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Abstract  

Undersökningens problemområde är att personer som har läs- och skrivsvårigheter kan ha 

svårt att hitta information på sin kommuns webb. Enbart vissa kommuner erbjuder tjänster 

för personer med läs- och skrivsvårigheter. Syftet är att studera vilka webbtillgänglighets- 

riktlinjer som kommunernas webbsida uppfyller med inriktning på läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi. Genom att använda metoderna innehållsanalys, dokumentanalys och 

automatisk granskning av webbsidor tog studien reda på hur kommunernas webbsidor är 

tillgänglighetsanpassade för användare med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Resultatet av 

undersökningen visar att två av tio kommuner följer de riktlinjer som granskades, utom en 

riktlinje som ingen av kommunerna uppfyllde. Slutsatsen av undersökningen är att även om 

kommunerna säger att deras webbsida är tillgänglighetsanpassad kanske den inte är det. Det 

omvända gäller också, att en del av de kommuner som inte nämner att de är tillgängliga 

faktiskt i stor utsträckning har följt riktlinjerna för webbtillgänglighet.  
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1 Inledning 

Inledningen introducerar problemområdet som behandlas i undersökningen. 

Problemområdet tar upp svårigheterna/problemen för personer med dyslexi och vad det finns 

för olika förutsättningar beroende på vilken kommun som hen bor i. Vidare beskrivs syftet 

med undersökningen. 

1.1 Bakgrund 

I dagens digitala samhälle går allt fler organisationer inom offentlig sektor mot en mer digital 

verksamhet. Myndigheterna använder webbsidorna för att samla in och tillhandahålla 

befolkningen olika slag av information och tjänster som är betydelsefulla för allmänheten 

(Europaparlamentet, Europeiska unionens råd, 2016). När kommuner använder webbsidor på 

detta sätt, med att ge ut viktig information till allmänheten måste de ta hänsyn till att 

personerna som har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Personer med läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi behöver ha tillgång till tekniska hjälpmedel som till exempel en 

högläsningsfunktion (Europaparlamentet, Europeiska unionens råd, 2016).  

 

Av Sveriges befolknings är det 5-8% personer som har dyslexi det vill säga läs- och 

skrivsvårigheter (Funka, 2018a). Dyslexi innebär att personer som har dyslexi har svårigheter 

att skriva och läsa, eller har bara svårt för antingen att läsa eller skriva (Ne, u.å. a). Det 

övergripande begreppet läs- och skrivsvårigheter innefattar allt som handlar om 

begränsningar som gäller att läsa och skriva (SPSM, 2012).  

   

 Då dyslektiker inte nämns ofta när det pratats om tillgänglighet på webben, hamnar den här 

gruppen i skymundan (Funka, 2018a).  Eftersom då det är en ganska stor del av befolkningen 

i Sverige som har dyslexi/ läs- och skrivsvårigheter är det viktigt att de också inkluderas när 

organisationer ska anpassa sin webbplats (Funka, 2018a).  

  

Enligt Hong m.fl (2015) finns det ett ökande intresse för tillgänglighet på webben. Detta 

innebär att det ligger i allas intresse att skapa webbplatser med lika tillgänglighet för alla. 

Tillgänglighet på webben är extra viktigt för personer som har funktionsnedsättning.  

Tillgänglighet för personer som har funktionsnedsättning tar även Ng upp. Ng skriver:  
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Att säkerställa att användare med funktionshinder kan utnyttja digitalt innehåll 

är avgörande, men de flesta av de rekommenderade riktlinjerna gör det digitala 

innehållet tillgängligt för ett brett spektrum av människor, inte bara personer 

med funktionshinder. Att göra innehåll tillgängligt för dem med funktionshinder 

betyder att det blir mer tillgängligt för alla användare. (Ng, 2017, s.3, 

författarens översättning) 

 

Det har tidigare gjorts en undersökning om tillgänglighet på Internet för dyslektiker, som 

undersöker fyra kommuner. Av de fyra kommunerna är två lågt rankade och två högt rankade 

kommuner. Rankningen uppkom av att webbsidorna testades av ett digitalt verktyg (se 

Ahlström & Larsdotter, 2008). 

 
Problemen som finns inom området tillgänglighet för personer med läs- och skrivsvårigheter 

är att om någon person har någon typ av läs- och skrivsvårigheter kan personen ha olika 

förutsättningar att hitta den information personen söker. Detta kan bero på vilken kommun 

personen bor i Sverige. Om man till exempel vill ha reda på vad som händer i kommunen, 

ansöka om bygglov, bidrag etc. kan det se olika ut på olika kommuners webbsidor. På en del 

kommuners webbsidor kan användaren lyssna på texten. Det kan även finnas en lättläst text. 

Vissa erbjuder även hjälpmedlet Talande Webb. Det kan även finnas teckenspråks tolkning. 

En sådan kommun är exempelvis Karlstad kommun som har teckenspråk, lättläst och Talande 

Webb på sin webbplats.  

 

1.2 Syfte  

Syftet är att studera vilka webbtillgänglighets riktlinjer som kommunernas webbsida 

uppfyller med inriktning på läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.  

 

1.3 Undersökningsfrågor 

 Hur anpassade är kommunernas webbsidor till personer som har läs- och 

skrivsvårigheter?  

 Har de kommuner som säger att de har tillgänglighetsanpassat sina webbsidor 

verkligen gjort det? 
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1.4 Målgrupp 

Målgruppen som den här uppsatsen riktar sig till är utvecklare av webbsidor då uppsatsen 

beskriver vad som ska finnas med när det gäller standarder för tillgänglighet med inriktning 

på läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Kommunerna är också en del av målgruppen då 

undersökningen går ut på att granska kommunernas webbplatser. Detta gör det intressant för 

kommunerna då de kan se vad de har gjort bra/dåligt och förbättra det som behövs förbättras. 

Det som gör att uppsatsen riktar sig till utvecklare, kommuner och personer med läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi är att den förklarar för personer som har läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi vad det finns för hjälpmedel och vad som skall fungera/finnas på en 

webbsida som ingår i offentliga sektorn.  

 

1.5 Avgränsningar  

I Sverige finns det 290 kommuner, då detta är en kandidatuppsats finns det begränsat med tid 

till att undersöka och skriva den här uppsatsen. Detta har gjort att 10 kommuner har 

slumpmässigt valts ut, för att undersökas istället för 290 som det finns i Sverige. Rubin och 

Chisnell (2008) skriver att fem personer räcker för att få ett tydligt resultat på användartester. 

Då denna uppsats är en jämförande studie, så kan den liknas vid ett användartest. Därför 

ansågs tio kommuner räcka för att får ett tydligt resultat. Det har också gjort en avgränsning 

med riktlinjerna som kommer användas för att undersöka kommunernas webbsidor. 

Riktlinjerna (se 2.4.1 för mer information) har valts ut utifrån hur de kan hjälpa att förbättra 

webbsidor för personer som har läs- och skrivsvårigheter/ dyslexi.  

 

1.6 Etiska övervägande  

Vetenskapsrådet har tagit fram fyra huvudkrav som borde tas i betraktande när det gäller de 

etiska övervägandena. De fyra huvudkraven är Informationskravet, Samtyckeskravet, 

Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2012).  Informationskravet 

innebär att forskaren skall berätta om vad forskningen handlar om och vad den har för syfte. 

Samtyckeskravet betyder att aktörerna har rätt att besluta själva om de vill delta i 

undersökning. Konfidentialitetskravet betyder att alla uppgifter som samlas in under 

undersökningen skall skydds för att inte obehöriga personer skall kunna ta del av dem. 

Nyttjandekravet innebär att data som har samlats in under undersökningen endast får 

användas i undersökningen. Den här uppsatsen har inte använt information från personer och 
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detta gör att Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och 

Nyttjandekravet inte går att tillämpa. Kommunerna har även slumpmässigt valts ut för att 

kommunerna skulle väljas ut på samma utgångspunkter.  

 

1.7 Begreppsbeskrivning 

Offentlig sektor – är ett gemensamt namn på alla verksamheter som tillhör staten, 

landstinget och kommunerna (Ne, u.å. b).  
Alternativ text – är text som förklarar vad en bild består av/ser ut. Den alternativa texten 

skall förklara bilden med text som personer förstår hur bilden ser ut utan att se bilden 

(Sundström, 2005).  

Aria-kod – Accessible Rich Internet Applications (ARIA) är en samling attribut som 

definierar sätt att göra webbinnehåll och webbapplikationer mer tillgängliga för personer med 

funktionsnedsättning.  Aria-kod kompletterar HyperText Markup Language 

(HTML) så att interaktioner och widgets som vanligtvis används i applikationer kan 

överföras till hjälpteknik när det inte finns någon annan mekanism (MDN web docs, u.å.). 

Roll – Är att till exempel en rubrik skall ha elementtaggen h1- h6, för att visa att det är en 

rubrik som är skriven. Det innebär att all kod på webbsidan skall vara märkt med en element 

tagg för att beskriva vad koden är för något.  

Lättläst svenska – Lättläst innebär att texten är anpassad efter läsaren. Texten består av ett 

enklare språkbruk och texterna är kortare, men viktig information skall ändå vara med 

(Webbriktlinjer, 2018j). 

Lättbegripliga texter – Betyder att texterna på webbsidan bör skrivas på ett enkelt och 

förståeligt språk som möjligt. Detta är för att det ska bli mer effektivt att läsa, och för att 

texten skall kunna förstås av ett brett antal läsare (Webbriktlinjer, 2018o). 
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2 Riktlinjer för och forskning om tillgänglighet på webben 

Kapitlet redogör för litteraturen inom ämnet webbtillgänglighet. I teorikapitlet redogörs det 

även för forskningen inom webbtillgänglighet idag. 

 

2.1 Funktionsnedsättning 

Funktionsnedsättning är när något hindrar en person att göra vissa saker. 

Funktionsnedsättning har två orsaker. Den ena är att personer kan ha en funktionsnedsättning, 

som begränsar dem på något sätt till exempel att de hör eller ser dåligt. Den andra orsaken är 

de krav som samhället ställer på oss människor i vissa situationer. Det beror även på hur svår 

aktiviteten är och vilka hinder eller hjälpmedel som finns (Ne, u.å. a). Funktionsnedsättning 

kan även vara läs-och skrivsvårigheter/ dyslexi. Vad innebär dyslexi egentligen?  

