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Abstract 
Att tillgänglighet på webben är viktigt idag finns det inget tvivel om. Men ändå anses de standarder 
som är satta för tillgänglighet på webben som komplicerade och dåliga. Denna uppsats beskriver 
hur tillgänglighetskraven ställda från WCAG 2.0 är implementerade på skatteverket och polisens 
hemsida med inriktning på synskadade, hur tillgängliga dessa sidor är och hur de har valt att 
implementera dessa standarder. Dessa frågor besvarades genom att utföra dokumentstudier, där jag 
har testat och analyserat hemsidorna utifrån WCAG 2.0 dokumentet, användartester, där 
testpersoner med synskador fick navigera på hemsidorna och även intervjuer. Resultatet visar att 
tillgänglighet på webben är svårt att uppnå, även om de följer de standarder som är satta betyder det 
inte att hemsidorna är tillgängliga och att det finns utrymme att tolka och implementera dessa 
standarder på olika sätt. 

Nyckelord: tillgänglighet, WCAG 2.0, synskadade 
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1.Inledning 

I detta kapitel presenterar jag en inledning till den forskning som jag har utfört. Här beskrivs 
problemområde, bakgrund, syfte, målgrupp, undersökningsfrågor och en metodskiss. 

1.1 Bakgrund/Problemområde 
Att ha tillgång till hemsidors innehåll är idag mycket viktigt för alla i världen. Webben används till 
allt från arbete, studier, kommunikation och information till nöje. Eftersom den information som 
finns på webben berör alla människor finns det ett behov av tillgänglighet; att hemsidor ska vara 
anpassade för alla oavsett funktionshinder.  

Idag pratar man om en digital klyfta, vilket är ett begrepp som beskriver indelningen av människor 
som har tillgång till, och använder, ny teknologi och människor som inte har det.(Wikipedia 2016) 
Människor som inte har tillgång till all ny teknologi, till exempel på grund av funktionsnedsättning, 
riskerar ett mindre urval av möjliga yrken och anställningar eftersom de flesta arbetsuppgifter 
innefattar teknologi av någon form (W3C 2005). 

Tillgänglighet på webben, vilket i detta fall innebär hur anpassad en hemsida är både när det 
kommer till dess funktioner men även dess design för människor med funktionsnedsättning, är ett 
viktigt mål för alla hemsidor att ha. W3(2012a) skriver om en man som lider av förslitningsskador, 
vilket bidrar till smärta när han rör sina handleder. Detta medför svårigheter för honom att använda 
hemsidor som inte har stöd för tangentbord så han måste använda musen. De skriver även om en 
man som lider av färgblindhet, vilket gör det svårt för honom att skilja mellan rött och grönt. Detta 
gör att han har svårt för att läsa många av texterna på internet. Ett exempel W3C tar upp är hur rea 
på hemsidor visualiseras med rött, vilket inte syns alls för färgblinda. 

Idag används standarder, vilket är noggrant designade krav för att hjälpa så många webbanvändare 
som möjligt. Standarder hjälper till att minska på kostnaderna för hemsidor, möjliggör att de 
fungerar på fler system och göra att hemsidor är mer tillgängliga för fler människor (Mozilla 
Developer Network 2016). Dessa standarder anges i en dokumentation gjord av World Wide Web 
Consortium. 

1997 startade World Wide Web Consortium, även kallad W3C, ett projekt kallad Web Accessibility 
Initiative. Projektet var sponsrat av Vita Huset, och hade som syfte att uppnå bättre webb 
tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning. (W3C 1997).  

1999 utgav W3C sin första dokumentation med tillgänglighetsriktlinjer kallad Web Content 
Accessibility Guidelines 1.0.(W3C 1999). 

2008 släppte W3C en ny dokumentation, Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0, som 
idag används som referens vid användning av standarder för tillgänglighet på webben.(W3C 2008). 

Dessa standarder är gjorda för att kunna skapa en väldesignad hemsida och är därmed idag viktiga 
att följa. Dessa standarder borde därmed uppfyllas till sin helhet, vilket inte alltid är så lätt. 
Clark (2006) skriver att WCAGs riktlinjer inte bara är svåra att tyda utan också att vissa av dem är 
näst intill omöjliga att implementera till en hemsida. Eftersom WCAG 2.0 använder benämningar 
som är svåra att förstå, blir implementeringen av dessa standarder svårare för utvecklare att 
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genomföra. Detta skapar lätt missförstånd både vad gäller riktlinjernas innebörd, och mellan 
webbutvecklare när man försöker implementera dessa standarder till en hemsida (Clark 2006). 

Dessa problem som Clark beskriver kan bidra till stora fel vid implementering vilket därefter kan 
skapa problem med hemsidan. Detta är speciellt viktigt att undvika i länder där det är krav på 
tillgänglighet på hemsidor. 

1.2 Syfte 
Syftet med detta arbete är att undersöka på hur tillgänglighetskraven ställda från WCAG 2.0 är 
implementerade på skatteverket och polisens hemsida med inriktning på synskadade, hur 
tillgängliga dessa sidor är och hur de har valt att implementera dessa standarder. 

1.3 Målgrupp 
Uppsatsen är riktat mot människor som utvecklar webbaserade it-system och som utvecklar mot 
existerande WCAG 2.0 standarder för tillgänglighet. 

1.4 Undersökningsfrågor 
De frågor som besvaras av denna studie är: 
U1. Följer skatteverket och polisens hemsidor de existerande standarderna för tillgänglighet och hur 
påverkar det hemsidorna? 
U2. Hur skiljer sig polisens och skatteverkets hemsidor åt utifrån WCAG 2.0? 
U3. Hur väl fungerar hemsidornas navigering och tillgänglighet för synskadade? 

1.5 Metodskiss 
En metodskiss, som närmare redogörs i kapitel 4, Metod. 

För att utföra forskningen har ett antal intervjuer och användartester utförts. Användartester gjordes 
med testpersoner som hade någon typ av synskada. Under dessa användartester fick de navigera och 
testa de två olika statliga hemsidorna, både med skärm och med hjälp av screenreaders utan skärm 
för att ge mig en bild av hur blinda skulle uppleva navigationen. Efter användartesterna utfördes 
intervjuer med testpersonerna för att få ut mer information och åsikter.  
Intervju har även gjorts med en webbredaktör från skatteverket angående tillgängligheten på 
Skatteverkets hemsida. 

Dokumentstudier har utförts där jag själv har utfört tester utifrån den insamlade teorin. Till hjälp för 
mina dokumentstudier har även automatiska och manuella valideringar utförts, detta med hjälp av 
olika program, vilka berörs djupare i metodkapitlet. 

1.6 Källkritik 
Den litteratur som har använts kommer ifrån diverse vetenskapliga artiklar med syfte mot 
standarder för synskadade och genomgång av tillgänglighet. Dessa är inte inte inriktade mot 
myndigheters hemsidor men kan relateras till vilka hemsidor som helst då de följer samma 
standarder.  

Den bakgrundsinformation som ges är utifrån organisationer som arbetar med tillgänglighet på 
webben dagligen och även utifrån W3C vilket står för det dokumentet som diskuteras i denna 
uppsats. 
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Kritiken som framförs mot WCAG kommer från olika artiklar och riskerar därmed att vara vinklad 
då det inte finns någon garanti för att skribenten är objektiv. 
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2.Tillgänglighet 

Här bearbetas bakgrundsfakta kring synskadade, WCAG 2.0 och hur det är att jobba med 
tillgänglighet för webben. Här beskrivs även centrala begrepp som används för WCAG 2.0 

2.1 Synskador  
Här beskrivs en introduktion och allmän information om synskadade utifrån de synskador jag har 
haft i åtanke under mina dokumentstudier och användartester. 

2.1.1 Antal Synskadade 
Funka (2016c) skriver i sin statistik att det idag finns ungefär 120 000 människor med synskador i 
Sverige. 10 000 är gravt synskadade eller helt blinda, 800 läser punktskrift och några procent av 
befolkningen är färgblinda. 

Ungefär 60% av alla som har en synskada i världen är 50 år eller äldre. Synskador minskas mer nu 
tack vara många faktorer, som till exempel lättare tillgång till synvårdstjänster. (Funka 2016c) 

2.1.2 Olika typer av synfunktioner 
World Health organisation (WHO 2014) skriver att det finns 4 olika typer av synfunktioner. Normal 
syn, måttlig synnedsättning, grav synskada och blindhet. Här faller både måttlig och grav synskada 
in i kategorin nedsatt syn. 

2.1.3 Färgblindhet 
Färgblindhet är resultatet från att en eller flera av våra tapptyper i ögonen inte fungerar som det ska 
eller att saknas helt.Tapparna är ljuskänsliga celler som reagerar på ljusets olika våglängder. Det 
finns tre olika tappar som reagerar på rött, grönt och blått vilka tillsammans bildar grundfärgerna. 
Om en av dessa tappar inte fungerar som det ska, tappar ögonen förmågan att fånga upp den 
specifika väglängden. (1177 2017) 

De vanligaste typerna av färgblindhet ärvs och är röd-grön färgblindhet och Blå-gul färgblindhet. 
(1177 2017) 

Röd-grön färgblindhet innebär att det är svårt att skilja mellan rött och grönt och färger som är en 
blandning av rött och grönt. (1177 2017) 

Blå-gul färgblindhet är inte lika vanligt och innebär att det är svårt att skilja mellan blått och gult 
och även gult och rosa. Det kan även vara svårt att uppfatta nyanser av lila som uppfattas som blå. 
(1177 2017) 

Det finns även människor som inte kan uppfatta färger överhuvudtaget, som bara kan uppleva 
världen i en gråskala. Detta är väldigt ovanligt. (1177 2017) 

2.2 Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0) 
Tillgänglighet mot webben är krav ställda mot utvecklare för att göra hemsidor mer tillgängliga för 
människor med funktionsnedsättning. Idag följs ett antal riktlinjer som används i hela världen för att 
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uppfylla dessa krav. Detta dokument med riktlinjer är gjorda och anpassade för att uppfylla en god 
tillgänglighet för människor med funktionshinder. Dokumentet som denna forskning utgår ifrån 
heter Web Content Accessibility Guidelines och är det vanligaste dokumentet att referera till under 
processen att göra en hemsida tillgänglig. 

