskaper handlar framförallt om hur webb och
tillgänglighet prioriteras i kommunen, hur ansvarsfrågan kring detta ämne ser ut i
kommunen och vem som publicerar innehåll på webbplatsen.
Enkätsvaren visar att tillgänglighet prioriteras i snitt 6,9 på en skala från 1 till 10. Det är
dock skillnad på små och stora kommuner där små kommuner i snitt får 6,7 medan stora
kommuner får ett snitt på 8,3. Av de kommuner som angav att tillgänglighet inte är en
hög prioritet i kommunen framförde flertalet att detta beror på att det finns ett gammalt
tänk kring webben och att organisationen saknar tillräcklig kunskap om tillgänglighet på
webb. Två av kommunrepresentanterna som intervjuades anser att de som styr i deras
kommun inte prioriterar webbtillgänglighet och att den generation som styr i kommunen
inte verkar ha en förståelse för webbområdet. Johansson påpekar att kommunerna i
allmänhet är dåliga på att mäta kostnaderna för information vilket innebär att de inte
inser att det även finns ekonomiska incitament med ett tillgänglighetsarbete.
De som ansvarar för tillgänglighet har ofta många andra ansvarsområden vilket påverkar
tillgänglighetsarbetet, anser Johansson. I enkäten uppger 30 procent att de inte har någon
person som är ytterst ansvarig för att webbplatsen är tillgänglig. Utav de 66 procent som
har utsett en ansvarig person så anger 30 procent att ansvarsområdet för den personen är
oklart. 60 procent av kommunerna saknar alltså någon som har ett tydligt ansvar för
tillgängligheten på webbplatsen. Resultatet från kommunintervjuerna visar att fem av sju
kommunrepresentanter anser att ansvarsfrågan för webbtillgängligheten i kommunen är
oklar och att detta är problematiskt.
Av de kommunrepresentanter som intervjuades angav sex av sju att deras organisation
kring webben är decentraliserade vilket i dessa fall bland annat innebär att redaktörerna
som producerar innehåll till kommunalwebben sitter ute på olika förvaltningar nära
verksamheten och ofta är många i antalet. Även om detta innebär att redaktörerna sitter
nära verksamheten så är det problematiskt då det försvårar kontrollen och kvalitén på
innehållet som publiceras. Detta kräver utbildning av redaktörerna och i en av
intervjuerna med en kommunrepresentant så beskrivs dessa utbildningar som svåra då
det krävs att de hålls kontinuerligt eftersom omsättningen på redaktörerna är stor.
Johansson menar att det är viktigt att alla som publicerar innehåll är utbildade i
tillgänglighet både vad gäller tillgänglighet vid publicering men även hur innehåll ska
hanteras efter publicering. Det kan också vara svårt att få en stor mängd redaktörer att
förstå hur viktigt det är att innehållet är tillgängligt.
Brist på tydliga krav
Det framgår i studien att kraven gällande tillgänglighet är vaga och otydliga vilket leder
till osäkerhet hos kommunerna. Många kommuner verkar inte veta vilken lagstiftning
som finns och de som gör det är osäkra på var gränsen går för att en webbplats kan anses
vara tillgänglig.
Enkätsvaren visar att 24 procent av kommunerna i studien anser att lagstiftningen kring
tillgänglighet är för vag och att 20 procent inte vet vilken lagstiftning som finns. Ingen
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utav de kommunrepresentanter som intervjuades uppgav att deras arbete hade förändrats
någonting sedan den nya diskrimineringslagstiftningen trädde i kraft den 1 januari 2015.
De intervjuade kommunrepresentanterna menade att hårdare och tydligare lagar kan
användas för att generera mer resurser till området i kommunen. Stefan Johansson är
dock inte övertygad om att hårdare lagstiftning skulle förbättra tillgängligheten, det kan
snarare vara så att hårdare lagstiftning skulle motverka tillgängligheten. Det är därför
viktigt att balansera lagar och riktlinjer för att få en effektiv lösning. 53 procent av
kommunerna som svarat på enkäten anser att lagstiftningen kring tillgänglighet är
tillräcklig i dagsläget och några kommenterade frågan och påstod att lagstiftningen är
tillräcklig i förhållande till de resurser de har för att arbeta med frågan.
I enkäten menar några svarande att det är svårt att veta vad som är bra nog när det
kommer till tillgänglighet och även vilken grupp som ska prioriteras före någon annan.
Vissa riktlinjer och regler anser kommunerna vara för tolkningsbara och när olika
tillgänglighetsexperter bedömer tillgängligheten på olika sätt så är det svårt att veta vad
som bör göras. Stefan Johansson menar att denna svårighet med att veta om
tillgängligheten är tillräckligt bra är en av anledningarna till att tillgängligheten är så pass
dålig på kommunala webbplatser. WCAG 2.0 och webbriktlinjerna försöker dock att
tydliggöra detta menar Johansson. Pär Lannerö som arbetar med webbriktlinjerna
medger att materialet är mastigt och att det kan vara svårt att ta till sig all information
som står i riktlinjerna. Detta är någonting som han och hans kollegor konstant måste
arbeta med. Han menar också att det är snudd på omöjligt att göra en webbplats helt
tillgänglig.