Dyslexiföreningen skriver på sin webbsida att ”Läs- och skrivsvårigheter kan uppstå  på 

grund av syn- eller hörselproblem, kulturell och språklig understimulering, språkstörning, 

bristfällig undervisning, emotionella problem, bristande kunskaper i svenska språket (när ett 

annat språk är modersmålet), men också på dyslexi (Dyslexiföreningen, u.å.). 

Funktionsnedsättningen dyslexi medför att personen har svårt att koda av ljud, ta till sig, 

ordna orden automatiskt och koppla bokstäver och talljud. Detta gör läsningen ansträngande, 

leder till upphakning av det lästa ordet, felläsning och utelämnande av delar eller hela ord 

(Dyslexiföreningen, u.å.).  

 

2.2 Tillgänglighet på webben  

Sommaren 2018 publicerades nya krav på tillgänglighet på webben. Detta är ett resultat av att 

både WCAG (W3C, 2008b) och EN301549 (Europaparlamentet, Europeiska unionens råd, 

2016) gjordes mer aktuella.  WCAG är förkortningen för riktlinjer för Web Content 

Accessibility Guidelines (W3C, 2008c). Minimumkraven för tillgänglighet är baserade på 

dessa WCAG standarder, vilket medför att de behöver veta vad de har för status (Funka, 

2019b).  

 

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service trädde i kraft i Sverige 1 januari 2019. 

Den är en del av den nationella implementationen av det europeiska 

Webbtillgänglighetsdirektivet, som trädde i kraft den 23 september 2018 i hela EU. 
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Direktivet innebär att offentlig sektor och vissa statliga och kommunala bolag, som minst ska 

fullgöra väsentliga delar av EN301549 på webbplatser (Funka, 2019c).    

 

Webbtillgänglighetsdirektivet ser till att webbplatser och webbverktyg är korrekt utformade 

och att de kodas rätt. Detta gör det lättare för personer med funktionsnedsättning att använda 

dem. Även om detta är fallet finns det många webbplatser och verktyg som utvecklas med 

tillgänglighetsbarriärer och det gör det svårt eller omöjligt för vissa att använda sidorna om 

de är dåligt tillgänglighetsanpassade (W3C, 2018a).  Webbtillgänglighetsdirektivet och 

WCAG gör att webbplatser blir tillgänglig för alla människor, företag och samhällen, det 

gynnar alla. WCAG standarden definierar vad som behövs för att göra sidan tillgänglig 

(W3C, 2018a). 

 

Sundström (2005) skriver i sin bok Användbarhetsboken att tillgänglighet på webben kan 

betyda två olika saker. När personer talar om tillgänglighet pratar de dels om hur 

tillgängligheten på en webbsida är för personer med funktionsnedsättning. Det andra är när 

personer talar om hur tillgänglig sidan är för användare med skilda tekniska förutsättningar. 

Tillgängligheten kan till exempel bero på om användaren har en gammal webbläsare eller 

surfar på mobilen (Sundström, 2005). Sundström (2005) skriver också att begreppet ”design 

för alla” kan användas istället för att använda tillgänglighet. Design för alla beskriver bättre 

vad det egentligen handlar om skriver Sundström (2005).  

 

Webbtillgänglighet innebär att webbplatser, verktyg och tekniker är konstruerade och 

utvecklade för att personer med funktionsnedsättning ska kunna bruka dem. Mer specifikt bör 

personer kunna förstå, navigera och interagera med en webbplats och bidra till webbplatsen 

(W3C, 2018a).  Webbtillgänglighet omfattar alla personer som har någon typ av 

funktionsnedsättning som kan göra att det påverkar åtkomst till webben, exempel på 

funktionsnedsättning skulle kunna vara: auditiv, kognitiv, neurologiska, fysisk, tal och visuell 

(W3C, 2018a).  

 

Webbtillgänglighet gynnar även personer som inte har funktionsnedsättning, till exempel: 

individer som använder mobiltelefoner, smarta klockor, smarta TV-apparater och andra 

komponenter med små skärmar, olika ingångslägen. Äldre över 65 år kan även de ha behov 

av bättre tillgänglighet på webben på grund av åldrande, samt personer med "kortvarig 

funktionsnedsättning" som en bruten arm eller borttappade glasögon (W3C, 2018a).  
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Den 23 september 2018 trädde lagen om tillgänglighet till digital offentlig service i kraft. 

Detta innebär att webbsidor och dokument från den offentliga sektorn måste ha uppfyllt 

kraven på tillgänglighet senast 23 september 2019 (Funka, 2019d).    

 
I tidningen Computer Sweden (2019) skriver de om att deadlinen närmar sig för offentliga 

webbplatser när det gäller att tillgänglighets anpassa sina webbplatser. Tidningen tar upp att 

det inte är lång tid kvar nu tills alla nya offentliga webbplatser och appar skall vara 

tillgänglighets anpassade. När artikeln skrevs i tidningen Computer Sweden (2019) var det 

bara fyra månader kvar till webbtillgängligheten skulle vara uppfyllt på webbplatserna. 

Dessutom skall alla offentliga webbplatser och mobil appar var tillgänglighets anpassade till 

den 23 september 2020 alltså ett år senare.  Pär Lannerö rådgivare på Metamatrix som arbetar 

med digital tillgänglighet, säger i Computer Sweden (2019) tidningen att han anar att det inte 

är många offentliga webbplatser som inte har utfört några ändringar för att förbättra 

tillgängligheten på deras webbplatser.  

 

2.3 Web Content Accessibility Guidelines  

WCAG släpptes för att främja webbtillgänglighet och att tillhandahålla en väsentlig 

uppsättning riktlinjer för att förbereda webbinnehåll till personer med funktionsnedsättning 

att kunna använda webben trots deras behov och benägenhet (Power m.fl. 2012). WCAG 

riktlinjerna är indelade i olika områden, som beskriver ytligt om vad de innebär. Områdena 

är: möjliga att uppfatta, möjliga att kontrollera, möjliga att förstå, robust - betyder att vi ska 

maximera alla typer av webbläsare (Axbom, 2013).  Nevile (se Sloan m.fl. 2006) skriver att 

det inte är möjligt för riktlinjerna WCAG 2.0 att lösa alla problem. Kanske ska det inte 

förväntas att sådana riktlinjer kan förutse varje lösning och försörja den.  

 

2.3.1 WCAG 2.0  

WCAG fastställer hur webbinnehåll kan göras mera förståeligt för personer med 

funktionsnedsättning. Det omfattar att spridningen av innehållet på en webbsida ska vara bred 

och anpassat till flera olika funktionsnedsättningar som visuell, hörsel, fysisk, tal, kognitiv, 

språk, lärande och neurologiska funktionsnedsättningar (W3C, 2008c)   
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2.3.2 WCAG 2.1  

Huvudmålet med version WCAG 2.1 är enligt W3C (2008d) att den ska förbättra 

tillgänglighetsvägledningen för användare som har kognitiva eller inlärningssvårigheter, men 

även förbättra för användare med försämrad syn och användare med funktionsnedsättning på 

mobila enheter. 

 

2.4 EN301549 

EU-kommissionen gav tre Europiska standardiseringsorgan European Telecommunications 

Standards Institute (ETSI), Comité Européen de Normalisation (CEN) och European 

Committee for Electrotechnical Standardization (CENELEC) uppdraget att ta fram 

gemensamma standarder för de krav som gäller IT-tillgänglighet (Funka, 2019d). EU-

kommissionen ville också att dessa standarder skulle samordnas med liknande specifikationer 

från USA, om detta var möjligt (Funka, 2019f). Augusti 2018 offentliggjordes den senaste 

versionen av Webbtillgänglighetsdirektivet EN301549 och den uppdateras ständigt (Funka, 

2019f).  I augusti 2018 släpptes en ny version av den Europeiska standarden EN 301 

549, som hänvisar till WCAG 2.1 AA istället för 2.0 AA. Webbdirektivets standarder baseras 

på den europeiska standarden (Webbriktlinjer, 2018a). 

    

2.4.1 Riktlinjer 

Idag finns det 136 riktlinjer om hur utvecklare eller ansvariga för webbplatsen gör sin webb 

tillgänglig (Webbriktlinjer, 2018b). Nedanstående riktlinjer valdes ut för denna studie med i 

betänkande att riktlinjerna skulle vara inriktade på att hjälpa personer som har läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi. Detta beror på att syftet är att studera vilka webbtillgänglighets 

riktlinjer som kommunernas webbsida uppfyller med inriktning på läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi. Alla riktlinjerna delas in i en prioritetsskala som visar hur viktiga 

riktlinjerna är att uppfylla. Prioritetsskalan på riktlinjerna går från prio 1 till prio 5 

(Webbriktlinjer, 2018c). Prio ordningen tillämpas inte i uppsatsen. De riktlinjer som inte är 

utvalda handlar bland annat om att visa när webbsidan är uppdaterad, att webbsida ska ha 

flera språk och att webbsidan ska vara anpassad för små skärmar. I den här uppsatsen 

kommer det fokuseras på tolv riktlinjer som är mer inriktade på läs– och skrivsvårigheter.  

 

Riktlinjen 115 handlar om att beskriva allt innehåll som inte finns i text med text 

(Webbriktlinjer, 2018d). Webbriktlinjer (2018d) förklarar att eftersom det finns personer som 
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använder skärmläsare är det viktigt att allt innehåll som inte finns i text beskrivs med text, 

detta är för att verktygen verkligen ska hjälpa.  

 

Det som riktlinje 121 handlar om är att i HyperText Markup Language – koden (HTML) ska 

berätta vilken roll de olika elementen har, ett exempel är formulär. Om formulär finns på 

sidan skall den vara markerad med formulär elementet som berättar hur det ska vara 

uppbyggt. Detta gör att personer som använder till exempel skärmläsare får veta vad som är 

vad i en text (Webbriktlinjer, 2018e).  