2.2.1 Vad är WCAG? 
Web Content Accessibility Guidelines, även kallad WCAG 2.0, är ett dokument presenterat av W3C 
vilket används som underlag för att skapa tillgänglighet till hemsidor. Denna dokumentation 
presenterar bland annat hur en hemsidas struktur, presentation, text, ljud och bilder ska 
implementeras på ett så bra sätt som möjligt för människor med funktionshinder. Dokumentet är 
främst riktat mot webbutvecklare men även mot andra som har behov av tillgänglighets standarder 
mot webben. (W3C 2012b) 

WCAG består just nu av 12 riktlinjer som är organiserat under 4 principer:  

Principerna 
Perceivable menar att all information på hemsidan ska vara tillgängligt och gå att uppfatta av alla 
användare 

Operable innebär att gränssnittet inte har någon interaktion som användaren inte kan utföra. 

Understandable menar att information och operationer måste vara förståeligt för användaren. 

Robust innebär att hemsidans innehåll måste vara hållbart, vid till exempel ändring av teknologi 
måste innehållet fortfarande vara tillgängligt(W3C 2016a). 

Under dessa principer finns det sammanlagt 12 riktlinjer, dessa riktlinjer är placerade under de 
principer som de relateras till och är de mål som vill uppnås för att få en tillgänglig sida. 

Success Criteria 
Varje riktlinje i WCAG 2.0 består av kriterier som måste uppfyllas, dessa kallas för Success 
Criteria. Dessa kriterier består av tre nivåer, A, AA och AAA. 

Kriterier på A-nivån är riktlinjer som en hemsida måste uppnå för att bli en tillgänglig hemsida. 
Kriterierna på AA-nivån är riktlinjer som borde uppfyllas.  
Sedan finns AAA-nivån, dessa riktlinjer kan anses vara bra men inte nödvändiga att uppnå.  

Man brukar säga att kriterierna på AA-nivån fungerar som en utgångspunkt och det rekommenderas 
att både privata och statliga företag utgår ifrån AA-kriteriet. (W3C 2016b) (Keyworth 2015) 

Även om dessa kriterier uppfylls betyder inte det nödvändigtvis att funktionen i fråga är tillgänglig 
för alla människor med funktionshinder, detta är för att det finns för många olika sorters av 
funktionshinder för att kunna behandla alla. (W3C 2016a) 

2.2.2 Regler kring digital tillgänglighet i Sverige och EU 
Funka, vilket är ett bolag som arbetar med tillgänglighet mot webben, skriver att den 22 december 
2016 började en EU-lagstiftning gälla där det ställs krav på tillgänglighet inom den offentliga 
sektorns hemsidor och appar. Detta innebär att Sverige från och med detta datum har 21 månader på 
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sig att implementera dessa regler på internationell nivå. Detta innebär även att webbplatsägare ska 
dokumentera avvikelser från dessa regler. Undantag för kraven finns och gäller för historiska 
samlingar, arkiverat material och användargenererat innehåll.(funka 2016a ) 

Den 1 januari 2017 skapades nya krav på tillgänglighet vid offentlig upphandling av IT-varor och 
tjänster, vilka fastställer att innehållet ska vara tillgängligt för människor med funktionsnedsättning.
(funka 2016b) 

Då WCAG 2.0 skapades 2008, innan mobila gränssnitt blev relevant, finns det inga riktlinjer mot 
mobila enheter. Därför har funka på eget initiativ skapat riktlinjer mot tillgänglighet på mobila 
enheter. (funka 2012) 

2.3 Implementering av tillgänglighet inom ett företag 
För ett företag att implementera tillgänglighet i ett projekt behövs en grund att stå på. Genom att 
Undersöka artiklar, videor, genom att prata med bekanta med funktionsnedsättning, genom att prata 
och samla in information från organisationer för tillgänglighet och genom att låta människor testa 
företagets teknologi får man en bra start.(W3C 2016d).  

Det är även viktigt att kolla på företagets tillgänglighet på nuvarande projekt och att sätta upp mål 
för tillgänglighet inom företaget, till exempel genom att utveckla en tillgänglighetspolicy. (W3C 
2016d).  

En tillgänglighetspolicy måste inte bara handla om att uppnå vissa mål inom tillgänglighet, Den kan 
även omfatta roller och ansvar inom projektet. Ansvaret för tillgänglighet ges till några som jobbar 
på projektet och får i uppgift att implementera tillgänglighet i marknadsföring, Testa 
tillgänglighetsproblem i koden, utveckla ramverk med tillgänglighet, se till att tillgänglighetkrav 
finns vid förhandlingar av produkter och lära ut tillgänglighet vid anställning av personal. Under 
planeringsfasen behövs även budget och resurser bestämmas och rapportering och dokumentation 
utföras. (W3C 2016f) 
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3.Teori 

Den teori som användas anges här. Genomgång av vad som krävs för en tillgänglig sida (kopplat 
till riktlinjer från WCAG 2.0), hur man ska gå tillväga för att verifiera en hemsidas tillgänglighet 
och vilka problem som kan uppstå. 

De krav som beskrivs här är kopplat till WCAG 2.0 dokumentet och kommer vara de krav som 
används under forskningen. 

3.1 Tillgänglighetkrav på en webbplats  
Här beskrivs vilka krav en webbplats bör uppfylla för att den ska vara anpassad för synskadade. 

Navigering 
När det kommer till att ha lätt navigering på en hemsida ska den helst bestå av en hierarki med bara 
två nivåer. Detta innebär att det bara behövs upp till två klick för att nå innehållet man letar efter. 
Dessa navigeringslänkar ska alltid vara på samma ställe och ha samma struktur oavsett vart på 
webbplatsen man befinner sig, föredragande på header och footer-elementen. (Michalska et al 2014) 

Ett header-element, bör också ha logotyp, namn, bild-baserade alternativ för länkar (med 
textbeskrivning för screenreaders) och en länk som låter användaren hoppa över header-elementet 
och som går direkt till innehållet, även kallad för dolda länkar. Dessa länkar bör enligt funka 
visualiseras på något sätt när de är i fokus, men ska vara osynliga när de inte har fokus (2016d) 
(Riktlinje 2.4.1 beskriver dessa krav) 

En innehållsöversikt som framställer hemsidans helhet ska finnas som människor med nedsatt syn 
kan komma åt och navigera. (Wanniarachchi & Jayathilake 2012) 

Text 
Att använda vanliga font-familjer gör innehållet lättare att läsa för folk med nedsatt syn. Texten på 
webbplatsen ska även gå att förstora 200% utan hjälpmedel utan att någon funktionalitet försvinner 
för användaren. Därmed rekommenderas det att font storleken ska vara runt 12. (riktlinje 1.4.4 
beskriver dessa krav) (Michalska et al 2014) 

Färg och Kontrast 
Idag görs hemsidor i alla olika färgscheman. Det bästa färgschemat för att få en tillgänglig hemsida 
är svart och vitt. Många hemsidor idag görs inte i svart och vit är det viktigt med stor kontrast 
mellan färgschemat och texten för att göra det lättare för användare med nedsatt syn att kunna läsa 
innehållet. (Michalska et al 2014).  

För element som förmedlare information via färg, till exempel röd asterisk/text vid inmatningsfel på 
formulär, ska ha textalternativ som beskriver dess mening(riktlinje1.4.1. beskriver dessa krav) 
(Wanniarachchi & Jayathilake 2012) 

Bilder 
Textalternativ ska finnas för alla bilder som inte är dekoration (riktlinje 1.1.1 beskriver dessa krav). 
Dessa alternativ ska inte beskriva innehållet av bilderna, de ska framställa för användaren att det är 
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en bild som är markerad för tillfället. Dekorativa bilder ska inte ha någon alternativ text för att göra 
att screenreaders inte ska läsa upp dessa bilder. (Wanniarachchi,H. Jayathilake,D 2012) 

Ljud och Video 
inbäddade videor (eller annan multimedia) ska ha en bra rubrik och text eller ljud alternativ som 
beskriver videons innehåll (Dessa beskrivs i riktlinje 1.1 och 1.2). Dessa alternativ föredras att 
läggas i ett noembeded-element för att göra det tydligt för en screen-reader att det tillhör videon 
(Wanniarachchi & Jayathilake 2012) 

Tangentbordsnavigering 
All funktionalitet ska gå att utföra genom tangentbordsnavigering. Dessa krav beskrivs vid Princip 2 
(Riktlinjer 2.1 och 2.4) av WCAG 2.0s dokument. (Wanniarachchi & Jayathilake 2012) 

3.2 Verifiera en hemsidas tillgänglighet. 
Att verifiera en hemsidas tillgänglighet kan vara problematiskt och behöver därmed ett antal 
verktyg och hjälpmedel. 

Manuella tester 
Hjälpmedel som finns för att läsa upp en hemsidas innehåll är bland annat JAWS till microsoft, en 
screenreader som är gjord för blinda och människor med nedsatt syn. En annan screenreader som 
existerar är ChromeVox, vilket är ett gratis tillägg till Google Chrome som fungerar till ett flertal 
operativsystem (Wanniarachchi & Jayathilake 2012) 

Dessa screenreaders används för både användare men också utvecklare för att gå igenom sina 
hemsidor steg-för-steg och se hur den arbetar med screenreaders. Genom denna metod kan man 
manuellt validera hemsidans olika alt-attribut och se till att de stämmer och bidrar med rätt 
information.(Michalska et al 2014) 

Dessa tester kan vara väldigt tidskrävande och det är svårt att hitta all information man behöver, 
därför är det bra att kombinera manuella tester med automatiska tester. 

Automatisk tester 
Automatiska tester är program som utför tester själva, Dessa är betydligt mycket snabbare än 
vanliga tester men fångar oftast bara upp ungefär 25% av de fel som finns (Michalska et al 2014). 