Hur arbetar svenska kommuner med att tillgängliggöra deras webbplats
idag?
Det verkar i dagsläget finnas ett behov utav att ytterligare tillgängliggöra webbplatser för
personer med funktionsnedsättning och 90 procent av Sveriges kommuner har, eller
planerar att göra, en sådan satsning på att tillgängliggöra deras webbplats. Samtidigt
menar 69 procent av kommunerna i studien att de inte har tillräckligt med resurser för att
tillgängliggöra deras webbplats. Ett resultat som tyder på att tillgängligheten, även då det
görs en satsning, inte kommer att bli maximal. Detta påstående stärks även av resultatet
som visar att av de som svarar att de har gjort en satsning på att tillgängliggöra deras
webbplats så ger mindre än hälften en 8a, 9a eller 10a på en tillgängligghetsskala från 110. En förklaring till detta skulle kunna vara faktumet att även de som gör sitt bästa har
det svårt, som Pär Lannerö tar upp i intervjun.
I snitt bedömer kommunerna tillgängligheten på sina webbplatser 6.9 på en skala 1-10.
Johansson menar att kommuner ofta är medvetna om att deras webbplatser har brister
men att de i dagsläget inte har möjlighet att åtgärda dessa. Många av kommunerna har
därför insett fördelen med att samverka kring webben, menar Johansson och får medhåll
av Anna Gillquist på SKL. SKLs granskning av de kommunala webbplatserna (2014)
visade att kommunerna i snitt hade hälften av den informationen som SKL letade efter
på webbplatsen gällande tillgänglighet. Deras undersökning visade också att det fanns en
skillnad mellan stora och små kommuner, då små kommunerna fick i snitt 49,2 procent
och stora 56,7 procent, dock är denna skillnad inte lika stor som enkätsvaren i denna
studie visar. En anledning till detta kan vara att webben är ett område som snabbt
förändras och att det kan ha förändrats mycket sedan 2014.
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Intervjuer med kommunrepresentanter indikerar att det är vanligt att kommunerna har
många redaktörer som publicerar innehåll på webben vilket har både för- och nackdelar.
Fördelen med att redaktörerna sitter ute på kommunens olika förvaltningar är att de är
närmare verksamheten. Nackdelen är att denna spridning av redaktörer gör att det är
svårt att utbilda alla i tillgänglighet och att kontrollera kvalitén på innehållet de publicerar.
Ansvarsfrågan kan därför ses som en viktig faktor för att tillgängligheten ändå ska
behållas. Enkätsvaren och kommunintervjuerna tyder dock på att ansvaret för
tillgänglighet är oklart ute på kommunerna. Endast två av sju kommunrepresentanter
som intervjuades visste vem som var ansvarig och vilka ansvarsområden den personen
hade, de andra var osäkra. Enkätsvaren visar på tydliga skillnader mellan
kommunkategorier, nästan dubbelt så stor del av stora kommuner anger att de har en
utsedd ansvarig för tillgänglighet än små kommuner.
Mer än hälften av kommunerna som svarade på enkäten anser att de har tillräcklig
information om hur de gör en webbplats tillgänglig för personer med
funktionsnedsättning eller var de får tag på information om hur de ska gå tillväga. Det
verkar som att nätverk, grupper på sociala medier så som Facebook och andra
sammankomster så som temadagar och konferenser är källor till information för