 

Riktlinje 122 innebär att innehållet ska presenteras i en meningsfull ordning för alla. När 

personer som användare av en webbsida tar del av information, tar de del av den på olika sätt 

och inte i samma ordning. När webbplatsen presenterar innehåll visuellt kan de göra detta på 

olika sätt. Det finns två dimensioner som det går att göra på och det är med att använda sig av 

kolumner eller rutnät. Däremot presenterar en skärmläsare innehållet sekventiellt 

(Webbriktlinjer, 2018f). När webbsidorna används på mobila enheter måste sidan vara 

responsiv. Detta är viktigt då ordningen på texten kan förändras beroende på vad användaren 

har för skärmstorlek. Till exempel kan text som läses från vänster till höger blandas med text 

som läses från höger till vänster och detta kan påverkas av ordningen av texten 

(Webbriktlinjer, 2018f).  

 

Enligt Webbriktlinjer (2018g) handlar riktlinje 123 att ge alla användare chans att förstå 

instruktionerna som krävs för att kunna navigera eller använda en webbplats. Det är även 

personer som inte kan uppfatta form, storlek eller har möjlighet att relatera till höger eller 

vänster som också behöver kunna förstå navigation och instruktioner. Det handlar till 

exempel om personer som brukar tekniska hjälpmedel som presenterar informationen på ett 

alternativt sätt. När användaren använder sig av skärmläsare kan det vara svårt att förstå 

instruktioner, till exempel ”klicka på knappen till höger”.  

 

Riktlinje 154 handlar om att märka upp vanliga formulärfält i HTML5– koden. Att märka 

upp vanliga formulärfält i koden innebär att den anger vilken typ av innehåll som 

webbplatsen vill att användaren ska skriva in, till exempel telefonnummer. Om detta görs kan 

webbläsaren eller hjälpmedlet föreslå automatisk en inmatnings text eller siffra, till exempel 

om användaren har skrivit in sitt telefonnummer en gång innan kommer det upp som ett 

väljbart alternativ (Webbriktlinjer, 2018h).  
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Riktlinje 141 handlar om att ange vilket språk webbsida är i HTML5– koden. Då 

skärmläsare använder sig av koden när den läser upp vad som finns på sidan. Det är därför 

viktigt att ange vilket språk sidan är på i HTML5– koden, att uppläsningen blir korrekt och 

att den kan översätta (Webbriktlinjer, 2018i).  

 

Riktlinje 12 innebär att informationen ska finnas på lättläst svenska. För personer med 

lässvårigheter kan det vara svårt att läsa långa och komplicerade texter. Om texten då även 

skrivs som en lättläst text kan alla ta del av samma information fast på olika sätt. Lättläst 

innebär att språket i texten är enklare att förstå och att texten inte är för lång, men den viktiga 

informationen ska finnas med (Webbriktlinjer, 2018j). Enligt Forsberg (u.å.) är lättläst 

svenska när texten består av enklare ord, kortare meningar och kortare rader. De lättlästa 

texterna behöver vara mer luftiga.  

 

Riktlinje 39 betyder att webbsidan ska ha en god läsbarhet. Att ha ett typsnitt som är enkelt 

att läsa är viktig och ha ett lagom stort radavstånd kan öka läsbarheten på webbsidan. ”Texten 

bör vara stor att den är bekväm att läsa. Alltför liten text, stora textmassor och många olika 

typsnitt gör texterna svårlästa.” (Webbriktlinjer, 2018k). God läsbarhet är att texten har ett 

läsvänligt typsnitt och att det är angett i stilmallen. Exempel på bra typsnitt är enligt 

Webbriktlinjer (2018k), Verdana, Tahoma och Trebuchet och antikvan Georgia som är 

särskilt framtagna för läsning på skärm, och ger därför god läsbarhet på webbplatsen. På 

webbsidor skall även rubriker och texter som bara består av versaler undvikas. Radavståndet 

skall också anpassas. Radavståndet ska vara minst 120 procent av storleken för typsnittet 

(Webbriktlinjer, 2018k). 

 

Riktlinje 51 handlar om att det viktigaste i texten ska lyftas fram. Det är av stor betydelse att 

det viktigaste av en text kommer först i texten. Detta underlättar för vissa personer som 

kanske inte klarar att läsa igenom en hel text för att få ut det viktigaste ur den. Detta har extra 

stor betydelse om det inte finns någon lättläst text (Webbriktlinjer, 2018l).  

 

Riktlinje 164 innebär att webbsidan skall se till att hjälpmedel kan presentera meddelanden 

som inte är i fokus. Personer som använder sig av till exempel skärmläsare eller 

förstorningsprogram behöver hjälp med att bli uppmärksamma på att ett viktigt meddelande 



 

 
11

har kommit fram. Detta ska även ske om texten presenteras utanför det område på sidan som 

användaren har i fokus (Webbriktlinjer, 2018m). Aria-kod används för att märka upp de 

områden meddelande kan presenteras. Hjälpmedel – framförallt skärmläsare – presenterar då 

förändringar för användaren. Aria-koden gör att till exempel användare som använder 

skärmläsare får reda på om exempelvis deras ansökan har skickas in. Istället för att det i 

vanliga fall kommer upp en bild för det står att ansökan är inskickad läser skärmläsaren upp 

meddelandet som inte är i fokus (Webbriktlinjer, 2018m). 

 

Riktlinje 105 innebär att webbsidan skall vara skapad med rubriker med h–element. För att 

underlätta för personer som använder sig av hjälpmedel är det viktigt att märka upp rubriker 

med h1–h6 och så vidare (Webbriktlinjer, 2018n). Gör rubrikerna tydliga genom att använda 

h–elementet som förklarar att det är en rubrik istället för att göra texten med fetstil 

(Webbriktlinjer, 2018n).   

 

Riktlinje 64 betyder att texter skrivs med ett lättbegripligt sätt. Texterna som skrivs på 

webbsidor bör vara skrivna på ett enkelt och begripligt språk om det är möjligt. Detta bör tas 

i åtanke då det blir effektivare för många läsare att läsa och förstå texten (Webbriktlinjer, 

2018o). Lättbegripligt skriven är att texten är skriven med korta raka meningar, där det 

betydelsefullaste verbet kommer tidigt i texten. Det skall även undvikas långa och invecklade 

meningar och långa informationstäta fraser skriver Webbriktlinjer (2018o).  ”Välj aktiva 

verbfraser med tydliga subjekt. Skriv hellre ”miljöförvaltningen behandlar 200 anmälningar 

per år” än ”200 anmälningar per år behandlas” (Webbriktlinjer, 2018o). 

 

2.5 Hjälpmedel på webben 

Hjälpmedel har som uppgift att kompensera för en person med funktionsnedsättning. Det kan 

vara till exempel en funktion som förstärker ett uttryck vilket innebär en text lyfts fram 

tydligare för en person med dyslexi eller textförstorning för en person med synnedsättning. 

Det kan även omfatta att en text eller Powerpoint presentation omvandlas till punktskrift eller 

tal (Funka, 2019d). 

2.5.1 Talande Webb  

Talande Webb är ett hjälpmedel på webbsidor som hjälper människor att läsa texter på 

webben. Talande Webb funkar på det viset att användaren kan peka på texten och lyssna på 

den och texten läses upp (Funka, 2019f). Det finns flera olika saker användare kan göra med 
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hjälp av Talande Webb, som till exempel peka på text, för att börja lyssna från där 

användaren tryckte, det går även att skumläsa texten, talande webb kan användas på pdf, 

word och HTML5 text (Funka, 2019e). 

2.5.2 Läs- och skrivhjälp  

För personer med läs- och skrivproblem finns det många olika typer av hjälpmedel, som till 

exempel skärmläsare. Det finns även andra hjälpmedel som kan omvandla tal till skrift, 

stavningshjälp och synonymhjälp (Funka, 2019f). 

2.5.3 Skärmläsare  

Skärmläsare har som uppgift att förvandla det som visas grafiskt på en webbsida till andra 

uttryck. När personer säger andra uttryck menar de exempelvis tal eller punktskrift. Det finns 

användare till exempel dyslektiker som har ett behov av att få viss typ av visuell data (Funka, 

2019e).  

2.6 Forskning om tillgänglighet på webben  

I dag forskas det mer och mer om tillgänglighet för blinda på webben. Lazar m.fl. (2012) 

skriver att det finns flera problem som gör det svårt för blinda att söka jobb på webben. De 

nämner bland annat en sak, att man ska välja vart man kommer ifrån på kartan. Detta är 

nästan omöjligt för blinda då de oftast använder sig av skärmläsare. Detta beror på att en 

skärmläsare inte kan läsa en bild, utan den tolkar koden på sidan och gör om den till text eller 

punktskrift. Enligt Lazar m.fl. (2012) är det viktigt att länkar görs på ett bra sätt. Allt för ofta 

ser länkar ut som det bara står klicka här för att läsa mer, detta gör det svår för personer som 

använder sig av skärmläsare. De vet inte vad de kommer läsa mer om, då det bara står läs mer 

här.   

 

Testerna som Lazar m.fl. (2012) gjorde gick ut på att 16 testpersoner som var blinda, var 

minst 18 år gamla, varit anställd någon gång under de närmaste åren och använde sig av 

skärmläsare skulle söka jobb på Internet. Själva testet gick ut på att testpersonerna fick URL: 

er av webbsidan som de skulle söka jobbet på och vilken kategori jobbet skulle tillhöra. Det 

testarna ville ha reda på med hjälp av detta test var vad det fanns för barriärer för blinda när 

de ska söka jobb. Resultatet av testerna blev: att 32 försök att ansöka om jobb på Internet.  

Det blev 24 framgångsrika försök där testpersonen avslutade sin ansökan. Bara 9 av de 32 

ansökningarna var framgångsrika utan av att få hjälp på något sätt (Lazar m.fl. 2012).  
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En artikel av Ng (2017) ger vägledning för att göra webbsidor och annat digitalt innehåll 

tillgängligt. Ng (2017) skriver att det är viktigt att vi använder oss av rubriker på webbsidor 

då många läsverktyg och hjälpmedel gör det möjligt för användarna att läsa rubrikerna först 

som innehållsförteckning eller att hoppa över innehåll via rubriker. Med hjälp av rubriker 

organiseras texten och detta ökar navigationshastigheten för längre innehåll. Om vi använder 

rubrikelementen rätt underlättar det inte bara för personer med funktionsnedsättning, utan det 

hjälper även sökmotorer. En del sökmotorer använder sig av rubriker för att ta reda på vad 

sidan handlar om (Ng, 2017). Ng (2017) menar även att det är viktigt att alternativ text 

används på bilder. Detta är framförallt för att personer som använder sig av skärmläsare 

kanske inte ser bilden utan får det som bilden visar fast i text uppläst. Den alternativa texten 

är också bra om bilden till exempel inte vill ladda, då kan användaren istället läsa den 

alternativa texten för få en uppfattning av vad bilden representerar (Ng, 2017).   