Automatisk validering utförs med hjälp av validering program som finns, där man låter programmet 
kolla igenom hemsidans källkod. Bland annat finns A-Checker, vilket är ett gratis validering 
verktyg som finns online vilket tester hemsidor mot WCAG 2.0s olika riktlinjer (Wanniarachchi & 
Jayathilake 2012) 

3.3 Kritik för implementering av WCAG 2.0 

WCAG 2.0 AAA Kriterier 
Bernkiold (2016) skriver i att det är svårt att följa och uppnå dokumentets kriterier. Han 
argumenterar att A kriterier är relativt lätta att uppnå, men AA är svårare och att AAA kan vara 
nästintill omöjligt. I artikeln beskriver han att anledningen till varför dessa kriterier är svåra att 
uppnå är för det krävs väldigt mycket arbete, speciellt när det kommer till ljud och video 
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implementering på hemsidan. De olika kraven som finns är även väldigt svåra att tyda och 
implementera. (Why Following WCAG 2.0 to The Letter Doesn’t Make Sense 2016) 

Även om man kan uppnå alla kriterier betyder det inte att hemsidan kommer att vara tillgänglig. 
WCAG 2.0 dokumentet själv beskriver att det inte är rekommenderat att AAA kriterierna krävs på 
hela hemsidor (Clark.J 2006).  

Idag är det lättare att uppfylla AAA kriterier genom HTML5, dock är det fortfarande svårt att 
uppfylla i AAA-nivån. Dessa kriterier argumenteras bara vara nödvändiga att implementera på 
hemsidor designade för specifika funktionshinder. (Hollier 2015) 

WCAG 2.0 är svårt att förstå 
Många argumenterar att WCAG alltid har varit för tekniskt inriktat med för få exempel vilket gör 
den för krånglig att förstå. Detta leder sedan till onödig implementering av vissa funktioner och 
förvirring kring dokumentet i sin helhet. (Ribera et al 2009) 

Minimikrav räcker inte 
Då WCAG består av specifika riktlinjer som ska uppfyllas är det lätt att utveckla enbart för att 
uppfylla dessa krav istället för att faktiskt fokusera på att göra en tillgänglig hemsida. (Ribera et al 
2009) 

3.4 Rimliga krav för tillgänglighet inom myndigheter 
Funka(2016a) skriver att det nu är krav på implementering av web tillgänglighet för statliga 
hemsidor, detta innebär att de krav som ställas av WCAG 2.0s dokumentet ska implementeras för 
att få en tillgänglig hemsida. Dokumentet består av 3 olika nivåer av kriterier A, AA och AAA där A 
är riktlinjer som ska uppfyllas och AA är riktlinjer som borde uppfyllas. AAA kriteriet skulle vara 
bra att uppfylla men det ställs inga krav på det. (Keyworth 2015) 

De riktlinjer som tas upp ovanför utgår ifrån vilka riktlinjer och principer som påverkar synskadade. 
De riktlinjer som tas upp är inom principerna Perceivable (princip 1) och Operable (princip 2). 
Dessa är rimliga principer att uppfylla för att en hemsida ska vara tillgänglig för synskadade. 

Då WCAG 2.0 argumenteras vara svårt att förstå finns risk för missförstånd. (Ribera et al 2009) 
Utrymme för tolkningar inom dokumentet och implementering av onödiga funktioner som påverkar 
hemsidorna bör undvikas vid implementering av tillgänglighet. Dokumentets kriterier bör ha 
uppfyllts utifrån de krav som är ställda. 

Ribera et al (2009) argumenterar att det är lättare att uppfylla kraven än att framställa en tillgänglig 
hemsida. Detta gör det viktigt att implementeringen av riktlinjerna påverkar hemsidan positivt för 
människor med synskador och inte bara uppfyller kraven. 
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4.Metod 

Under denna rubrik beskrivs vilka metoder och tekniker som har använts för att samla in 
information utifrån de undersökningsfrågor som är ställda. Här beskrivs även vilka program/
applikationer som har använts för automatiska och manuella tester under genomförandet av 
forskningen och vilka riktlinjer som har varit i fokus. 

4.1 Varför WCAG 2.0? 
Idag finns det ett antal olika dokument som beskriver tillgänglighetkrav mot webben. Ett exempel 
är ”tillgänglighetkrav lämpliga vid offentlig upphandling av IKT-produkter och -tjänster i Europa”, 
vilket som titeln beskriver är krav vid upphandling av it-system i Europa. Jag valde att bara 
fokusera på WCAG 2.0 dokumentet som en avgränsning. Idag är WCAG 2.0 standard för alla 
tillgänglighetkrav och därmed ett av det viktigaste dokumentet för denna forskning.  

4.2 Informationsinsamling  
För att genomföra mitt syfte, för att undersöka tillgänglighet för synskadade på två olika statliga 
hemsidor och för att kunna besvara mina undersökningsfrågor finns det ett antal olika metoder som 
användes 

Intervju 
Intervjuer har utförts för att uppnå svar på mina undersökningsfrågor. Jag har utfört sammanlagt 3 
intervjuer för att samla in information och för att få mer utförlig förståelse för vad de testpersoner 
och intervjupersoner som har varit delaktiga tyckte om tillgängligheten på webbplatserna och egna 
åsikter kring tillgänglighet. Med intervjuerna ville jag få information om undersökningsfrågorna 
som inte gick att besvara med kvantitativ forskning. Intervjuerna jag utförde har en låg grad av 
strukturering och gav mer frihet till både mig och de som blev intervjuade. (Patel & Davidsson 
2003). 

Användartest 
Användartester/observationer skriver Patel och Davidsson (2003), användes för att studera 
beteenden och för att få ett samband. Det används även för att komplettera informations som har 
samlats in på andra sätt. 
Jag har använt mig av användartester med syfte att besvara på mina undersökningsfrågor U1, U2 
och U3. Detta för att få en helhetsbild över hur tillgängligheten är på hemsidan utifrån användarens 
perspektiv. Då uppfyllda krav från WCAG 2.0 inte måste innebära att hemsidan är tillgänglig så 
förlitas den här forskningen även på hur användaren integrerar på hemsidan. 

4.2.1 Intervju med skatteverkets webbredaktör 
Utförandet av intervju skedde med webbredaktören för skatteverket hemsida. Då de var placerade i 
Stockholm och jag i Värmland utförde vi intervjufrågorna över e-mail för enkelhetens skull. Denna 
intervju utfördes för att besvara på mina undersökningsfrågor U1 och U3, för att få en djupare 
förståelse för hur utvecklingen för tillgänglighet utfördes, hur utvecklaren ser på 
tillgänglighetskraven som existerar, deras syn på hur tillgängligheten på skatteverkets hemsida är 
och hur det påverkar hemsidan. 

De frågor som webbredaktören fick besvara listas nedan: 
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Intervjuguide för Webbredaktör till skatteverket 
1. Vad var din roll under utvecklingen av skatteverkets hemsida? 
2. Följde ni WCAG 2.0 riktlinjerna under utvecklingen, om inte, vilka standarder/regler utgick ni 

ifrån? 
3. Lyckades ni uppfylla alla de krav som ställs för en tillgänglig hemsida?  
4. Tycker ni att det är svårt/lätt att uppfylla de krav som finns? Varför? 
5. Tycker ni att det finns utrymme för misstolkningar i de krav som finns?  

5.1. Om flera arbetade med tillgänglighet,Tolkade ni kraven på olika sätt?  
5.2. Utförde ni utvecklingen annorlunda från vad andra hemsidor skulle göra? 

6. Känner du att ni fick göra någon sorts upp uppoffring av andra funktioner på hemsidan för att 
framställa bra tillgänglighet, och i såna fall vad? 

7. Hur tror ni att er hemsida fungerar för människor med funktionshinder, specifikt synskadade? 

Hela intervjun finns i bilaga 1 och en sammanfattning i empirin 

Tanken var att det skulle ske en intervju från polisens webbredaktör också men det var 
problematiskt att komma i kontakt. 

4.2.2 Användartester  
Genom användartesterna fick jag svar på hur tillgängligheten är implementerad på hemsidorna och 
hur hemsidorna navigering och tillgänglighets-anpassade funktioner fungerar för synskadade. Dessa 
användartester kommer även fungera som en komplettering för de intervjuer som har utförts med 
testpersonerna och de dokumentstudier jag själv har utfört. 

Upplägg för användartester 
Testpersonerna fick möjlighet att navigera på hemsidorna på två olika sätt. Först fick de navigera till 
utvald sida på webbplatsen, detta fick de göra hur de ville. Sedan utfördes test med släckt skärm. 
Detta gjordes för att testa hur det vore att navigera på hemsidan som blind. 
De tester som fick utföras valdes ut utifrån vikten på innehållet, att kunna hitta hur man gör till 
exempel en polisanmälan är viktigt för alla. Testerna valdes även ut utifrån hur svårt det var att 
navigera till dem, för att få en förståelse över navigeringen behövdes tester som gick igenom både 
navigeringsfält och sidofält för att nå innehållet. 

De tester som nämns nedanför är den guide som jag utgick ifrån, men testerna varierar för 
testpersonerna. 

Testerna:  
Polisens hemsida: 
1. Hitta polisanmälan - Använder skärm 
2. Hitta öppettider för specifik stad - Använder skärm 
3. Hitta lagar om Alkohol och läs informationen - Utan skärm 

Skatteverkets hemsida: 
1. Hitta och läsa ”såhär deklarerar du”-fliken. Gå tillbaka till startsidan, hitta sedan ”skatter” 

länken under företags-fliken och läs upp innehållet. - Använder skärm 
2.  Genom ”om oss”-fliken ska du hitta telefonnumret till skatteverket - Utan skärm 
3. hitta ”skatter” länken under företags-fliken och läs upp innehållet. - Utan skärm 
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Vid avstängd skärm navigerade testpersonerna hemsidorna med hjälp av ett screenreaders-tillägg.  

Skärmen spelades in under användartesterna så att jag kunde analysera det efteråt. 

intervjuguide efter användartest 
Intervjuer utfördes efter användartesterna. Här fick användaren besvara ett antal frågor utformade 
att ge information om användartestet och användarens synpunkter. De fick även svara på generella 
frågor om vad deras syn på tillgänglighet är på webben och vad som skulle kunna förändras. 