kommunerna när det gäller detta ämne. Skillnaden mellan Stora och Små kommuner i
denna fråga verkar dock vara stor. Av de små kommunerna som medverkade i enkäten så
svarade 43 procent ”ja” alternativt ”nej, men vi vet var vi får tag på information”, jämfört
med 89 procent i kategorin Stora kommuner. Fyra av de sju kommunrepresentanterna som
intervjuades angav att de anser att de har tillräckligt med kunskap i kommunen om hur
de gör webbplatsen tillgänglig för personer med funktionsnedsättning.
Tillgänglighet har en någorlunda hög prioritet i kommunerna. Enkätsvaren tyder på att
tillgänglighet i snitt prioriteras med 6,9 på en skala från 1 till 10, skillnaderna är dock
stora mellan små och stora kommuner. Små kommuner får i snitt 6,7 medan stora
kommuner hamnar på 8,3. Kommentarer till frågan visade att det framförallt är
resursbrist som bidrar till att tillgänglighet prioriterades lågt i en kommun. I intervjuer
med kommunrepresentanter framkom det att det i vissa fall finns låg förståelse för
webbfrågor i kommunen men fem av sju kommuner som intervjuades har under det
senaste året utvecklat, eller planerar att inom en snar framtid utveckla en ny webbplats.
Hälften av kommunerna som medverkade i studien uppger att de kontrollerar
tillgängligheten på webbplatsen kontinuerligt. Det framkommer också att tillgängligheten
till störst del kontrolleras med automatiska testverktyg. På webbriktlinjernas webbplats
står det att detta inte är tillräckligt men de flesta kommuner kompletterar dessa
automatiska tester med manuella tester. 34 procent av de som kontrollerar
tillgängligheten använder sig av användartester som utvärderingsmetod, ofta som ett
komplement till automatiska testverktyg. Detta styrks också i kommunintervjuerna där
tre av kommunerna anger att de använder sig av automatiska testverktyg och
analysverktyg för att få förståelse för vad som fungerar och vad som inte fungerar. Vid
utvecklande av en ny webbplats anger många av kommunrepresentanterna i intervjuerna
att de involverar användarna, en kommun ger exemplet att de har lagt ut information om
att de utvecklar en ny webbplats på den existerande webbplatsen och där efterfrågar
åsikter och synpunkter. En annan kommunrepresentant menar att de i dagsläget endast
går på känsla men i och med att de utvecklar en ny webbplats kan tänka sig att göra
användartester. Även andra kommuner anger att användartester är någonting de planerar
att göra längre fram. En kommun som anger att de redan idag utför användartester på
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deras webbplats uppger att de inte gör tester med funktionsnedsatta men med bland
annat äldre och barnfamiljer.
Gällande kontakt med användare så är det endast 3 procent som ofta får synpunkter från
användare. 64 procent anger att de sällan får synpunkter. Alla sju kommuner som
intervjuades svarade att de sällan får synpunkter från användare gällande tillgängligheten.
Den feedbacken de får kommer till största del från automatiska mätverktyg.
Problematiken som vissa kommuner tar upp angående relationen mellan modern design
och tillgänglighet anser både Johansson och Lannerö är ett litet problem och lätt att
undkomma om designen inte är allt för nytänkande utan utgår från beprövade mallar.