 

Hong m.fl. (2015) skriver att webbtillgänglighet har blivit en viktig social och teknisk 

fråga som har sociala, juridiska och finansiella konsekvenser. Andelen äldre i befolkningen 

och personer med funktionsnedsättning växer snabbt globalt. De representerar också en stor 

oanvänd intellektuell och ekonomisk resurs för organisationer och samhälle som helhet. 

Webbtillgänglighet säkerställer att alla, inklusive personer med funktionsnedsättning, 

effektivt kan förstå, navigera och interagera med webb för beslutsstöd. Trots pågående 

relevanta diskussioner, har de flesta webbplatser fortfarande tillgänglighetshinder som gör det 

svårt eller nästan omöjligt för funktionshindrade personer (Hong m.fl. 2015). 

 

Hong m.fl. (2015)  genomförde en undersökning som bestod av 30 experter inom webb 

tillgänglighet. Utredningen delades in i tre delar som bestod av: det första tillfället var 

brainstorming, som innebär att deltagarna blir ställda öppna frågor som de ska diskutera. 

Faktorerna som experterna föreslog sorterades och organiserades av testledarna. De 

överlappande faktorerna avlägsnades och återstående faktorer grupperas för andra omgången. 

Den andra omgången gick ut på att forskarna rangordnade vikten av varje faktor som 

baserades på en fem-punkts Likertskala. Likertskala används i frågeformulär där enskilda 

påståenden markeras på en skala med följande alternativ: instämmer helt, instämmer delvis, 

tveksam, tar delvis avstånd, tar helt avstånd (Psykologiguiden, u.å.). Testledarna beräknade 

medelvärdet för varje faktor och returnerade frågeformuläret till experterna. Den tredje 

omgången handlade om att experterna fick tillbaka frågeformuläret som de skulle omvärdera 

vikten av varje faktor baserade på fem-punkt Likertskala. Syftet med denna omgång var att 
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framställa en rimlig konsensus mellan experterna genom att informera dem om hela panelens 

åsikter. Resultatet av detta blev en tabell med hindrande faktorer som sedan rangordnades 

efter hur viktiga de var. Det enda som ändrades från omgång två till tre var att den näst sista 

faktorn bytte plats med den sista i den tredje omgången (Hong m.fl. 2015).  

 

Funka (u.å. g) skriver att sökfunktionen är ett enkelt och välanvänt tillgänglighets hjälpmedel, 

som många användare har användning av. När sökfunktionerna fungerar bra är det ett bra och 

snabbt sätt att navigera på. I Funkas (u.å. g) undersökning om hur bra de interna 

sökfunktionerna på webbsidorna är finns det både bra och dåliga resultat. I undersökningen 

hittade Funka (u.å. g) ofta fel i både urval och presentation och detta gör att sökfunktionen 

blir ett problem i stället för ett stöd. Sökfunktionen är central ur ett tillgänglighetsperspektiv. 

Användarna som har särskilda behov använder sökfunktionen oftare än andra. Det ser Funka 

i deras tester. Funka (u.å. g) skriver att det är extra viktigt att resultatet av en sökning är 

relevant och att det föreställas på ett förståeligt sätt. En sökfunktion ett sätt att anpassa 

tillgängligheten på Internet. Tillgänglighet på Internet undersökte Ahlström och Larsdotter 

(2008) i sin kandidatuppsats. 

 

Ahlström och Larsdotter (2008) har i sin kandidatuppsats undersökt tillgänglighet på Internet 

för dyslektiker. I deras uppsats har de undersökt hur webbplatser följer riktlinjerna för 

tillgänglighet och testat detta genom ett online baserat automatiskt testverktyg som testar om 

webbplatsen följer riktlinjerna. De har även undersökt hur användare upplever att 

webbplatserna är tillgängliga och vilken användbarhet de har. Undersökningen började med 

att de testade alla 290 kommunerna i Sverige med hjälp av ett testverktyg som granskar hur 

bra de olika kommunernas webbplatser uppfyller WCAG:s tillgänglighetsriktlinjer. Med 

hjälp av testverktyget valde de ut två högt rankade och två lågt rankade kommuner, det som 

menas med högt- respektive lågt rankad är hur bra de uppfyller riktlinjerna. När de fyra 

kommunerna hade valt testade 10 respondenter kommunernas webbsidor för att i sin tur 

undersöka hur tillgängliga de tyckte webbsidorna var. Efter detta fick respondenterna svara 

på en enkät för att få reda på deras upplevelser av interaktionen med webbsidan. Resultatet 

blev att det inte fanns några stora skillnader mellan respondenternas uppfattning och på vad 

testverktyget visade.  

 

Skillnaden mellan Ahlström och Larsdotter kandidatuppsats och den här kandidatuppsatsen 

är att deras uppsats även innehåller användartester som gick ut på att undersöka hur 
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testpersonerna anser att kommunerna är tillgängliga. I den här uppsatsen är syftet att studera 

vilka webbtillgänglighets riktlinjer som kommunernas webbsida uppfyller med inriktning på 

läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. I nästa kapitel beskrivs de undersökningsmetoder som 

används.   
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3 Metod  

Kapitlet metod presenterar valet av metoden. Sedan presenteras metoden för utvärdering och 

insamling av data. Slutligen presenteras valet av de kommunerna som ingår i 

undersökningen.  

3.1 Val av metoder  

Uppsatsen innehåller en litteraturstudie och en komparativ empirisk studie. Undersökningen 

går ut på att undersöka hur tillgängliga kommuners webbsidor är för personer som har läs- 

och skrivsvårigheter. För att utvärdera hur tillgängliga kommunernas webbsidor är har tolv 

stycken riktlinjer om tillgänglighet valts ut som är mer inriktade på läs- och skrivsvårigheter. 

Det kommer även undersökas om kommunerna som säger sig vara tillgängliga faktiskt är det.  

 
Valet av metod inom det utsedda ämnet betyder att undersökaren närmar sig sitt ämne på ett 

vetenskapligt vis. Ejvegård (2009) menar för att eftersträva en hög vetenskaplighet är det 

viktigt att göra ett medvetet metodval. Metodvalet grundar sig i vad som är bäst för att lösa 

problemet (Denscombe, 2018).  Enligt Denscombe (2018) är forskningsproblemet det som är 

det viktigaste när metoden ska väljas. Han menar också att det inte finns några bra eller 

dåliga metoder i sig, utan om de är passande för den specifika frågan som granskas. 

Kvalitativ forskning är en bra metod för att samla in data och tolka löpande text. 

 

Patel och Davidson (2011) förklarar att när kvalitativ forskning används samlas mjukdata in. 

I Patel och Davidsons (2011) bok skriver de att kvalitativ forskning vanligen sker med hjälp 

av att data samlas in skriftligt och muntligt. Kvalitativ forskning handlar om att tolka och 

förstå data, som samlats in genom kvalitativa intervjuer och verbala analyser av textmaterial 

(Patel & Davidson, 2011). Kvalitativ forskning är ett bra sätt att samla in data till den här 

uppsatsen, då uppsatsen går ut på att jämföra hur tillgängliga kommuners webbplatser är och 

för att gör detta analyseras och tolkas innehållet på webbplatserna för att sedan få ett svar. 

Detta kommer användas då undersökningen går ut på att undersöka hur tillgängliga 

kommuners webbsidor är. Det kommer utföras ett stickprov. Stickprov innebär i detta 

sammanhang att det gjorts ett obundet slumpmässigt urval (Patel & Davidson, 2011) av de 

290 kommuner som finns i Sverige. De metoder som kommer användas är innehållsanalys, 

dokumentanalys och automatiserat test.  
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3.2 Innehållsanalys 

I den här undersökningen användes innehållsanalys för att analysera hur kommunerna 

tillämpade riktlinjerna för tillgänglighet på deras webbsidor eller inte gjorde det. Det kommer 

även analyseras om kommunerna säger att de tar del av tillgänglighets riktlinjer men inte gör 

det i alla fall. Elo och Kyngäs (2007) använder i deras studie innehållsanalys och skriver att 

det är bra att använda sig av innehållsanalys när det handlar om stora volymer av data hämtat 

från textkällor. Innehållsanalys är en bra metod i den här uppsatsen då undersökningen 

behandlar att analysera hur innehållet på kommunernas webbsidor är tillgängligt och om de 

följer riktlinjerna som är framtagna för att förstärka tillgängligheten på webben. Enligt Elo 

och Kyngäs (2007) är det bra att använda innehållsanalyser när det kommer till analyser av 

specifika data med bestämda frågeställningar.  De skriver däremot att innehållsanalys inte ska 

använda om frågeställningarna är tvetydliga eller har ett för stort omfång (Elo & Kyngäs, 

2007).  

 

Innehållsanalysen kommer användas i denna studie då det finns bestämda frågeställningar 

kopplade till riktlinjer som handlar om att granska vad texten innehåller. Till exempel om 

riktlinje 115 ska uppfyllas, så skall det finnas alt-attribut på till exempel bilder. Om det finns 

ett alt-attribut på bilden ska även texten som förklarar vad bilden visar finnas i attributet. För 

att undersöka om texten verkligen förklarar bilden används innehållsanalys för att 

överensstämma texten med vad bilden visar. Exempelvis om bilden nedan skulle finnas på en 

webbsida och har en alt-attribut med texten ”Solnedgång som är blå och rosa med vita och 

gråa moln över sjön Glafsfjorden” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1 Motiv över Glafsfjorden, Fotograf Andrea Kling 
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3.3 Dokumentanalys/ textanalys  

Dokumentanalys eller textanalys som det också heter, innebär att analysera nedskriven 

information (Patel & Davidson, 2011). För att besvara frågeställningen i uppsatsen kommer 

dokumentanalys användas då den går ut på att granska både det som skrivs på webbsidan och 

hur den är uppbyggd med kod. Patel och Davidson (2011) skriver att dokument kan utnyttjas 

för att svara på frågeställningen. De skriver också att om det ska göras en bedömning av 

information är det viktigt att förhålla sig kritisk till dokumenten.  