Detta besvarar mina undersökningsfrågor U2 och U3, 

De frågor som testpersonerna fick besvara listas nedan 

Intervjuguide för användartest 
1. Hur ofta använder du internet? 
2. Till vad använder du internet? 
3. Vad för sorts synskada har du? 
4. Sedan hur länge?  
5. Använde du internet innan synskada? (Beror på svar) 
6. Tycker du att hemsidor som är anpassade för synskadade fungerar bra? Och varför? 
7. Har du nån bekant som har det svårt för att använda internet? 
8. Utifrån det du fick göra nu med att navigera utan skärm, känns det som att skulle kunna bidra 

med svårigheter för synskadade att ta upp information, att det är svårt att navigera 
9. Idag används internet till det mesta, känner du att du kan vara delaktig? 
10. Förklara hur det kändes att navigera på hemsidan, Var det svårt/lätt, varför? 
11. Finns det någonting som skulle kunna göra det lättare/bättre för synskadade tror du? 
12. Vilken av hemsidorna var lättast att navigera på? 
13. Kan det ha berott på att du varit inne där tidigare? 
14. Vad var bra med hemsidan, varför? 
15. Har du navigerat utan skärm innan? 
16. Tror du hemsidorna är bra för folk som är Vanna med att navigera utan skärm 
17. Kändes hemsidorna anpassade för synskadade?  
18. Har du någon kommentar kring frågorna och/eller finns det något du vill tillägga? 

Detta fungerar som en mall för de intervjufrågor som ställts, vissa frågor under intervjuerna kan 
variera då det det var låg grad av strukturering på intervjuerna. 

Intervjuerna efter användartesterna finns i bilaga 2 och bilaga 3 och sammanfattning i empirin. 
  
4.2.4 Dokumentstudier 
Jag har utfört ett antal analyser och tester mot polisens och skatteverkets hemsidor utifrån WCAG 
2.0s olika standarder som finns för synskador. Detta används som en grund för intervjufrågorna och 
användartesterna, även som grund för att besvara på undersökningsfrågorna U1, U2 och U3 vilket 
genomgås både i resultat och i mina slutliga analyser.  

Under mina dokumentstudier valde jag ut de principerna i WCAG 2.0 som har angivits under 
teoridelen, det vill säga de principerna som är gjorda för att hjälpa synskadade. Här nedan räknas 
dessa principer upp och vad de står för. 
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Dessa riktlinjer och beskrivningar är utifrån WCAG 2.0 dokumentet: 

Princip 1: Möjlighet att uppfatta (Perceivable) 
Möjlighet att uppfatta (Perceivable) beskriver att ”Information och komponenter i ett 
användargränssnitt måste presenteras för användare på sätt som de kan uppfatta”. (W3C 2008).  

Riktlinjerna under denna princip som påverkar synskadade är textalternativ, Urskiljbart/färg, 
Tidsberoende media, Enbart ljud och enbart video, Urskiljbart/Färg, Användning av färger och 
Förändring av textstorlek. 

Riktlinje 1.1 (Nivå A) Textalternativ: ”Att tillhandahålla alternativ i form av text till allt ickke-
textbaserat innehåll”. 

Riktlinje 1.2 Tidsberoende media: ”Tillhandahåll alternativ till tidsberoende media” 

Riktlinje 1.2.1 Enbart ljud och enbart video (Förinspelad) (Nivå A): ”För förinspelat ljud (enbart) 
och förinspelad video (enbart) gäller följande, utom när ljudet eller videon är ett mediealternativ 
till text och tydligt märkt som sådant” 

Riktlinje1.2.3 Ljudbeskrivning eller mediealternativ (Förinspelat) (Nivå A): ”Det finns ett alternativ 
till tidsberoende media eller en ljudbeskrivning av det förinspelade video innehållet i synkroniserad 
media, utom när mediet är ett mediealternativ till text och tydligt är märkt som sådant” 

Riktlinje 1.4 Urskiljbart -”Gör det enklare för användare att se och höra innehåll, bland annat 
genom att skilja förgrund från bakgrund” 

Riktlinje 1.4.1 (Nivå A) - Användning av färger - ”Färg används inte som det enda visuella sättet 
att förmedla information, indikera en handling, fråga om återkoppling eller särskilja ett visuellt 
element.” 

Riktlinje 1.4.4 Förändring av textstorlek (Nivå AA) - ”Förutom för textbeskrivningar och text i 
form av bild, så kan text förstoras utan hjälpmedel upp till 200 procent utan att användaren 
förlorar innehåll eller funktionalitet”  

Princip 2: Hanterbar (Operable) 
För att en användare som lider av någon synskada lätt ska kunna navigera på en hemsida behöver 
hemsidan använda sig av bra navigeringshjälpmedel och synlig fokus. Detta bidrar till att 
användaren lättare kan hitta den information som behövs. 

princip 2: Hanterbar(Operable), vilket säger att ”Komponenter i ett användargränssnitt och 
navigering måste vara hanterbara.” (W3C 2008). Denna princip tar då upp riktlinjer angående 
Tillgänglighet via tangentbord, Tangentbord, Tangentbord(utan undantag), Ingen tangentbordsfälla, 
Hoppa över grupperat innehåll och synligt fokus 

Riktlinje 2.1 Tillgängligt via tangentbord - ”All funktionalitet ska vara åtkomlig med ett 
tangentbord” 
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Riktlinjer 2.1.1 (Nivå A) - 2.1.1 beskriver att all funktionalitet ska fungera genom tangentbord, utan 
att det kräver någon särskild timing (bortsatt från vid specifika tillfällen) för tangenttryckning. 

Riktlinje 2.1.2 Ingen tangentbordsfälla(Nivå A) - Beskriver att tangentfokus ska kunna flyttats till 
och ifrån en komponent med hjälp av tangentbord utan krav på speciell timing.  

Riktlinje 2.4.1 Hoppa över grupperat innehåll (Nivå A) - ”En metod/funktion finns tillgänglig för att 
hoppa över grupperat innehåll som upprepas på flera webbsidor” 

Riktlinje 2.4.7 Synligt fokus(Nivå AA) - ”Användargränssnitt som styrs via tangentbord har ett sätt 
att visa var fokus är vid tangentbordsnavigering” 

4.3 Användning av manuell och automatisk programvalidering. 
Under mina dokumentstudier och användartester har jag använt mig av olika program. Vissa utav 
dessa är baserade utifrån teorin 

4.3.1 Manuell validering 

Color Oracle 
För att visualisera och testa färgblindhet använder jag mig av applikationen Color Oracle. Denna 
applikation förvandlar skärmens färger så de är anpassade efter färgblindhet. Appen har tre olika 
alternativ: 
Deuteranopia vilket betyder att man inte kan se grönt. (Colblindor 2016a) 

Protanopia, detta är när man har det svårt för att urskilja färgerna blå och grönt men också röd och 
grönt (Colblindor 2016b) 

Tritanopia, Vilket gör att man blandar ihop blå med grönt, och gult med violet. (Colblindor 2016c) 

Google Chrome 
Alla tester och användartester har utförts i Google Chrome. 

Google Chrome har även tillgång till funktioner som att förstora texter och ändra fontstorlek och 
även tillägget ChromeVox som har använts. 

ChromeVox 
Jag har använt mig av ett screenreaders-tillägg som finns för Google Chrome för att genomföra 
testningar för blinda och vid användartester med släckt skärm. 
ChromeVox läser upp för användaren länkarna som är i fokus och innehållet.  

Det finns andra screenreaders som går att använda men valde att använda ChromeVox för det var 
gratis och integrerade väl med Google Chrome. 

4.3.2 Automatisk validering 

Validering 
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För validering av tillgängligheten har jag använt mig av hemsidan achecker.ca, som undersöker 
hemsidan mot WCAG 2.0 riktlinjerna. Då achecker inte fungerade mot skatteverket har jag också 
valt att använda powermapper.com för att validera på både polisens och skatteverkets hemsidor. 

Denna validering har utförts på en liten mängd av alla delar av hemsidorna för att få ut en 
översiktlig sammanfattning på hur hemsidorna fungerar mot valideringen. Då jag inte hade tid och 
resurser för att utföra tester på varje länk och sida på hemsidorna så fick jag gör ett urval av ett antal 
sidor. 

Under resultat går jag igenom de problem som validatorn visade och som är relaterat mot 
synskador. Jag tar inte upp varningar som validatorn anser kan ske eller fel som inte har någon 
relevans med navigering eller uppfattning av information för synskadade.  

4.4 Etiska överväganden 
De intervjupersoner som har varit delaktiga fick innan intervjuerna möjlighet att be om anonymitet 
och de fick veta vad den insamlade datan skulle användas till och varför.  

Vid användartesterna så fick testpersonerna själva bestämma om de vill att testerna skulle spelas in 
och även här fick de reda på vad dessa tester skulle användas för. 

De transkriberade intervjuerna är en sammanfattning utav vad som sades, inte ordagrant. 

Vid intervjuerna och användartesterna användes intervjuguide och användartestguide som var 
formade utifrån de undersökningsfrågor som är ställda. 
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5.Resultat/Empiri 

Detta kapitel redovisar de resultat jag har kommit fram till under forskningen utifrån 
dokumentstudier, användartester och intervjuer 

5.1 Resultat från dokumentstudier 
Här beskrivs resultat från mina dokumentstudier av hemsidorna utifrån WCAG 2.0s olika 
standarder för synskadade. Varje underrubrik är en princip från WCAG 2.0. 

5.1.1 Princip 1 - Möjlighet att uppfatta (Perceivable) 

Textalternativ(riktlinje 1.1): 

Tidsberoende media (riktlinje 1.2) 

Urskiljbart (riktlinje 1.4) 

Polisens hemsida Skatteverkets hemsida

Innehåll som inte är text(riktlinje 1.1.1):

Det finns alt-attribut till alla bilder som behöver 
beskriva någonting på polisens hemsida. 

Polisens hemsida använder sig av Youtubeklipp 
för att förmedla information och de har god 
beskrivning av klippens innehåll på hemsidan.  

Den dekoration som existeras har 
implementerats på ett sådant sätt att den inte 
behöver använda sig av text

För skatteverket fattas det titel-
attribut(beskrivning av element) för ett iframe-
element. 

Skatteverkets hemsida använder sig av video 
för att presentera information. Ett antal av dessa 
videos har inget textalternativ eller 
ljudalternativ som kan bidra till förklaring. 
Hemsidan har textade alternativ för vissa videos 

Den dekoration som existeras har 
implementerats på ett sådant sätt att den inte 
behöver använda sig av text

Polisens hemsida Skatteverkets hemsida

Enbart ljud och enbart video (Förinspelad) 
(riktlinje 1.2.1 )

Video har bra titel. Ingen tyst film och det finns 
relevant information i text-format 

Ingen titel på de inbäddade videor som finns. 