METODKRITIK
I detta avsnitt presenteras kritik mot metoderna som använts i studien och studiens reliabilitet och
validitet ifrågasätts.

GENERELLT
Det är viktigt att ifrågasätta studiens reliabilitet och validitet, det vill säga om studien är
uppmätt på ett tillförlitligt sätt och att det som uppmätts är relevant. (Bryman, 1989, ss.
42). För kvalitativa studier är reliabiliteten inte lika central som hos kvantitativa studier då
syftet är att få förståelse för vissa faktorer (Holm & Solvang, 1997, s.94).
Då endast sju utav 290 kommuner intervjuades går det inte att dra generaliserbara
slutsatser endast utifrån intervjuerna. Däremot är det möjligt att komplettera intervjuerna
med enkätsvaren, där svarsfrekvensen var hög, för att detta ska vara möjligt. Då
resultatet av intervjuer och enkäter till stor del tyder på samma sak så kan resultatet anses
som giltigt (Holme & Solvang, 1997, s.86).
Triangulering innebär att problemet granskas från olika synvinklar (Validitet och
reliabilitet, 2002), denna studie har granskat ämnet från kommuner och experters
synvinkel, dock har användaren lämnats utanför för att det hade varit för omfattande för
detta examensarbete.

INTERVJUER
Utifrån urvalet skickades intervjuförfrågningar ut till de olika kommunerna. Av 14
utskick ville endast sju kommuner ställa upp på en intervju. De kommuner som ställde
upp på en intervju hade i de flesta fall gjort eller planerade att utveckla en ny webbplats,
detta kan ge en skevhet i resultatet.
Av de kommuner som intervjuades tillhörde tre kategorin Stora kommuner, tre tillhörde
Mellanstora kommuner och en tillhörde kategorin Mindre kommuner. Det var därför ingen
kommun som tillhör kategorin Små kommuner. Kritik kan därför riktas mot att gruppen av
kommuner som intervjuades inte är tillräckligt varierad för att kunna ge insikter i hur
storleken på kommunen kan påverka arbetet med att tillgängliggöra webbplatsen. Det
hade varit intressant att intervjua någon kommun i kategorin Små kommuner för att få
djupare insikt om deras arbete med tillgänglighet på webben, speciellt då den kategorin
utmärker sig i jämförelse med andra kommunkategorier i enkätsvaren.
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Vissa frågor har varit liknande varandra och i de flesta fall har dessa genererat samma
eller likande svar, något som tyder på reliabilitet. Det är svårt att mäta validiteten i
kvalitativa undersökningar då det inte kan översättas till siffror, dock kan validiteten
bekräftas av att intervjuerna stämmer överens med resultat från tidigare undersökningar
samt med resultaten från enkäten i denna studie.

ENKÄT
Då enkäterna skickades till kommunernas kansli och inte direkt till den personen som i
slutändan svarade på enkäten så fick kommunernas kansli ta ställning till vem de ansåg
skulle svara på enkäten utifrån den information som fanns i mailet. Detta innebär att det
inte fanns möjlighet att veta vem på kommunen som svarat på enkäten samt om enkäten
nådde rätt person. I vissa fall sändes en bekräftelse på att mailet kommit fram till
kommunen och att det skickas vidare till personen som ansvarar för webben. I många
andra fall kom ingen bekräftelse, i dessa fall är det svårt att avgöra om mailet kommit
fram till kommunen samt om kommunkansliet har skickat det vidare internt.
Bortfallsanalysen av enkätstudien visar att det var flest bortfall i kategorin små
kommuner och stora kommuner, men eftersom att svarsfrekvensen i dessa kategorier
överstiger 50 procent så kan slutsatser ändå dras från resultatet.
Frågorna i enkäten skickades ut till några personer på AB Stelacon som har en vana att
skapa enkäter. Dessa personer gav feedback på frågorna men förutom det genomfördes
inget pilottest, vilket hade kunnat ge viktiga insikter i vilka frågor som var relevanta och
hur dessa skulle ställas (Rubin & Chisnell, 2008, s. 215).
Frågorna utformades efter att information hämtats från intervjuer och litteraturstudier
och därför kan informationen som uppmäts från enkäterna anses relevant för studien
och därmed kan validiteten för enkäten anses vara hög.

KÄLLKRITIK
Nedan diskuteras kritiskt de källor som använts i studien.

LITTERATUR
Litteraturen som använts i denna studie har många fall varit lagstiftningar och
förordningar. Information har också samlats från tidigare studier gjorda blanda annat av
Myndigheten för delaktighet, SKL och Stelacon, reliabiliteten i dessa bör ifrågasättas då
undersökningarna i vissa fall är relativt små men det går ändå att se tydliga trender i
resultatet av dessa undersökningar och källorna kan anses som pålitliga. De andra
litterära källorna som använts har varit metodikböcker, som för visso är skrivna för
många år sedan men som fortfarande anses som giltiga källor.

ONLINE
De webbplatser som användes för att hämta information var till stor del webbplatser för
olika riktlinjer. För att undvika partisk information användes dessa till störst del för att
insamla information om riktlinjerna medan information om positiva och negativa
aspekter av dessa riktlinjer införskaffades från andra håll.