 

Lindgren (2009) skriver att textbegreppet inte bara är texterna som är skrivna med ord, utan 

även är musik och bilder. Text kan både vara i form av bokstäver ”[…] utan en rad olika 

yttringar (ljud, bild, saker etc.) som är betydelsebärande och alltså i någon mening kan ´läsas´ 

”(Lindgren, 2009, s.14).  

 

Dokumentanalysen kommer användas bland annat till analysera texter på webbsidan för att ta 

reda på om den uppfyller riktlinjerna. Dokumentanalysen kommer även användas för att 

granska HTML5-kod. Kod granskningen går ut på att koden på webbsidan granskas för att få 

svar på vissa riktlinjer. Detta görs genom att trycka F12 (utvecklingsverktyg) i Webbläsaren 

på tangentbordet på datorn. När F12 är tryckt kommer källkoden upp under fliken 

”Elements” (blålinje under på bild 2). F12 kommer även användas för att undersöka om 

webbsidorna använder aria-kod och detta kan men se genom att trycka på ”Accessibility” 

fliken (blålinje under på bild 2). För att se om innehållet på webbsidorna presenteras i samma 

ordning oavsett vilken skärm användaren använder den på kommer ett verktyg som finns på 

F12 knappen användas som ändrar skärmstorleken. När man trycker på F12 knappen ser man 

vyn i bild 2.  
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Bild 2 Skärmbild för att visa vad som händer när F12 knappen trycks 

 

3.4 Automatiserat test  

När webbsidan testas automatiskt kommer det användas en tjänst som heter ”Wave” (Wave, 

2001) som går igenom webbsidan automatiskt. Wave är ett automatiserat verktyg som 

används för att utvärderar webbsidor tillgänglighet (Wave, 2001). Wave har en egen 

webbsida där URL: en till webbsidan som skall ganska skrivs in för att sedan granskas. Det 

går även att installera ett tillägg på sin webbläsare, för att sedan kunna granska flera 

webbsidor samtidigt (Wave, 2001).  Wave verktyget kommer användas för att studera om 

kommunerna till exempel använder sig av alternativ text på bilder för att förklara vad som 

vissas på bilden. Alternativ text är till för att förklara vad en bild illustrerar. Den alternativa 

texten visas för användare som använder sig av skärmläsare och för användare som av någon 

anledning inte kan se bilden  

 

3.5 Utvärdering/ samla in data 

För att kunna samla in data och utvärdera kommunernas webbsidor kommer riktlinjer (se 

2.4.1 för mer information) användas för att ta reda på om kommunerna följer dem. Detta 

kommer både göras automatiskt med Wave och manuellt. Insamlingen av data kommer att 

göras från två sidor på kommunens webbsida och de är Näringsliv & arbete/Jobb och Bygga, 

bo och miljösidan. Sidorna valdes då de båda finns på alla kommunernas webbsidor som 

valdes ut, detta underlättar då informationen är någorlunda lika på sidorna. Det som gjorde att 

bara två sidor valdes var att tiden inte skulle räcka till att granska fler webbsidor. Två sidor 

bedömdes som tillräckligt för att få ett likgiltigt resultat.    
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3.6 Pilottest  

Ett pilottest genomfördes innan det skarpa testet utfördes. Pilottestet genomfördes på Eda 

kommun för att se om bedömningen går att utföra på det sättet som det är tänkt. Om det 

skulle uppstå några funderingar under genomförandet av pilottestet ändrades 

bedömningsmallen innan det skarpa testet genomförs.   

3.7 Val av kommuner  

Till att börja med slumpades 10 kommuner fram utav 290st. kommuner med hjälp av ett 

slumpverktyg (Dra lott, u.å.). För att slumpa kommunerna behövdes det en lista (SKL, u.å.) 

och denna hittades på SKL (Sveriges kommuner och landsting), som sedan lades in i 

slumpverktyget som slumpade fram 10 kommuner. Tabell 1 visar de kommuner som 

slumpades fram. Kommunernas folkmängd och befolkningstäthet (SCB, u.å.) hittades på 

Statistiska centralbyrån (SCB). Tio kommuner ansågs vara tillräckligt för att se hur 

kommunerna är tillgänglighetsanpassade.   

 
Tabell 1 Slumpade kommuner för studien 

Kommun Webbadress  Folkmängd Befolkningstäthet 
Hässleholms www.hassleholm.se  52 121 pers.  41,1 inv/km2 

Gislaveds  www.gislaved.se  29 857 pers.  26,3 inv/km2 

Timrå  www.timra.se  18 060 pers. 23,1 inv/km2 

Grästorp  www.grastorp.se  5 731 pers.  21,7 inv/km2 

Sotenäs  www.sotenas.se  9 030 pers.  65,3 inv/km2 

Eskilstuna  www.eskilstuna.se  105 924 pers. 96,3 inv/km2 
 

Tomelilla  www.tomelilla.se  13 557 pers.  34,2 inv/km2 

Emmaboda  www.emmaboda.se  9 400 pers. 13,6 inv/km2 

Örkelljunga  www.orkelljunga.se   10 174 pers.  31,9 inv/km2 

Mörbylånga  www.morbylanga.se  15 048 pers.  22,6 inv/km2 

 
 

3.8 Bedömningsmall för riktlinjer  

Riktlinjerna i bedömningstabellen har inte rangordnas i någon specifik ordningen utan de har 

bara skrivits upp i tabell 2 för att sedan redogöras för hur bedömningen kommer gå tillväga.  
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Tabell 2 Bedömningsmall 

Riktlinjer Beskrivning Bedömning 
Riktlinje 
115 

Redogör allt 

innehåll som inte är 

i text med text.  

Riktlinje 115 innebär att alla diagram, bilder, figurer, 

m.m. skall vara beskrivna i text. Om t.ex. bilder har 

beskrivits med text så uppfyller webbsidan riktlinjen 

och det undersöks med hjälp av det automatiserade 

testet som presenterar bland annat om det finns ett alt-

attribut på bilder och om texten i alt-attributet 

verkligen beskriver bilden, detta kommer göra att 

riktlinjen besvaras med ett ja eller nej, då bilderna 

antingen förklarar eller så är dem inte det. 

Innehållsanalys kommer också användas då den 

automatiserade testet inte visar något om t.ex. diagram. 

Då kommer innehållet i text analyseras för att se om 

det står något om t.ex. vad diagrammet innehåller. Om 

det finns en tabell eller ett diagram skall dessa 

beskrivas med vanlig text då det inte finns något alt-

attribut till dessa.  

Riktlinje 
121 

Ange rollen för de 
olika delarna på 
sidan i kod  

För att ta reda på de olika delarna har rätt roller (se 
begrepps beskrivning) på sidan, kommer 
automatiserade testet användas. Detta för att den 
skriver ut vad det finns för rubriker och vilken rubrik 
det är. Den skriver även ut listor, Detta kommer att 
besvaras med ett ja eller nej.  

Riktlinje 
122 

Innehållet skall 
presenteras i en 
meningsfylld 
ordning för alla.  

Riktlinje 122 kommer undersökas genom att testa om 
innehållet på sidan visas på samma sätt oavsett om 
webbsidan är på en mobil eller dator. Innehållet ska 
presenteras i samma ordning för att användarna kan 
förstå vad innehållet handlar om. För att undersöka om 
webbsidan presenterar innehållet i samma ordning 
kommer ett hjälpmedel som finns när F12 knappen 
trycks att användas som ändrar storleken på 
webbsidan. Med meningsfylld ordning menas att t.ex. 
webbsidor som består av två kolumner skall hamna i 
rätt ordning när sidan vissa på en mindre skärm (se 
bild 3 nedan).  

Riktlinje 
123 

Instruktioner skall 
inte vara beroende 
av sensoriska 
kännetecken  

För att bedöma riktlinje 123 kommer innehållsanalys 
användas då innehållet på webbsidan behöver granskas 
för att se om de uppfyller riktlinjen. Om det används 
t.ex. pilar på webbsidan för att vissa att användaren 
kan trycka på pilen för att gå till en ny sida, skall det 
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även tydligt beskrivas att pilen skall bli tryckt. T.ex. 
för att gå till nästa sida klicka på den blåa pilen med 
texten nästa sida. Men om det inte finns några pilar så 
blir inte instruktionerna beroende av sensoriska 
kännetecken.  

Riktlinje 
154 

Formulärfält skall 
vara uppmärkta i 
koden 

För att bedöma riktlinje 154 kommer koden för 
webbsidan att granskas då formulären ska vara noga 
uppmärkta. Dokumentanalys (kod granskning) 
kommer användas för att granska detta.  Om det finns 
formulär på webbsidan kommer detta granskas då 
riktlinje 154 innebär att attributet autocomplete skall 
finnas med på inmatningsfältet. Detta kommer 
undersökas genom att granska koden på webbsidan.  

Riktlinje 
141 

Sidans språk skall 
vara angett i koden.  

Riktlinje 141 kommer bedömas med dokumentanalys 
(kod granskning) för att få ett ja eller nej svar då 
antingen har webbsidan skrivit vilket språk som 
används i koden eller inte. Detta kommer utföras 
genom att trycka F12 på tangentbordet på datorn och 
gå in i källkoden för att se om kommunen använder sig 
av attributet lang.  

Riktlinje 12 Informationen bör 
finnas på lättläst (se 
begrepps 
beskrivning) 
svenska.  