Det finns ingen tyst film och allt beskrivs i videon, 
Vid vissa delar av hemsidan finns inte relevant text.

Ljudbeskrivning eller mediealternativ 
(Förinspelat) (riktlinje1.2.3)

Det finns ingen specifik ljudbeskrivning av video 
eller annan media

Det finns ingen specifik ljudbeskrivning av video 
eller annan media
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5.1.2 Princip 2 - Hanterbar (Operable) 

Tillgängligt via tangentbord (Riktlinje 2.1) 

Navigerbart (riktlinje 2.4) 

Polisens hemsida Skatteverkets hemsida

Användning av färger (riktlinje 1.4.1)

Utifrån tester med hjälp av Color Oracle, 
hittade jag ingenting som bara använder sig av 
färg för att förmedla information. 

Sidan använder sig av en relativt skarp kontrast 
av vitt och blått. Detta fick kritik under 
användartesterna

Utifrån tester med hjälp av Color Oracle, 
hittade jag ingenting som bara använder sig av 
färg för att förmedla information. 

Sidan använder sig av en skarp kontrast av vitt 
och gult.

Användning av färger på formulär (riktlinje 
1.4.1)

Vid formulär på polisens hemsida förekommer 
röd text, Detta går att tyda oavsett färgblindhet.

Skatteverket använder sig inte av röd text vid 
formulär, bortsätt från en asterisk, som kan 
förekomma som någon annan färg än röd för 
personer med färgblindhet.

Förändring av textstorlek(riktlinje 1.4.4 )

Hemsidan anpassar inte sitt innehåll vid 
förändring av textstorlek via webbläsaren. Finns 
ingen knapp på hemsidan för att justera 
textstorlek.

Hemsidan anpassar sitt innehåll vid förändring 
av textstorlek via webbläsaren, finns ingen 
knapp på hemsidan för att justera textstorlek.

Polisens hemsida Skatteverkets hemsida

Tangentbord (riktlinjer 2.1.1)

Kan navigera med hjälp av tangentbord och 
ingen speciell timing krävs

Kan navigera med hjälp av tangentbord och 
ingen speciell timing krävs

Ingen tangentbordsfälla (riktlinje 2.1.2 )

Man kan både navigera till och ifrån en 
komponent

Man kan både navigera till och ifrån en 
komponent

Polisens hemsida Skatteverkets hemsida

Hoppa över grupperat innehåll (riktlinje 
2.4.1)
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5.2 Resultat från automatisk validering 

Nedan beskrivs de fel som hittades genom automatisk validering, de förklaringar som står är baserat 
på programmens egna beskrivningar av felen. 

5.3 Resultat från användartest med TP1 
Resultat från testperson 1 som lider av en lättare synskada. 

5.3.1 Resultat från användartest 

Dolda länkar visualiseras inte när de är i fokus. 
Har fler länkar än skatteverket, vilket gör det 
lättare för användaren att ta sig till rätt flik/
innehåll som behövs. Utan visualisering är 
länkarna bara relevanta för de som använder 
screenreaders. 

Vid användning av ChromeVox berättade rösten 
upp vilken länk som har fokus

Dolda länkar visualiserar med en blå rad och 
länktext. Består av två länkar och de försvinner 
när det inte är i fokus.  

Vid användning av ChromeVox berättade rösten 
upp vilken länk som har fokus 

Synligt fokus:(riktlinje 2.4.7)

Använder sig av en blå ram för att visualisera 
vart fokus är för tillfället. hemsidan använder 
sig inte av inverterad färg eller understruken 
linje vid texten för att markera fokus.

Använder sig av en blå ram för att visualisera 
vart fokus är för tillfället. hemsidan använder 
sig inte av inverterad färg eller understruken 
linje vid texten för att markera fokus.

Polisens hemsida

Det fattas alt-attribut på vissa bilder på hemsidan, Alla bilderna som inte har alt attribut är 
knappar, eller flikar (dekorationer)

Hemsidan använder sig av ett font-element som går emot riktlinje kriteriet 1.4.4, att kunna ändra 
textstorlek.

Hemsidans header-element är felplacerat och det bryter mot kriteriet 2.4.6.

Hemsidan har formulär(sökruta) där det fattas titel-attribut och label-element, detta gör att 
screenreaders har svårt att tolka och läsa upp formulärets innehåll.

Skatteverkets hemsida

Enligt validatorn fattas det titel-attribut på iframe element, kan leda till att screenreaders inte kan 
uppfatta innehållet.

Ett antal sidor innehåller id-dupletter som kan skapa problem för screenreaders.

Ett antal sidor har markup-problem som gör att screenreaders missar innehåll.
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Användartestet som utfördes spelades in och transkriberades (se bilaga 2 för transkribering). Denna 
tabell visar hur användaren navigerade på hemsidan och om användaren hade några kommentarer. 

Tester på polisens hemsida 
Test 1 - Hitta polisanmälan - Använder skärm 

Det resultat som de skulle uppnås visas i figur 1 

Figur 1: Resultat som skulle uppnås för test 1 för polisens hemsida 

Test 2 - Hitta lagar om Alkohol och läs informationen - *Utan skärm* 

Det resultat som de skulle uppnås visas i figur 2: 

Navigationen Kommentar

Användaren började med att förstora skärmen med 
hjälp av Google Chrome

Testpersonen tyckte det var svårt att se, är van vid 
större skärm och muspekaren var för liten.

Använde sig av sökfunktion för att söka efter 
”polisanmälan”

Klickade på länken ”Anmäl brott till polisen” Testpersonen tyckte det var svårt att se för att texten 
var så liten
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Figur 2: Resultat som skulle uppnås för test 2 för polisens hemsida 

Tester på skatteverket hemsida 

Test 1 - Hitta och läsa ”såhär deklarerar du”-fliken. Gå tillbaka till startsidan, hitta sedan 
”skatter” länken under företags-fliken och läs upp innehållet. - Med skärm 

Det resultat som de skulle uppnås visas i figur 3: 
 

Figur 3: Resultat som skulle uppnås för test 1 för skatteverkets hemsida 

Navigationen Kommentar

Navigerade till innehållsöversikt via dolda länkar

Navigerade till länken innehållsöversikt och klickade 
igen

Förvirring då testpersonen inte kom till innehållet 
direkt.

Ger upp efter att ha försökt navigera till innehållet Testpersonen hade svårt att ta sig till innehållet. 

När testpersonen fick se skärmen med alla länkar i 
innehållsöversikt tyckte han att den vägen hade varit 
svår att ta för att nå ”Hitta lagar om Alkohol”

Navigationen Kommentarer

Klickade på privat-fliken

Klickade på ”När du har deklarerat”-länken

Klickade på ”såhär deklarerar du” fliken

Gick tillbaka till startsidan

Klickade på föertagsfliken

Klickade på skatter - fliken

Färdig testpersonen anmärkte att han hade varit inne på 
skatteverkets hemsida endel förut och vilket gjorde 
att han kunde navigera lättare där
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Test 2 - Genom ”om oss”-fliken ska du hitta telefonnumret till skatteverket - Utan skärm 

Det resultat som de skulle uppnås visas i figur 4: 

Figur 4: Resultat som skulle uppnås för test 2 för skatteverket 

5.3.2 Resultat från intervju 
Utifrån intervju efter användartestet (Se bilaga 2) kom vi fram till att det var svårt att navigera med 
släckt skärm. Testpersonen har svag syn och har haft det hela livet, men detta är ingenting som 
hindrar honom från att kunna navigera på webben. Han använder sig av en stor skärm för lättare 
navigering och behöver inte använda någon verktyg till hjälp.  

Navigationen Kommentarer

Navigerade till ”om-oss fliken och klickade

Klickade på innehåll i dolda länkar, men fokus 
ändrades inte till innehållet

Måste ha blivit någonting fel när han klickade på 
länken

navigerade till ”kontakta oss” och klickade

Klickade på ”startsida”

Navigerade runt på startsidan utan resultat, 
testpersonen fick tillfälle att börja om från ”om oss”

Från ”om oss”-fliken klickade testpersonen på 
kontakta oss

Klickade på ”kontakta oss”-länken igen Samma länk som innan

Klickade på ”kontakta oss”-länken igen Samma länk som innan igen

Klickade på ”kontakta oss”-länken igen fast genom 
navigations delen av hemsidan

Har fastnat och kommer inte till innehållet av 
hemsidan

Ger upp Tanken var att testpersonen skulle nå innehållet och 
klicka på lyssna knappen, den läser upp innehållet 
på den sidan.
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Efter att ha fått utföra tester tyckte han att det var lätt att navigera på hemsidorna med skärm, han 
hade även varit inne på skatteverkets hemsida förut.  

Vid släckt skärm var det väldigt svårt att navigera till innehållet, han har nära vänner med synskador 
som använder JAWS istället och det fungerar bra. Han påpekade att det antagligen var svårt för 
äldre personer som inte är vana vid internet att navigera med screenreaders. 

Testpersonen tyckte att båda var lätta att navigera på när han fick se med skärmen men näst intill 
omöjliga med släckt skärm. Han tyckte att skatteverket var lättast men att både hemsidorna är så 
tillgängliga som de kan vara. 

5.4 Resultat från användartest med TP2 
Testperson två har 40% syn på sitt ena öga 
Under användartestet fick testpersonen navigera på hemsidorna både med släckt skärm med skärm 
med bara sitt sämre öga. 

5.4.1 Resultat från användartest 
Användartestet som utfördes spelades in och transkriberades (se bilaga 3 för transkribering). Denna 
tabell visar hur användaren navigerade på hemsidan och om användaren hade några kommentarer. 