41

Då tillgänglighet på webben är ett ämne som snabbt utvecklas så är webbplatser viktiga
källor till den senaste information.

MUNTLIGA KÄLLOR
De muntliga källorna som använts i studien är framförallt kommuner men även en
representant från SKL, en tillgänglighetsexpert samt projektledaren för e-delegationens
webbriktlinjer. Experterna valdes ut på grund av deras kunskap inom ämnet. Det kan
dock ifrågasättas om expertintervjuerna till viss del kan anses partiska då de arbetar för
att marknadsföra deras egna idéer om tillgänglighet. Då deras åsikter speglar resultaten av
intervjuerna med kommunrepresentanter samt av svaren i enkäten kan dock
sanningshalten i deras uttalanden anses vara hög.

FÖRSLAG TILL FORTSATTA STUDIER
Guide för tillgänglighetsarbete hos kommuner. Med grund i denna studie finns möjlighet att
utveckla en guide för hur kommuner bör arbeta med deras webbplatser för att uppnå
tillgänglighet och överkomma de svårigheter som påpekats i denna studie.
Jämförelse av riktlinjer och strategier. I studien framkom att kommunerna arbetar efter olika
riktlinjer och strategier. Vilket arbetssätt som ger störst tillgänglighet skulle kunna
utvärderas genom användartester med olika typer av användare.
Användarens perspektiv. En fortsatt studie skulle i större utsträckning kunna utgå från
användarens perspektiv där användartester och djupintervjuer skulle kunna ge djupa
insikter om ämnet.
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SLUTSATS
I detta avsnitt presenteras först slutsatser till de två underfrågorna och sedan slutsatsen till den
huvudsakliga frågeställningen.

Hur bör svenska kommuner arbeta för att göra deras
webbplats tillgänglig för personer med
funktionsnedsättningar?
Kommunerna bör följa de riktlinjer som finns tillgängliga i dagsläget, gör de detta
kommer de långt i arbetet med att tillgängliggöra webbplatsen. De bör dock arbeta med
detta område kontinuerligt då tillgängligheten annars lätt går förlorad och då forskning
kring tillgänglighet ständigt utvecklas.
Det är också viktigt att prioritera i arbetet med att tillgängliggöra webbplatsen då det är
ett omfattande arbete att förbättra alla sidor på samma gång. För att göra det lättare bör
kommunerna samarbeta med varandra, på det sättet blir tillgänglighetsarbetet mindre
resurskrävande.
För att inte behöva göra om och skapa speciallösningar i efterhand så bör kommunerna
involvera användare redan i utvecklingen av webbplatsen och alltid ha användarens
behov i åtanke.

Vilka svårigheter finns det i en satsning på tillgänglighet?
Det finns framförallt fyra olika områden som påverkar tillgänglighetsarbetet hos
kommunerna. Dessa fyra områden är kunskapsbrist, resursbrist, organisationsegenskaper
och brist på tydliga krav.
Kunskapsbristen innebär att det saknas kunskap om hur en webbplats görs tillgänglig
både hos kommunerna, som ska ställa krav vid en upphandling, och hos leverantörerna
som ska leverera tillgängliga webbplatser. Resultatet av detta är att webbplatsen inte blir
tillgänglig och att kommunen riskerar att behöva betala stora summor pengar för att rätta
till tidigare problem.
Det verkar finnas en utbredd resursbrist när det gäller kommunwebbområdet vilket gör
att kommunerna inte har möjlighet att satsa på tillgänglighet på webben i den
utsträckning som de skulle vilja.
Vissa organisationsegenskaper tycks försvåra arbetet med tillgänglighet på webben.
För det första så har många kommuner ett stort antal redaktörer vilket gör det svårt att
kontrollera och upprätthålla kvalité på innehållet. Den andra organisationsegenskapen
som är problematisk är ansvarsfrågan, cirka 1/3 av kommunerna saknar en ansvarig för
tillgängligheten eller uppger att ansvarsområdet för den personen är oklart. Utan en
uttalad ansvarig är det lätt att tillgängligheten går förlorad. Den tredje
organisationsegenskapen som kan skapa problem är att tillgänglighet inte prioriteras i alla
kommuner då de som styr i dessa kommuner inte förstår varför detta är ett område som
bör satsas på.
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Bristen på tydliga krav gör att kommunerna inte kan använda tvingande krav för att
generera resurser till ett tillgänglighetsarbete och många vet inte heller vilka krav som
finns i dagsläget. Det är också problematiskt att kommunerna verkar osäkra kring vad
som är bra nog när det kommer till tillgänglighet, de vet inte var de ska dra gränsen då
det alltid går att göra mer.