Bedömningar av riktlinje 12 kommer göras med en 
blandning av innehållsanalys och dokumentanalys. 
Detta då webbsidan skall finnas på lättläst svenska. 
Detta kommer göras genom att granska hur texten är 
uppbyggd med t.ex. hur lång texten är. Texten kommer 
även granskas och läsas för att se om det den är 
skriven med enkla ord som de flesta förstår. Då 
lättlästa texter oftast inte finns på alla texter kommer 
det sökas på sidan om det finns några lättlästa texter 
och sedan kommer de undersökas att det verkligen är 
lättlästa. Granskas genom att antingen söka på 
”lättläst” eller om det finns en knapp trycka på den. 
Sedan analyseras texten för att se om den består av 
lätta ord och korta meningar. Mellanrummen mellan 
raderna på texten undersöks också. 

Riktlinje 39 Det skall finnas en 
bra läsbarhet på 
webbsidan.  

Riktlinje 39 kommer bedömas med hjälp av 
dokumentanalys (kod granskning), då både typsnittet 
och hur rubrikerna är skrivna är viktigt när det gäller 
riktlinje 39. Typsnittet skall anges i stilmallen, rubriker 
skall inte bara bestå av versaler, radavståndet skall gå 
att anpassa, detta undersöks genom att visa sidan med 
200 % zoom.  

Riktlinje 51 Det viktigaste i 
texten skall lyftas 
fram.  

Bedömningen av riktlinje 51 kommer bedömas med 
innehållsanalys, då det viktigaste i texten skall lyftas 
fram kommer själva texten/innehållet granskas på 
webbsidan. Det viktigaste i texten betyder att det är bra 
att börja med en sammanfattning av innehållet, då att 
användaren själv kan bestämma om den är på rätt 
ställe. T.ex. om texten handlar om bygglov, skall det 
viktigaste med bygglov vara först. Och i det här fallet 
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är det hur personen ansöker om bygglov. Det betyder 
också att innehållet skall vara viktigast för just den 
målgruppen som använder webbsidan, i detta fall är 
det invånarna i kommunen.  

Riktlinje 
164 

Hjälpmedel skall 
kunna presentera 
meddelanden som 
inte är i fokus. 

Då riktlinje 164 innebär att granska koden på 
webbsidan kommer dokumentanalys användas för att 
bedöma riktlinjen. Detta kommer utföras genom att 
trycka F12 på tangentbordet på datorn och gå in i 
källkoden. Om webbsidan består av aria-kod med 
attributet role=”alert” presenteras brådskande 
meddelanden.  Webbsidan skall alltså bestå av aria-
kod av olika slag men specifikt alert aria som visar 
meddelande.  

Riktlinje105 Framställ rubriker 
med h-element 

Om webbsidan är skriven med rubriker (h1-h6) i 
koden kommer riktlinjen vara uppfylld och kan då 
besvaras med ett ja eller nej. Detta kommer utföras 
med hjälp av automatiserat test, som visar om 
kommuner använder sig av rubriker (h1-h6) på sin 
webbsida.   

Riktlinje 64 Formulera 
lättbegripliga texter 
(se begrepps 
beskrivning).  

Riktlinje 64 kommer bedömas med hjälp av 
dokumentanalys då uppbyggnaden av texten kommer 
granskas. T.ex. om det förekommer facktermer i texten 
bör de vara förklarade. Lättbegripliga texter innebär att 
de består av korta raka meningar och det viktigaste 
verbet kommer tidigt i meningen. Förkortningar bör 
inte förekomma förutom i vissa fall som t.ex. kl. 
istället för klockan.  

 
 

                                       
Bild 3 Egen bild som är inspirerad av Webbriktlinjers bild på meningsfull ordning (Webbriktlinjer, 
2018f) 
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4 Genomförande och Resultat 

I det här kapitlet kommer resultatet presenteras, om vilka riktlinjer kommunerna följer och 

inte följer. Det presenteras vilka kommuner som säger sig vara tillgänglighets anpassade. 

Genomförandet för att få fram resultatet finns även här.  

 
Den dokumenterade tillgängligheten har undersökts genom att söka på de valda 

kommunernas webbsidor med sökordet ”tillgänglighet”. Beroende på vad resultatet blev av 

sökningen kan det ses om de skriver att de tillhandhåller en tillgänglig webbsida, om det inte 

står något om tillgängligheten på webbsidan kan webbsidan ändå vara tillgänglig men 

kommunen skriver inte att de är tillgängliga. Det är detta som resulterar i att de får ett ja eller 

nej på den dokumenterade tillgängligheten (se tabell 3).  

 

Tabell 3 Dokumenterad tillgänglighet 

Kommun Dokumenterad 
tillgänglighet 

Citat från webbplatserna 

Hässleholms kommun Nej    

Gislaveds kommun Nej  

Timrå kommun Nej   

Grästorp kommun Ja ”Vi arbetar för att göra vår 

webbplats tillgänglig. Vi försöker 

skriva alla texter så att de är lätta 

att förstå. Det finns även sidor med 

extra lättläst svenska.” 

Sotenäs kommun Nej   

Eskilstuna kommun Ja  ”Eskilstuna kommun eftersträvar 

att tillgängliggöra all information 

som riktas till allmänheten.” 

Tomelilla kommun Ja  ”Denna webbplats är byggd för att 

vara tillgänglig för alla. Det 

innebär att man kan komma åt 

innehållet oavsett vilken typ av 

webbläsare, operativsystem eller 

dator man använder. Vår 
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webbplats är också anpassad för 

dig som har ett funktionshinder av 

något slag.” 

Emmaboda kommun Nej   

Örkelljunga kommun Ja ”På vår nya webbplats står 

användarvänlighet i fokus. Det ska 

vara lätt att hitta den information 

du söker och stor vikt har lagts vid 

tillgänglighet och sökbarhet.” 

Mörbylånga kommun Nej   

 
 
Pilottestet utfördes för att undersöka om bedömningsmallen gick att använda. Pilottestet 

resulterade i att det inte blev några ytligare ändringar i bedömningsmallen, som används för 

att granska de olika kommunerna för att se om de uppfyller riktlinjerna.  

 
Undersökningen började med att riktlinjerna 121, 141 och 105 undersöktes på de tio 

kommunerna för att få reda på om de följde dem eller inte. Det som gjorde att dessa riktlinjer 

undersökte först var för att de var enklast att hitta svar på. Efter granskningen av riktlinjerna 

121, 141 och 105, granskades riktlinje 115 som undersöktes med hjälp av det automatiserade 

testet som visar om webbsidan har några alternativa texter på bilderna.  

 

Sedan granskades riktlinje 164 som undersöktes med hjälp av kodgranskning. Detta gjordes 

med hjälp av att trycka F12 för att få fram källkoden för att sedan trycka på fliken ”Elements” 

och sen fliken ”Accessibility” och där går det att se om kommunen använder aria-kod för att 

vissa viktiga meddelanden. F12 knappen användes även när riktlinje 122 skulle undersökas. 

Detta gjordes genom att ändra skärmstorleken när webbsidan användes, detta gjordes med 

hjälp av ett verktyg som finns på F12 knappen som ser ut som en mobil med en 

Ipad/surfplatta bakom sig. Riktlinje 39 undersöktes genom att undersöka Cascading Style 

Sheets koden (css) om det stod vilket typsnitt webbsidan använde sig av. Det undersöktes 

även om rubrikerna använde sig enbart av versaler, detta gjordes genom att granska 

rubrikerna på sidan. Radavståndet granskades genom att förstora webbsidan till 200 %.  
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Riktlinje 12 granskades genom att antingen söka på ”lättläst” eller trycka på en knapp som 

det stod lättläst på. Sedan analyserades texten för att se om den bestod av lätta ord och korta 

meningar. Radavståndet på texten undersöktes också genom att se hur stort mellanrummet på 

texten var. För att undersöka riktlinje 51, genomfördes testet med hjälp av att hur bygglovet 

ansöktes om. Om det inte gick att hitta hur användaren ansökte om bygglov blev kommunen 

inte godkänd, detta berodde på många olika saker till exempel att det inte fanns någon 

sammanfattning om de olika undersidorna eller att länkar inte funkade.  

 

Riktlinje 154 undersöktes genom att granska koden på sidan för att se om det fanns några 

formulär på webbsidan. Sökfunktionen på webbsidorna bestod av formulär och de var 

utmärkta på rätt sätt. Riktlinje 64 undersöktes genom att granska om texten var lättbegriplig 

och detta innebär att sidorna inte använde sig av ord som inte var förklarade eller hade korta 

meningar. Riktlinje 123 undersöktes genom att granska om sidorna använde sig av pilar för 

att navigera på sidan, om de hade det skulle det beskrivas i text att klicka på den gröna pilen 

för att gå till nästa sida. Om de inte hade till exempel pilar så uppfyllde de riktlinjen. Tabell 4 

och tabell 5 summerar resultatet av hur väl undersökt kommunerna erbjuder webb med 

tillgänglighet för personer med läs- och skrivsvårigheter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabell 4 Resultat av riktlinjerna på kommunernas webbsidor.  

Riktlinjer Hässleholms kommun Gislaveds 
kommun 

Timrå kommun Grästorp 
kommun 

Sotenäs 
kommun 

Riktlinje 115 
 
Redogör allt 
innehåll som inte 
är i text med text. 

JA NEJ, de har 
alternativ text på 
bilder etc. Men de 
har inte skrivit vad 
bilden visar i text.  

JA NEJ, de har 
alternativ text på 
bilder etc. Men de 
har inte skrivit vad 
bilden visar i text. 

NEJ, de har 
alternativ text på 
bilder etc. Men de 
har inte skrivit vad 
bilden visar i text. 

Riktlinje 121 
 
Ange rollen för 
de olika delarna 
på sidan i kod 

JA JA JA JA JA 

Riktlinje 122 
 
Innehållet skall 
presenteras i en 
meningsfylld 
ordning för alla. 

JA JA JA JA JA 

Riktlinje 123 
 
Instruktioner 
skall inte vara 
beroende av 
sensoriska 
kännetecken 

JA, det finns inga 
instruktioner som visar 
t.ex. en pil för att gå till 
nästa sida, utan 
användaren får gå genom 
menyn. 

JA, det finns inga 
instruktioner som 
visar t.ex. en pil för 
att gå till nästa sida, 
utan användaren får 
gå genom menyn. 

JA, det finns inga 
instruktioner som 
visar t.ex. en pil för att 
gå till nästa sida, utan 
användaren får gå 
genom menyn. 