Tester på polisens hemsida 
Test 1 - Hitta polisanmälan - Använder skärm 

Det resultat som de skulle uppnås visas i figur 5: 

Figur 5: Resultat som skulle uppnås för test 1 för polisens hemsida 

Navigationen Kommentar:

Användaren klickade på länken polisanmälan

Testpersonen läser upp innehållet Inge svårigheter. Den feta texten var svårare att läsa 
än vanlig text. Det blir lite mer ”grötigt”
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Test 2 - Hitta öppettider för Uddevalla Använder skärm 

Det resultat som de skulle uppnås visas i figur 6: 

Figur 6: Resultat som skulle uppnås för test 2 för polisens hemsida 

Test 3 - Hitta lagar om alkohol och läs informationen - Utan skärm 

Det resultat som de skulle uppnås visas i figur 7: 

Navigationen Kommentar:

Testpersonen sökfunktionen ”Hitta polisstation” och 
söker efter uddevall

Klickar på Uddevalla

 Klickar på Anmälan efter ett tag Texten kan vara svår att läsa enligt testpersonen. 
Vid delar som kontaktinformation kan det bli rörigt 
och svårt att se. Det hade hjälpt med någon 
fontstorlek större

 Även hover-effekten kunde vara svår att se.
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Figur 7: Resultat som skulle uppnås för test 3 för polisens hemsida 

Skatteverket 

Test 1 - Hitta telefonnummer och läs upp det Använder skärm - Med skärm 

Det resultat som de skulle uppnås visas i figur 8: 

Figur 8: Resultat som skulle uppnås för test 1 för skatteverkets hemsida 

Navigationen Kommentarer:

Navigerade till innehållsöversikt och klickade

Navigerade till innehållsöversikt och klickade igen

Klickande på direkt till innehållet ett antal gånger 
men navigerades inte till innehållet

Navigerar till lagar och regler i navigeringsfältet

Klickar på ”lagar om fakta och brott”-länken i 
sidofältet

Klickar på lagar och regler igen Testperosnen är förvirrad över vart på hemsidan han 
är och förstod inte om screenreadern räknar upp ett 
eller flera objekt

Ger upp

Navigationen Kommentar:

Testpersonen klickar på ”Kontakta oss”

Klickar på fliken ”Ring”

 Läse upp innehålllet Lätt att läsa numrets font men svårt att se när blå 
länkar markeras. Testpersonen anmärker vän på att 
kontrasten var bra på Skatteverkets hemsida, lättare 
att urskilja text och bakgrund
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Test 2 - Hitta hur man deklarerar Använder skärm - Med skärm 

Det resultat som de skulle uppnås visas i figur 9: 

Figur 9: Resultat som skulle uppnås för test 2 för skatteverkets hemsida 

Test 3 - Hitta skatter länken genom företags-länken och läs upp innehållet - Utan skärm 

Det resultat som de skulle uppnås visas i figur 10: 

Navigationen Kommentarer

Klickar på deklaration från privat-länken

Klickar på ”såhär deklarerar du”-länken

Läser upp innehållet Inga svårigheter att läsa upp det som står på sidan
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Figur 10: Resultat som skulle uppnås för test 3 för skatteverkets hemsida 
 

5.4.2 Resultat från intervju  
Testpersonen använder internet dagligen för privata bruk, han har inga problem med att navigera på 
hemsidor men märkte att det är svårt när han bara använder sitt ena öga. 

Skatteverkets hemsida hade väldigt bra färger, kontrast och stora textstycken till skillnad från 
polisens hemsida. Där var det svårt att urskilja olika texter och stycken och den blåfärgen gav dålig 
kontrast. 
Att navigera på hemsidorna var i princip omöjligt med släckt skärm, detta berodde både på att 
screenreadern var otydlig, det var även svårt att att veta vart man var då man fick börja om från 
början hela tiden.  

Testpersonen påpekade att navigeringen skulle bli lättare för synskadade kan man tänka mer på bra 
kontrast och större text. 

Testpersonen föredrog Skatteverkets hemsida för dess färger och kontrast, men också för dess 
upplägg med menyerna. Testpersonen kände inte att någon av hemsidorna var speciellt bra 
anpassade för synskadade, bara att de var lagom anpassade för att kunna gå igenom. 

Hela intervjun finns vid bilaga 3. 

5.5 Resultat från intervju med webbredaktör från Skatteverket 
Under utvecklingen av skatteverkets hemsida följdes WCAG 2.0s olika standarder så gott som 
möjligt. De lyckades inte uppfylla alla krav ställda. När det kommer till tillgängligheten på 
hemsidorna har de för lite resurser för att hålla gamla sidor uppdaterade, men nya sidor görs 
tillgängliga. Dessa sidor validerades med hjälp av program och rättas till allteftersom, detta är 
någonting som prioriteras i år.  

WCAG 2.0s dokument ansågs lite oklara men ingenting som skapade missförstånd mellan 
utvecklare. 

När det kommer till hemsidan är länkfärgen lite för icke-kontrastrik, detta pågrund av felbedömning 
av dåvarande UX-designer. Namnen på ingångssidorna och e-tjänsterna är inte så tillgängliga som 
de borde vara då namngivningen är lite tokig. E-tjänsterna har hamnat lite efter och att ikonerna 
ligger till höger istället för vänster är något vi behöver ändra på. Annars har hemsidorna bra 
struktur, går att tabba igenom, går att zooma, rätt kontrast, en readspeaker som fungerar med pdf-er 
och en hierarki med rubriksättning som fungerar. 

Hela intervjun finns vid bilaga 1. 

Navigationen Kommentarer

Använde sig av sökfältet och söker ”Skatter” Testpersonen tyckte att det blev förvirrande när 
screenreadern läser upp det han skrev

navigerade ner till företags-länken från söksidan

Ger upp
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6 Analys 

Under detta kapitel utförs en analys mellan den teori och resultat jag har framställt. 

6.1 Analys utifrån mina resultat 

Hur utförs en analys utifrån de resultat jag har fått fram indelat i princip 1 och princip 2 

6.1.1 Analys för princip 1  
WCAG 2.0 dokumentet och  Michalska et al (2014) beskriver att text ska kunna gå att förstora med 
200% och att att fonten ska vara lättläst och ha en storlek på runt 12 pixlar. Text som förmedlar 
information genom färg ska ha en beskrivning för screenreaders Även för att tydligt kunna urskilja 
text med bakgrunden ska stor kontrast mellan färgschemat och texten finnas. 
När det kommer till bilder beskriver teorin att bilder ska ha textalternativ så länge de inte är 
dekorativa bilder, då textalternativ ska undvikas för att få screenreaders att hoppa över dessa bilder . 

Videor eller annan media ska ha tydlig rubrik och text/ljud alternativ som beskriver innehållet vilket 
föredras att läggas i ett noemebeded-element, vilket göra det tydligt för en screenreaders att 
textalternativet tillhör videon (Wanniarachchi & Jayathilake 2012) 

Textalternativ för element 
Textalternativ är till exempel rubriker i videos som screenreaders läser upp för användaren, detta 
förenklar navigering och förståelsen över vad innehållet är för synskadade. 

Båda hemsidorna har använt sig av textattribut för att beskriva innehållet på bilder och ingen av 
sidorna har textalternativ på dekorationsbilder, vilket gör att användaren inte behöver navigera 
igenom dessa bilder.  

Vissa iFrame-element på skatteverket saknar titel-attribut vilket kan försvåra användningen av 
hemsidan för synskadade. Detta verkar vara någonting som ligger på videospelarens sida och inte 
skatteverkets, men det gör att videoinnehållet blir otydligt. Om det inte finns någon text som 
beskriver videon blir det svårt för användare med screenreaders att veta om informationen i videon 
är viktig eller inte. 

Jag testade att lägga till ett titel-attribut och navigerade tangentbordet, men iframe-elementet 
markerades aldrig så det gjorde ingen skillnad. Då elementet inte kunde markeras uppstod inga 
problem, om det hade gått att markera elementet, kanske med någon annan screenreader, hade 
videofilens namn lästs upp. 

Skatteverket har inte heller något textalternativ för sina videos. För blinda användare kan dessa 
filmer bli svåra att tyda. De videos som använts under min dokumentstudie på skatteverket är 
tydliga och går att förstå utan något textalternativ, däremot var det svårt att veta vad för video jag 
såg då det inte fanns någon tydlig titel.  

Polisens videor är relaterade till det innehållet som finns på hemsidan vilket gjorde det lätt att läsa 
texten istället för att se videon. De videor som fanns på polisen hemsida var lätta att tyda utan text 
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alternativ och hade tydlig rubrik. För polisen fattas beskrivning på sökruta för screenreaders vilket 
kan försvåra navigeringen. 

Textstorlek  
Riktlinje 1.4.4 beskriver att man ska kunna zooma in 200% utan att funktionalitet försvinner. Ingen 
funktionalitet försvinner på någon av sidorna. Skatteverkets hemsida är responsiv och anpassar sig 
utifrån vilken textstorlek det är. Detta gör inte polisens hemsida vilket kan göra det svårt att 
navigera. Vid försök att öka webbläsarens textstorlek från 16px till 32px blir polisen hemsidans 
struktur konstig vid vissa ställen men all funktionalitet existerar fortfarande. 
Ingen av hemsidorna hade någon knapp för att ändra textstorleken.  

Vid vanlig textstorlek påpekade testperson 2 att polisen använde sig av för liten text och för liten 
storleksskillnad på brödtext och rubriker vilket gjorde att texten blev suddig. Detta hade kunnat 
lösas med hjälp av större storleksskillnad mellan rubrik och brödtexten. På skatteverkets hemsida 
var texten lättare att läsa. Testperson 1 använde sig av en större textstorlek under sitt användartest 
och påpekade ingenting kring textstorlek. 

Enligt de automatiska testerna har Polisen bestämd font-storlek, men det verkar inte ha någon större 
påverkan på hemsidan. Vid testning att ändra storleken i Google Chrome uppstod inga problem. 

Färg och kontrast 
Genom tester med Color Oracle fanns inga problem med färgschemat för färgblinda. Inte heller 
hittade jag någonting som bara använde sig av färg för att förmedla information, bortsätt från vid 
formulär. Där polisen använde sig av röd text och skatteverket av en röd asterisk. Wanniarachchi 
och Jayathilake (2012) skriver att element som förmedlare information via färg ska ha textalternativ, 
detta har inte polisens hemsida, men skatteverket använder sig av ett titel-attribut som beskriver att 
de är obligatoriska, detta läser dock inte ChromeVox upp. 

Att polisens hemsida hade blått på vitt gjorde det svårt för testperson 2 att tyda texten i de blåa 
fälten. Testperson 1 hade däremot inga såna svårigheter. Detta bryter mot teorin om stor kontrast. 
Skatteverkets kontrast fungerade bra enligt Båda testpersonerna, detta nämns även i intervjun med 
skatteverkets webbredaktör (se bilaga 3). 