Hur arbetar svenska kommuner med att tillgängliggöra deras
webbplats idag?
Det är många kommuner som i dagsläget planerar, eller har gjort en satsning på att
tillgängliggöra deras webbplats. Tillgänglighet prioriteras relativt högt ute hos många
kommuner och kommunerna följer i störst utsträckning e-delegationens webbriktlinjer
och WCAG 2.0. Samtidigt visar studien på att kommunerna inte anser sig ha de
resurserna som krävs och även de som satsat på att tillgängliggöra webbplatsen har svårt
att nå full tillgänglighet.
Kommunerna får sällan åsikter om tillgängligheten på webbplatsen från användaren och
endast runt hälften av kommunerna kontrollerar tillgängligheten på webbplats
kontinuerligt. I de flesta fall kontrolleras tillgängligheten genom automatiska testverktyg.
Det framkommer dock att kommunerna önskar involvera användarna mer i framtiden
vid utvecklandet av en ny webbplats.
Det verkar som att många kommuner arbetar decentraliserat vilket innebär att det är
många redaktörer som ansvarar för publicering av innehåll på webbplatsen, vem som
ansvaret för att detta innehåll är tillgängligt är ofta oklart.
För att få information om hur de ska arbeta med tillgänglighet verkar många kommuner
använda sig av grupper som finns på bland annat det sociala nätverket Facebook, andra
källor till information är temadagar och konferenser. Det framkommer att kommunerna
skulle önska mer stöd från exempelvis SKL i ämnet.
Studien tyder på att det finns stora skillnader mellan stora och små kommuner och att
storleken på kommunen därför påverkar utsträckningen av tillgänglighetsarbetet.
Skillnaderna är tydliga i många frågor, exempelvis har nästan 30 procent fler av de stora
kommunerna gjort en satsning på tillgänglighet på webbplatsen jämfört med små
kommuner. Det är också tydligt då stora kommuner generellt bedömer deras webbplatser
som tillgängligare än vad små kommuner gör.
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APPENDIX
Nedan finns de tabeller och diagram som hänvisats till i texten.

Appendix 1 – Urval kommunintervjuer
Nr

Kommunkategori

Skatteintäkter*

Kommungruppsindelning**

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Stora6kommuner
Mellanstora6kommuner
Stora6kommuner
Stora6kommuner
Mellanstora6kommuner
Mindre6kommuner
Mellanstora6kommuner
Mindre6kommuner
Mellanstora6kommuner
Mellanstora6kommuner
Mindre6kommuner
Mellanstora6kommuner
Mellanstora6kommuner
Mellanstora6kommuner

Under6medel
Under6medel
Över6medel
Under6medel
Över6medel
Under6medel
Under6medel
Under6medel
Över6medel
Över6medel
Under6medel
Över6medel
Under6medel
Över6medel

Större6stad
Förortskommun6till6större6stad
Större6stad
Storstad
Förortskommun6till6storstad
Varuproducerande6kommuner
Kommun6i6tätbefolkad6region
Glesbygdkommuner
Förortskommun6till6större6stad
Kommuner6i6glesbefolkad6region
pendlingskommun
Kommun6i6tätbefolkad6region
Kommun6i6tätbefolkad6region
Förortskommun6till6storstad

*"Sverigemedel"39336"kr/invånare
**"SKLs"kommungruppsuppdelning."Länk"
<http://skl.se/tjanster/kommunerlandsting/faktakommunerochlandsting/kommungruppsindelning.2051.h
tml>
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Appendix 2 – Svarsfrekvens enkät per datum
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Appendix 3 - Enkätfrågor
ENKÄTFRÅGOR
1 Har,ni,gjort,en,satsning,för,att,tillgängligöra,er,webb,för,personer,med,funktionsnedsättning?
Ja
Nej,'men'vi'planerar'att'göra'det'inom'en'snar'framtid
Nej,'vi'har'inga'sådana'planer
Vet'ej
2 Hur,skulle,du,bedöma,tillgängligheten,på,er,webbplats?
Graderingsfråga,1.10
Vet'ej