JA, det finns inga 
instruktioner som 
visar t.ex. en pil för 
att gå till nästa sida, 
utan användaren får 
gå genom menyn. 

JA, det finns inga 
instruktioner som 
visar t.ex. en pil 
för att gå till nästa 
sida, utan 
användaren får gå 
genom menyn. 

Riktlinje 154 
 
Formulärfält 
skall vara 

JA, sökrutan består av ett 
formulär och har 
autocomplete attributet.  

JA, sökrutan består 
av ett formulär och 
har autocomplete 
attributet. 

JA, sökrutan består av 
ett formulär och har 
autocomplete 
attributet. 

JA, sökrutan består 
av ett formulär och 
har autocomplete 
attributet. 

JA, sökrutan 
består av ett 
formulär och har 
autocomplete 
attributet. 
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uppmärkta i 
koden 

Riktlinje 141 
 
Sidans språk skall 
vara angett i 
koden. 

JA JA JA JA JA 

Riktlinje 12 
 
Informationen 
bör finnas på 
lättläst (se 
begrepps 
beskrivning) 
svenska. 

JA NEJ JA, minus då texten 
inte är luftig.  

JA, minus då texten 
inte är luftig. 

NEJ 

Riktlinje 39 
 
Det skall finnas 
en bra läsbarhet 
på webbsidan. 

NEJ, plus poäng för att 
de hade ett av de 
rekommenderade 
typsnitten. Minus för att 
vid förstorning kom 
bilderna vid lyssna 
knappen över texten 
lyssna.  

NEJ, då webbsidan 
använder sig av 
enbart versaler i 
rubrikerna.  

JA JA JA 

Riktlinje 51 
 

JA, här beskrivs det 
kortfattat om bland annat 
bygglov och var 
bygglovet ansöks. 

JA, då texten 
beskriver kortfattat 
om de olika delarna 
som sidan innehåller 

JA, då texten börjar 
med en 
sammanfattning av de 
olika undersidor som 

JA, här står det 
kortfattat vart 
bygglov ansöks och 
vart kontoret finns 

NEJ, då det inte 
fanns t.ex. länkar 
till undersidorna i 
texten och det var 
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Det viktigaste i 
texten skall lyftas 
fram. 

och har sedan länkar 
i texten som leder en 
till t.ex. ansökan om 
bygglov etc.  

det står mer utförligt 
om t.ex. hur 
användaren ansöker 
om bygglov.  

om t.ex. om 
bygglovet en 
person behöver 
hjälp med 
bygglovet.  

svårt att hitta till 
undersidorna 

Riktlinje 164 
 
Hjälpmedel skall 
kunna presentera 
meddelanden som 
inte är i fokus. 

Nej, de använder sig av 
aria-kod men inte till att 
vissa viktiga 
meddelanden 

Nej, de använder sig 
av aria-kod men inte 
till att vissa viktiga 
meddelanden 

Nej, de använder sig 
av aria-kod men inte 
till att vissa viktiga 
meddelanden 

Nej, de använder 
sig av aria-kod men 
inte till att vissa 
viktiga 
meddelanden 

Nej, de använder 
sig av aria-kod 
men inte till att 
vissa viktiga 
meddelanden 

Riktlinje105 
 
Framställ 
rubriker med h-
element 

JA JA JA JA JA 

Riktlinje 64 
 
Formulera 
lättbegripliga 
texter (se 
begrepps 
beskrivning). 

Då det inte finns mycket 
text på sidorna som 
förklarar vad sidan 
innehåller och vad som 
kan hittas på sidan går 
denna riktlinje inte att 
granska.  

JA JA JA JA 
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Tabell 5 Fortsättning på resultat av riktlinjerna på kommunernas webbsidor.  

Riktlinjer Eskilstuna 
kommun 

Tomelilla kommun Emmaboda 
kommun 

Örkelljunga kommun Mörbylånga 
kommun 

Riktlinje 115 
 
Redogör allt 
innehåll som inte 
är i text med text. 

NEJ. De har 
alternativ text, men 
inte på bilder etc. 

JA, alt attributet finns 
på logobilden. Men 
då de bara har en bild 
går det inte att veta 
säkert att de har alt 
attribut på andra 
bilder. 

JA, alt attributet finns 
på logobilden. Men då 
de bara har en bild går 
det inte att veta säkert 
att de har alt attribut på 
andra bilder. 

NEJ, de har alternativ 
text på bilder etc. Men 
de har inte skrivit vad 
bilden visar i text. 

NEJ, de har 
alternativ text på 
bilder etc. Men de 
har inte skrivit 
vad bilden visar i 
text. 

Riktlinje 121 
 
Ange rollen för de 
olika delarna på 
sidan i kod 

JA JA JA JA JA 

Riktlinje 122 
 
Innehållet skall 
presenteras i en 
meningsfylld 
ordning för alla. 

JA JA, men logobilden 
för kommunen ligger 
inte rätt. Men detta 
försämrar inte 
läsbarheten   

JA JA JA 

Riktlinje 123 
 
Instruktioner 
skall inte vara 
beroende av 
sensoriska 
kännetecken 
 

JA, det finns inga 
instruktioner som 
visar t.ex. en pil för 
att gå till nästa 
sida, utan 
användaren får gå 
genom menyn. 

JA, det finns inga 
instruktioner som 
visar t.ex. en pil för 
att gå till nästa sida, 
utan användaren får 
gå genom menyn. 

JA, det finns inga 
instruktioner som visar 
t.ex. en pil för att gå 
till nästa sida, utan 
användaren får gå 
genom menyn. 

JA, det finns inga 
instruktioner som visar 
t.ex. en pil för att gå till 
nästa sida, utan 
användaren får gå 
genom menyn. 

JA, det finns inga 
instruktioner som 
visar t.ex. en pil 
för att gå till nästa 
sida, utan 
användaren får gå 
genom menyn. 
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Riktlinje 154 
 
Formulärfält 
skall vara 
uppmärkta i 
koden 

JA, sökrutan består 
av ett formulär och 
har autocomplete 
attributet. 

JA, sökrutan består 
av ett formulär och 
har autocomplete 
attributet. 

JA, sökrutan består av 
ett formulär och har 
autocomplete 
attributet. 

JA, sökrutan består av 
ett formulär och har 
autocomplete attributet. 

JA, sökrutan 
består av ett 
formulär och har 
autocomplete 
attributet. 

Riktlinje 141 
 
Sidans språk skall 
vara angett i 
koden. 

JA JA JA JA JA 

Riktlinje 12 
 
Informationen 
bör finnas på 
lättläst (se 
begrepps 
beskrivning) 
svenska. 

NEJ JA NEJ NEJ NEJ 

Riktlinje 39 
 
Det skall finnas 
en bra läsbarhet 
på webbsidan. 

JA JA, plus poäng för att 
de hade ett av de 
rekommenderade 
typsnitten. 

NEJ, då webbsidan 
använder sig av enbart 
versaler i rubrikerna.  

JA, minus då en rubrik 
per sida hade versaler.  

JA 

Riktlinje 51 
 
Det viktigaste i 
texten skall lyftas 
fram. 

JA, här beskrivs det 
kortfattat om bland 
annat bygglov och 
hur användaren 
ansöker om 
bygglov.  

JA, då texten 
beskriver kortfattat 
om de olika delarna 
som sidan innehåller 
och har sedan länkar i 
texten som leder en 

JA, här beskrivs det 
kortfattat om bland 
annat bygglov och hur 
användaren ansöker 
om bygglov. 

NEJ, webbsidan får ett 
nej då den var svår 
navigerad och länkarna 
till t.ex. 
ansökningsblanketten 
inte funka.  

NEJ, det skulle 
varit bra om de 
hade länkar till de 
olika undersidorna 
för att hitta lättare. 
Detta är extra 
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till t.ex. ansökan om 
bygglov etc. 

viktigt om 
användaren sitter 
på en mindre 
skärm än en dator 
då undersidorna 
bara finns i 
hamburgermenyn. 

Riktlinje 164 
 
Hjälpmedel skall 
kunna presentera 
meddelanden som 
inte är i fokus. 

Nej, de använder 
sig av aria-kod men 
inte till att vissa 
viktiga 
meddelanden 

Nej, de använder sig 
av aria-kod men inte 
till att vissa viktiga 
meddelanden 

Nej, de använder sig 
av aria-kod men inte 
till att vissa viktiga 
meddelanden 

Nej, de använder sig av 
aria-kod men inte till att 
vissa viktiga 
meddelanden 

Nej, de använder 
sig av aria-kod 
men inte till att 
vissa viktiga 
meddelanden 

Riktlinje105 
 
Framställ 
rubriker med h-
element 
 

JA JA JA JA JA 

Riktlinje 64 
 
Formulera 
lättbegripliga 
texter (se 
begrepps 
beskrivning). 

JA Då det inte finns 
mycket text på 
sidorna som förklarar 
vad sidan innehåller 
och vad som kan 
hittas på sidan går 
denna riktlinje inte att 
granska. 

Då det inte finns 
mycket text på sidorna 
som förklarar vad 
sidan innehåller och 
vad som kan hittas på 
sidan går denna 
riktlinje inte att 
granska. 

JA JA 



 

5 Analys 

I analyskapitlet presenteras den analys som genomfördes med insamlad data från granskning 

av riktlinjer på kommunernas webbsida och en jämförelse till teorikapitlet som användes.  

 

Alla kommuners webbsidor anpassar sig inte till alla personer som behöver ha tillgång till 

deras webbplatser. Resultatet från undersökningen visar att även om kommunerna säger att 

de är tillgängliga för alla betyder det inte att de är det. Detta visas tydligt i resultatet då de 

bland annat inte har någon alternativ text för bilder. Fyra av tio kommuner uppfyllde riktlinje 

115. Riktlinje 115 innebär att allt innehåll ska redogöras i text. Kommunerna som uppfyllde 

kriteriet redogjorde alla sina bilder med text i ett alt-attribut. Vilket innebar att de fyra 

kommunerna skrev vad bilden illustrerade i text. Ng (2017) tar upp att det är viktigt att bilder 

blir förklarade i text för att användare som använder skärmläsare ska få samma information 

som alla andra användare som kan se bilden. I tidigare forskningen tar Ng (2017) upp att 

alternativ texten är viktig utav två anledningar. Analysen visar att personer som läser 

webbsidorna med hjälp av skärmläsare inte ser bilden utan får den alternativa texten uppläst 

för dem, om det inte finns någon alternativ text till bilder medför detta att användarna som 

har läs- och skrivsvårigheter inte förstår vad texten handlar om. Till exempel om det är en 

bild som det hänvisas i text för att förklara det som står i texten blir det ett problem om det 

inte finns en alternativ text på bilden. Analysen visar att flertalet kommuner har arbete att 

göra med riktlinje 115. 