6.1.2 Analys för princip 2 
Princip 2 i WCAG 2.0 och Wanniarachchi och Jayathilake (2012) beskriver att alla funktioner på en 
hemsida ska gå att utföra genom tangentbordsnavigering. 

Navigeringen 
Att navigeringen ofta började om från början efter att ha klickat sig in på en ny sida verkade göra 
testpersonerna förvirrade. Båda testpersonerna klickade sig oftast in på samma länk igen flera 
gånger. Då det är svårt att veta om man har kommit till rätt sida klickade antagligen testpersonerna 
på samma länkar igen för att försöka fastställa vart de var på hemsidan eller så trodde de att de inte 
hade kommit in på länken ännu. Detta bidrog med att det var svårt för testpersonerna att nå fram till 
innehållet av hemsidorna och lyckades aldrig göra det. 

Utifrån de dokumentstudier som jag har utfört uppfylls riktlinje 2.1 på båda sidorna. Att navigera 
med tangentbord har inte varit problematiskt. Man kan navigera till och ifrån element utan någon 
speciell timing. 
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Riktlinje 2.1.2 uppfylls på båda sidorna, vid polisens hemsida aktiveras rullgardiner automatiskt 
vilket kan göra att användaren går igenom allt innehåll inom den rullgardinen. Detta är inget stort 
problem då med hjälp av andra tangentbordskommandon lätt gå ut ifrån den vyn och fortsätta 
använda hemsidan vid samma plats som förut. 

Problem med navigeringen utifrån de automatiska testerna 
De automatiska testerna varnar för ett fel placerat header-element på polisens hemsida. Detta kan 
bidra till sämre struktur och/eller att innehållet är svårt att tyda med screenreaders. Men utifrån egna 
tester hittade jag inga problem med header-elementet som skulle kunna bidra med problem. 

Enligt de automatiska testerna vid skatteverkets hemsida finns det id-dubbletter och markup-
problem.  

Dubbletter av ID kan enligt validatorn skapa problem för användare som använder screenreaders. 
Vid teststing att navigera med screenreaders på några av de sidor som dessa fel uppstod på hittades 
inga problem. Detta är ett fel som lätt kan åtgärdas och borde, då det skulle kunna förstöra 
navigeringen. 

För markup problemen hittades inte de felen som påpekades av validatorn. Även vid tester att 
navigera fungerade det felfritt. Vid saknade taggar eller fel struktur kan, enligt validatorn, 
screenreaders missa innehåll. 

Dolda länkar och visuellt fokus 
Som teorin beskriver ska det finnas länkar som låter en hoppa över header-element och låter 
användaren tas direkt till innehållet, även kallad för dolda länkar. 
Riktlinje 2.4.1 uppfylls på båda hemsidorna men med olika tolkningar. Båda hemsidorna använde 
sig av dolda länkar, men bara skatteverket visualiserade dem. Att använda polisens dolda länkar var 
inga problem om man använder sig av screenreaders, utan screenreaders var det omöjligt att veta 
vilken länk som hade fokus. 

Skatteverket har två dolda länkar, ”till navigeringen” och ”till innehållet” medan polisens har 
många fler. Dessa länkar tar användaren till viktiga delar på hemsidan, navigeringen och innehållet. 

Under båda användartesterna hände det att ingen av testpersonerna fördes vidare till dessa ställen 
vid tryck på de loda länkarna, detta förvirrade testpersonerna. När jag själv har utfört tester på dolda 
länkar fördes jag vidare till innehållet några gånger och några gånger inte. När det fungerar togs 
man till de angivna ställena.  

Vid användning av ”till innehåll”-länk på skatteverkets hemsida navigeras användaren förbi 
uppläsningslänken. Tanken är att uppläsningslänken ska göra det lätt att läsa upp innehållet för 
användaren, om man inte vet om att den finns kommer den inte till användning när man navigerar 
förbi den. 

Under användartesterna navigerade användarna in på ”innehållsöversikt” genom en dold länk men 
fastnade innan de kom till innehållet. Att navigera in på innehållsöversikt kunde enligt testperson 1 
däremot kännas väldigt överväldigande för någon som måste tabba sig framåt med tangentbord 
genom alla länkar som kommer fram och hade nog inte gjort det lättare för användaren.  
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Riktlinje 2.4.7 beskriver visuellt fokus. Båda sidorna använder sig av visuellt fokus och det fungerar 
felfritt. Däremot märkte jag att polisens hemsida har valt att inte visualisera vart man är när man 
”hovrar” över navigeringsbaren eller länkar. Skatteverket använder sig av ett understrykning för att 
visualisera. Ingen visualisering kan göra det svårare för personer med dålig syn att navigera 
hemsidan med mus, genom att använda någon typ av visualisering är det lättare att hitta på en 
hemsida och se vart musen är.  

Även fast detta inte är ett krav för att uppfylla kriteriet så är det rekommenderat att göras för utökad 
tillgänglighet. 

6.2 Perfekt tillgänglighet är svårt att uppnå 
Att uppnå bra tillgänglighet är inte lätt, Ribera et al (2009) menar att  WCAG 2.0 kan vara svårt att 
förstå, det är alldeles för tekniskt vilket skapar förvirring. Det finns utrymme för misstolkningar. 
Det är även lätt att utveckla enbart för att uppfylla de krav som finns och glömma bort att utveckla 
för att framställa en bra tillgänglig hemsida. (Ribera et al 2009) Även om man uppfyller alla dessa 
krav betyder det inte att hemsidorna kommer vara tillgängliga. (Clark 2006). 

Även automatiska och manuella tester förekommer svårigheter, Automatiska tester fångar oftast 
bara upp ungefär 25% av de fel som finns medan manuella tester är tidskrävande och kräver många 
verktyg. (Michalska et al 2014). 

Ändå sätts stor vikt på att alla dessa riktlinjer som ställs ska uppfyllas oavsett dess komplikationer. 

Skatteverket är medveten om de inte har uppfyllt alla krav ställda från WCAG dokumentet, detta 
beror mer på dåligt med resurser än missförstånd mellan utvecklare. Webbredaktören berättade att 
kraven var relativt svåra att tyda men att det inte verkat ha skapat några problem.  

Båda de statliga hemsidorna uppfyller en majoritet av de krav som ställs mot dem av WCAG 2.0 
dokumentet men ändå uppstår vissa problem. 

De flesta riktlinjerna uppfylls på båda hemsidorna, men ändå så ansågs de inte vara anpassade av 
testperson 2 (se bilaga 3). Polisens hemsida lider av kontrast besvär vilket gör det svårt att fokusera 
på texten, skillnaden på textstorleken mellan brödtext och rubriker är för liten och var svårt att 
fokusera på innehållet. Medans båda sidorna var svåra att navigera på med screenreaders. 

Testperson 1 däremot tyckte att hemsidorna var välanpassade för synskadade och kunde lätt 
navigera och urskilja färger och text på båda hemsidorna. 
Problem med de dolda länkarna skapade förvirring för båda testpersonerna under testerna med 
släckt skärm när de inte togs till rätt innehåll och att börja om från början skapade förvirring vilket 
bidrog till att de navigerade till samma ställe flera gånger. 

Även fast dessa hemsidor uppfyller de flesta riktlinjer och följer de existerande standarder kan de 
fortfarande anses otillgängliga för synskadade, små fel som att det fattas textalternativ och att vissa 
funktioner inte fungerade kan lätt bidra till förvirring hos användaren. Att navigera till rätt innehåll 
var nästintill omöjligt enligt båda användarna, både på grund av otydlighet vart de var på 
hemsidorna och otydlighet vad screenreaders läste upp.  
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Michalska et al (2014) menar att det att bara två länkar/klick ska krävas för att nå det innehållet man 
letar efter, detta går att göra om man går igenom till exempel innehållsöversikt som anges i början 
på navigeringen. Detta är ett bra sätt att nå innehållet men ändå svårt för det stora antalet länkar 
man måste navigera igenom. 

När det kommer till att validera hemsidorna är det tidskrävande och komplicerat. Att bara utföra 
manuella tester tar tid och det är svårt att fånga upp alla fel.  
Automatiska tester kändes det mesta som fångades upp obetydligt. Den visade fel på bland annat 
dekorationsbilder som inte har textalternativ, vilket enligt teorin de inte ska ha. Annat den visar är 
sådant som man antagligen inte skulle hitta med manuella tester hur mycket man än letade vilket 
ger det en fördel att utföra dess tester. 

6.3 Samma riktlinjer, olika tolkningar 
Som det skrivs i teorin finns det utrymmer för misstolkningar när man ska implementera 
tillgänglighetskraven på webbplatser. Detta för att dokumentet är för tekniskt inriktat och för få 
exempel, vilket kan leda till onödiga funktioner eller att kraven tolkas på olika sätt. 

Ett bra exempel som kan hittas på hemsidorna är hur de har valt att hantera dolda länkar. Här har 
polisen valt att inte visualisera dem, men har fler länkar. Detta gör att man bara kan använda dessa 
länkar vid navigering med tangentbord och screenreaders. Skatteverket däremot har färre länkar 
med visualiseras med ett blått fällt med länktexten. Detta gör att vem som helst kan komma åt och 
se innehålla med hjälp av tangentbord men utan screenreaders, vilket är någonting som även funka 
rekommenderar att göra (Funka2016d) 

Dessa länkar är viktiga för alla med synfel och är bra att visualiseras. Även fast det inte är krav på 
att de ska visualiseras så gör det navigeringen lättare för alla  

Även brist av effekter när användaren navigerar över länkar/delar av polisens hemsida med hjälp av 
musen. Detta gör att det är svårare för användare med synskador att se vart på hemsidan de är 
eftersom att det inte sker någon respons. 

Ändring av textstorlek hanteras olika på sidorna.Skatteverket har valt att gå in i ett responsivt läge 
vilket bidrar till att texten följer skärmen. Detta gör inte polisens sida, vilket bidrar till konstig 
struktur vid vissa ställen och krånglig navigering.  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7. Slutsatser  

Syftet med uppsatsen var att ta reda på hur två statliga hemsidors innehåll är anpassat för 
synskadade utifrån de riktlinjer som finns i WCAG 2.0 dokumentet, hur de implementerade 
tillgänglighetsfunktionerna påverkar hemsidans tillgänglighet och hur dessa riktlinjer kan tydas och 
implementeras på olika sätt. 