3 I,vilken,utsträckning,prioriteras,tillgängligheten,på,er,webbplats?
Graderingsfråga,1.10
Vet'ej
4 Varför,tror,du,att,tillgänglighet,på,webben,inte,prioriteras,högre,i,er,kommun?,(om,<6,på,fråga,3)
Öppna'svar
Finns,det,någon,person,i,er,organisation,som,är,ytterst,ansvarig,för,att,webbsidan,ät,tillgänglig,för,personer,med,
5 funktionsnedsättningar?
Ja,'vi'har'en'utsedd'ansvarig
Ja,'men'ansvarsområdet'är'oklart
Nej'
Vet'ej
6 Följer,ni,några,riktlinjer,i,ert,arbete,med,webbplatsen?
WCAG'2.0
EEdelegationens'webbriktlinjer
Användarforums'10'designprinciper
Annan'riktlinje,'nämligen
Nej'
7 Hur,lätt,anser,du,att,det,är,att,förstå,och,använda,riktlinjerna?,
Svårt
Lätt
8 Anser,du,att,ni,har,tillräcklig,kunskap,om,hur,ni,gör,er,webbsida,tillgänglig,för,personer,med,funktionsnedsättning?
Ja'
Nej,'vi'har'inte'tillräcklig'kunskap
Nej,'men'vi'vet'var'vifår'tag'på'informationen
Vet'ej
9 Anser,du,att,ni,har,tillräckligt,med,resurser,för,att,tillgängliggöra,er,webbplats,för,personer,med,funktionsnedsättningar?
Ja'
Nej'''
Vet'ej

10 Kontrllera,tillgängligheten,på,er,webbplats,kontinuerligt?
Ja'
Nej'
Vet'ej
11 På,vilket,sätt,kontrollerar,ni,tillgängligheten?
Användartester
Expertutlåtande
Automatiska'testverktyg
Eye'tracking
Annat'sätt,'nämligen
12 Efterfrågas,större,tillgänglighet,på,er,webbplats?
Ja,'vi'får'ofta'synpunkter'på'tillgängligheten
Vi'får'sällan'synpunkter'på'tillgängligheten
Nej,'vi'får'aldrig'synpunkter'på'tillgängligheten
Vet'ej

13 Inkluderar,ni,användaren,i,arbetet,med,er,webbplats?
Ja,'ofta
Ja,'ibland
Sällan
Aldrig
Vet'ej
14 Anser,du,att,den,lagstiftning,som,finns,kring,tillgänglighet,är…
Tillräcklig
För'hård
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Ja'
Nej'
Vet'ej

11 På,vilket,sätt,kontrollerar,ni,tillgängligheten?
Användartester
Expertutlåtande
Automatiska'testverktyg

Enkätfrågor
Eye'trackingfortsättning:
Annat'sätt,'nämligen

12 Efterfrågas,större,tillgänglighet,på,er,webbplats?
Ja,'vi'får'ofta'synpunkter'på'tillgängligheten
Vi'får'sällan'synpunkter'på'tillgängligheten
Nej,'vi'får'aldrig'synpunkter'på'tillgängligheten
Vet'ej

13 Inkluderar,ni,användaren,i,arbetet,med,er,webbplats?
Ja,'ofta
Ja,'ibland
Sällan
Aldrig
Vet'ej

14 Anser,du,att,den,lagstiftning,som,finns,kring,tillgänglighet,är…
Tillräcklig
För'hård
För'vag
Vet'ej'vilken'lagstiftning'som'finns

15 Skulle,du,vilja,förändra,någonting,i,tillgänglighetsarbetet,på,er,webbplats?
Öppna'svar

16 Vilka,svårigheter,anser,du,generellt,finns,i,att,tillgängliggöra,en,kommunal,webbplats?
Öppna'svar

17 Övriga,synpunkter
Öppna'svar
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