 

I resultatet visas att riktlinje 164 har tio av tio kommuner inte använt sig av aria-kod för att 

vissa meddelanden som inte är i fokus. Om aria-kod används på rätt sätt kan den hjälpa 

personer som använder sig av skrämläsare. Alla kommunerna använder sig av en viss aria-

kod men inte den som riktlinjen tar upp. En del av aria-koden är den som visar viktiga 

meddelanden som inte är i fokus. Detta gör att användaren av skärmläsare får reda på viktig 

information även om de inte är på just det stället som meddelandet vissas i texten.   

 

Tio av tio kommuner uppfyllde riktlinje 121, 122 och 105. Riktlinje 121 handlar om att alla 

delarna på webbsidan har rätt roller, roller innefattar exempelvis rubrik elementet h1-h6 och 

andra element. Riktlinje 122 innebär att innehållet som visas på sidan visas på samma sätt 

oavsett om webbsidan är på en mobil eller dator ska innehållet presentera i samma ordning. 
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Riktlinje 105 handlar om att rubrikerna skall vara uppmärkta med rubrik elementet h1-h6 för 

att visa att det är en rubrik. Samtliga av kommunerna uppfyllde denna riktlinje. Ng (2017) 

skrev att det är extra viktigt att rubrikerna är uppmärkta med rätt element då personer som 

använder sig av skärmläsare ska kunna få rätt information från rätt ställe. Då rubrikerna var 

märkta med h1-h6 på kommunernas webbsidor bidrar det till att personer som använder 

skärmläsare lättare kan komma hoppa över innehåll med hjälp av rubrikerna. Rubrikerna 

hjälper även till att organisera innehållet som gör att det blir lättare att förstå texten.  

 

Riktlinje 141 uppfyllde tio av tio kommuner och innebär att språket som sidan är skriven på 

är angiven i koden. Denna riktlinje uppfyllde samtliga kommunerna. 

 

W3C (2018a) skrev att tillgänglighet inte bara gynnar personer som har funktionsnedsättning 

utan det gynnar alla. Riktlinje 39 uppfyllde sju av tio kommuner. Riktlinjen innebär att 

typsnittet skall anges i stilmallen, rubriker skall inte bara bestå av versaler, radavståndet skall 

gå att anpassa, detta undersöks genom att visa sidan med 200 % zoom. Denna riktlinje visar 

tydligt att tillgänglighetsanpassning gynnar alla, nästan alla webbplatserna gick att zooma på. 

Detta är extra bra för äldre personer som kan se dåligt eller för personer som har tappat bort 

sina glasögon.   Detta gör även att texten blir lättbegriplig. Riktlinje 64 uppfyllde sju av tio 

kommuner och riktlinjen innebär att texterna är lättbegripliga.  

 

Riktlinje 154 innebär att formulärfält skall vara uppmärkta i koden. Funka (u.å. g) uttrycker 

att enkelt och välanvänt tillgänglighets hjälpmedel är sökfunktionen, som många användare 

har användning av. Tio av tio kommuner märkte upp formulären när dem användes för att 

koda sökfunktionen.  

 

Resultatet visade att kommunerna både var tillgänglighetsanpassade men inte på allt. Några 

av kommunerna var bättre än de andra på att var tillgängliga för alla på deras webbplatser.  

Det som går att utläsa av resultatet är att det finns kommuner som både har bra tillgänglighets 

anpassade webbsidor och det finns de som inte har tillgänglighets anpassade webbsidor. 

Resultatet har lett fram till att de flesta kommunerna behöver se över sina webbsidor för att 

undersöka inom kort på hur tillgängligheten ser ut på just deras sidor, detta då webbsidorna 

inom kort enligt EU (2016) lagen EN301549 måste vara tillgängliga för alla (svensk lag från 

2019-01-01, Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, SFS 2018:1937).  
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W3C (2018a) skrev att webbtillgänglighet innebär att verktyg och tekniker är konturerade för 

att personer med funktionsnedsättning lättare ska kunna förstå och navigera på en webbplats. 

Riktlinje 123 uppfyllde tio av tio kommunerna använde sig inte av instruktioner som var 

beroende av sensoriska kännetecken. Vilket innebär att webbtillgängligheten var bra 

konturerade när det gällde instruktioner som var beroende av sensoriska kännetecken.  

 

Webbriktlinjer (2018i) skrev att det är viktigt att texten finns på lättläst svenska för 

användare som har lässvårigheter då det kan vara svårt att läsa långa och komplicerade texter. 

Om texten skrivs på lättläst svenska kan alla ta del av samma information fast på olika vis. 

Riktlinje 12 uppfyllde fyra av tio kommuner. Riktlinjen innebär att informationen bör finnas 

på lättläst svenska. Detta gör det svårt för användarna som har lässvårigheter då de kanske 

inte får ut samma viktiga information som alla andra användare. Riktlinje 51 uppfyllde sju av 

tio kommuner. Riktlinjen handlar om att det viktigaste i texten skall lyftas fram. Om det 

viktigaste i texten lyfts fram kan användaren får reda på det den vill utan att läsa långa och 

invecklade texter.  

 

Det var ingen av kommunernas webbplatser som uppfyllde alla de studerade riktlinjerna. 

Detta visar att kommunerna har ett visst arbete kvar till att få helt tillgängliga webbplatser. 

Detta visar också Pär Lannerö, som intervjuades i tidningen Computer Sweden (2019). Det är 

bara fyra månader kvar tills deadlinen för offentliga webbplatser. Tillgänglighetsanpassning 

för kommunernas webbplatser är sedan förbi enligt sista redigerings datum. Detta bådar inte 

gott för en del kommuner som behöver se över sina webbplatser ytterligare för att säkerställa 

att det är tillgänglighetsanpassade. Håller inte kommunerna blir deras avtalsbrott vite eller 

kan påvisa ett giltigt skäl till att få förlängd avtals tid. 
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6 Slutsatser 

I kapitalet slutsatser redogörs slutsatserna på svaren som denna kandidatuppsats i 

Informatik har presenterat utefter det valda syftet: att studera vilka webbtillgänglighets 

riktlinjer som kommunernas webbsida uppfyller med inriktning på läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi. Sedan redogörs rekommendationer till kommunerna och vidare 

forskning inom området.  

 
Undersökningsfrågorna för den här undersökningen löd:  

1. Hur anpassade är kommunernas webbsidor till personer som har läs- och 
skrivsvårigheter?  

2. Har de kommuner som säger att de har tillgänglighets anpassat sina webbsidor 
verkligen gjort det?  

 

Det var bara två av tio kommuners webbplatser som var tillgänglighets anpassade. De två 

kommunerna var Timrå kommun och Tomelilla kommun. De uppfyllde nio av tio riktlinjer. 

Detta visar att kommunerna inte är tillgänglighetsanpassade för personer med läs- och 

skrivsvårigheter. Av de fyra kommunerna som säger sig var tillgängliga var det bara en 

kommun som uppfyllde alla riktlinjerna förutom riktlinje 164 som ingen kommun uppfyllde. 

Kommunen som uppfyllde riktlinjerna var Tomelilla kommun. Tomelilla kommun sade att de 

följde riktlinjerna och det gjorde de förutom med riktlinjer 164. Resultatet visar också att en 

del kommuner som inte yttrar sig om tillgängligheten på deras webbsidor kan mycket väl 

vara tillgängliga. Exempelvis Timrå kommun som uppfyller nästan alla riktlinjerna förutom 

den som handlar om aria-kod och det var ingen av kommunerna som uppfyllde aria-kods 

riktlinjen (riktlinje 164).  

 

När det gäller att dra några slutsatser att tillgängligheten är bättre på kommuners webbplatser 

som har många invånare, så finns det inga resultat som tyder på att en kommun som får in 

mer skatt är mer webbtillgängliga. Denna slutsats kan man bortse från då de två kommunerna 

Timrå och Tomelilla som var tillgänglighetsanpassade hade ett medel av antal invånare 

jämfört med de andra åtta kommunerna.  

 

Enlig författaren kunde arbetet blivit mer förstärkt av resultatet genom att till exempel göra 

ett exempel på hur en lättläst text skulle se ut och hur en lättbegriplig text skulle vara ut 

formad. Detta hade gjort att resultatet hade blivit mer likvärdigt mellan kommunerna. 
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Resultatet visar att kommunerna behöver granska sina egna kommuner efter tillgänglighets 

riktlinjer som finns för att de skall bli bättre anpassade för alla användare av deras webbsidor. 

 

6.1 Rekommendationer till kommuner 

De rekommendationer som finns till kommunerna är att de behöver se över och 

säkerhetsställa tillgängligheten på deras webbplatser. Detta är extra viktigt för de 

kommunerna som säger att de är tillgänglighets anpassade fast dem inte är det. En 

rekommendation är också att utföra användartester på webbplatsen för att få information om 

det finns andra saker som behöver fixas på webbplatsen som inte finns med som riktlinjer. Ett 

annat förslag är att undersöka andra kommuners webbplatser för att få idéer och tips på hur 

kommunerna kan förbättra deras webbplatser.  

 

6.2 Förslag till fortsatta studier  

Ett förslag till fortsatta studier är att göra undersökningen med mer kommuner och mer 

ingående med fler riktlinjer. Den här undersökningen ger inget övergripande resultat av hur 

alla kommuner ser på tillgängligheten på deras webbsidor då det bara var 3% av alla 290 

kommuner som undersöktes, kan inget övergripande svar bevisas. Ett till förslag till fortsatta 

studier är att ta fram mallar till riktlinjerna 12 och 64 och göra ett exempel på hur en lättläst 

text skulle se ut och hur en lättbegriplig text skulle vara ut formad 
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