Att uppnå en tillgänglig hemsida är inte lätt, med många tekniska begrepp, mycket text och få 
exempel är de krav som ställs från WCAG 2.0 är svåra att tyda och implementera. När dessa krav 
väl uppfylls betyder det inte heller att hemsidan då är tillgänglig. 

Utifrån de resultat och analyser som har utförts har jag kommit fram till att tillgänglighet är svårt att 
uppnå även om kraven som ställs är uppfyllda. Båda hemsidorna har uppfyllt de flesta riktlinjer från 
WCAG 2.0, både på liknande sätt men också med olika variationer. Alla riktlinjer uppfylls inte, men 
det behövs inte heller för att kunna kalla hemsidorna anpassade för synskadade. Ändå, efter att ha 
uppfyllt dessa riktlinjer, uppstår problem vid navigering både med screenreaders och 
utan.Förvirringar uppstod under navigeringen som gjordes vid användartesterna med screenreaders 
och svårigheter att kunna tyda visst innehåll vid skärmanvändning. Detta på grund av dålig kontrast 
och för liten skillnad mellan textstorleken på brödtext och rubriker. 

Kraven som ställs var inte lika svåra att tyda som man kunde tro, men det fanns små variationer 
som hemsidorna gjorde. Bland annat hur textalternativ används till video varierade och kan påverka 
hur synskadade tar upp innehållet. Dolda länkar skiljde sig mellan de två sidorna, där visualisering 
av dessa länkar kan hjälpa fler människor med synskador än att inte visualisera det. Förstoring av 
text gjordes på olika sätt, om en hemsida anpassar innehållet efter textförstoring blir navigering 
enklare. Det var även skillnad på när användaren har musen på en länk eller del utav hemsidan. 
Förändring av färg eller något liknande vid fokus förenklar navigeringen för människor med 
synskador. 

Även om man kan kalla båda hemsidorna tillgängliga så är de det till en viss gräns, då tillgänglighet 
är svårt att uppnå även när man följer kraven. 

7.1 Fortsatta studier 
Vid fortsättning utav dessa studier så skulle man kunna analysera både hemsidorna och även 
WCAG 2.0s dokument mycket djupare. Detta genom att ha fler användartester, fler intervjuer och 
större dokumentstudier. Min slutsatser är baserade på egna analyser utifrån manuella och 
automatiska tester, tillsammans med två användartester och ett antal intervjuer . Fler användartester 
skulle leda till en större helhetsbild över hur tillgängligheten på dessa hemsidor är och genom att 
analysera WCAG 2.0s dokument och hemsidorna mer skulle det antagligen gå att hitta ännu fler 
skillnader.  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Bilagor 

Bilaga 1 - Intervjuresultat från Webbredaktör för skatteverket 

Vad var din roll under utvecklingen av skatteverkets hemsida? 

Webbredaktör

Följde ni WCAG 2.0 riktlinjerna under utvecklingen, om inte, vilka standarder/regler 
utgick ni ifrån?

Ja. Så långt det var möjligt.

Lyckades ni uppfylla alla de krav som ställs för en tillgänglig hemsida? 

Nej.

Tycker ni att det är svårt/lätt att uppfylla de krav som finns? Varför?

När det gäller innehållsarbetet så har vi begränsade resurser och då hinner vi inte med att bearbeta 
gamla sidor. Men publicerar vi nytt så gör vi det tillgänglig. Vi har ett verktyg som går igenom 
sidorna och vi rättar till i efterhand. Ett arbete som vi i år har prioriterat och kommer att vara 
färdiga med innan årsslut.

Tycker ni att det finns utrymme för misstolkningar i de krav som finns? 

De är lite oklara, men till största delen är de bra.

Om flera arbetade med tillgänglighet,Tolkade ni kraven på olika sätt?

Nej, det gjorde vi inte.

 Utförde ni utvecklingen annorlunda från vad andra hemsidor skulle göra?

Svår fråga, vet inte hur andra gör…tror vi är ganska konventionella.

Känner du att ni fick göra någon sorts uppoffring av andra funktioner på hemsidan för att 
framställa bra tillgänglighet, och isånafall vad?

Jag tror att våran länkfärg var lite för icke-kontrastrik. Men det var för att det blev fel bedömning 
hos den dåvarande ux-aren.  
Våra namn på ingångssidorna är inte så tillgängliga liksom namnen på e-tjänsterna. Exempelvis 
namngav vi sidorna där e-tjänster och blanketter ligger för självservice. Det var tokigt.

Hur tror ni att er hemsida fungerar för människor med funktionshinder, specifikt 
synskadade?

Vi vet att den fungerar att tabba sig igenom, både i struktur och innehåll. Det går att zooma den 
större utan att strukturen eller innehållet blir tokigt. Den har rätt kontrast i färgerna. Vi har 
readspeaker och den fungerar även på pdf:er. E-tjänsterna är lite eftersatta. Våra ikoner ligger till 
höger och ska ligga till vänster, det är något vi behöver hantera. Vi har en hierarki i 
rubriksättningen som fungerar. Det finns kanske mer som jag skulle kunna ta upp här. Säkert 
något som en utvecklare skulle kunna svara på. Jag kan mejla just den här frågan vidare om det är 
viktigt för dig att få veta mer.
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Bilaga 2 - Intervjuresultat från testperson 1 
Är det okej om jag spelar in intervjun?

Ja

Hur ofta använder du internet?

Dagligen 

Till vad använder du internet?

Privatbruk och till jobbet

Vad för sorts synskada har du?

 Synsvag

Sedan hur länge? 

Sedan födseln

Tycker du att hemsidor som är anpassade för synskadade fungerar bra? Och varför?

Ja, jag ser ganska bra så jag har inga problem att navigera. Jag har en stor skärm som underlättar 
väldigt mycket. Jag kan tänka mig att om man inte ser någonting och måste lära sig olika 
hjälpmedel så kan bli tufft

Har du nån bekant som har det svårt för att använda internet?

Jag har bekanta som är helt blinda, men de är väldigt duktiga på JAWS (skärmläsare till Windows) 
och har inga större problem med att navigera. Jag skulle inte klara av det.

Idag används internet till det mesta, känner du att du kan vara delaktig? och hur tror du att 
det är för andra?

Ja jag känner att jag kan vara delaktig 

Andra, speciellt äldre som är synskadade och inte hållit på med datorer kan nog ha det svårt. 
Nästan omöjligt. Det finns vissa undantag där med då det finns äldre synskadade som är duktiga 
på datorer också.

Förklara hur det kändes att navigera på hemsidan, Var det svårt/lätt, varför?

När jag hade skärmen igång var det betydligt lättare. Men det var nästan omöjligt med avstängd 
skärm. Väldigt svårt när jag inte hade någon överblick över skärmen.

Finns det någonting som skulle kunna göra det lättare/bättre för synskadade tror du?

Det finns skärmläsarna som skulle kunna göra det lättare. I program som jaws finns det 
kortkommandon som gör det lättare att navigera i t.ex. Google Chrome och Internet Explorer

Vilken av hemsidorna var lättast att navigera på?

Skatteverket

Kan det ha berott på att du varit inne där tidigare?
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Bilaga 3 - Intervjuresultat från testperson 2 

Ja, jag har använt den sidan endel. Polisen var första gången på flera år men jag tyckte den var bra 
när jag fick använda skärmen, men helt omöjlig för mig att navigera utan skärmen.

Vad var bra med hemsidan, varför?

Att navigera när jag fick använda mus och skärm så var båda hemsidorna väldigt bra.

Har du navigerat utan skärm innan?

Nej

Tror du hemsidorna är bra för folk som är vana med att navigera utan skärm

Ja det tror jag.

Kändes hemsidorna anpassade för synskadade? 

Ja det tror jag nog, de är så pass anpassade som de kan vara.

Har du någon kommentar kring frågorna?

Nej. Det var intressant att få prova att navigera utan skärm

Är det okej om jag spelar in intervjun?

Ja

Hur ofta använder du internet?

Dagligen

Till vad använder du internet?

Allt möjligt, mest för nöje och skolarbete

Vad för sorts synskada har du?

Synskadad på ena ögat, har ungefär 40% syn men det kan variera

Sedan hur länge?

Sedan jag var 15

Använde du internet innan synskadan?

Ja det gjorde jag.

Tycker du att hemsidorna som du fick testa var välanpassade för synskadade?

Jag tyckte skatteverkets hemsida hade bra färger, font, text och kontrast i jämfört med Polisens hemsida. 
På den hemsidan var det svårt att urskilja olika texter och stycken. Deras blåa backgrund är lite böjd och 
den blir lite dålig kontrast. 
Skatteverket hade lite större texter på rubriken så det var lättare att se.

Känner du att du kan vara delaktig på internet oh få ut all information du behöver

Ja absolut. Men jag märkte när jag bara använde mitt ena öga så blir det svårare att navigera

Förklara hur det kändes att navigera på hemsidan, var det svårt/lätt?
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Med släckt skärm var det i princip omöjligt. Det blev inget avbrott när hon läste upp text så man visste inte 
om det var någon ny länk eller om man var på samma.

Det kändes lite förvirrande att man började om från börja, när man väl har klickat på ett alternativ så vill 
man att den ska följa med in där.

Efter ett tag märkte jag att det fanns länkar i början som gjorde det lättare att ta sig runt på hemsidan

Finns det något som skulle kunna göra det lättare/bättre för synskadade tror du?

Exakt vad vet jag inte, men kanske tänka mer på kontrast och storlek på text.

Vilken av hemsidorna var lättast att navigera på?

Skatteverket

Vad var bra med hemsidan?

Det var bättre kontrast och tydligt med rubriker. Har vart inne lite mer på skatteverkets hemsida än 
Polisens.

Jag giller mer menyn på skatteverket, det känns mer logiskt. Det blir som en hierarki.

Kändes hemsidorna anpassade för synskadade?

Nej ingen av dem, det kändes som ett försök till att anpassa och det bara finns så att de kan säga att det 
finns

Tror du att hemsidorna tillgänglighet är godkänd utifrån de regler som kan finnas?

De är svårt att säga för mig men nej det tror jag inte för det var såpass svårt att använda den

Har du någon kommentar eller frågor?

Nej ingen kommentar
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