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Abstract 
 

Antalet besökare på svenska kommuners webbsajter bestod år 2005 av drygt 60 procent av 

internetanvändarna i Sverige. Sedan dess har användandarna ökat precis som medellivslängden i 

Sverige också har ökat, under 2013 översteg medellivslängden 80 år för första gången hos män. Med en 

högre ålder ökar risken för olika funktionshinder och idag är det av stor vikt att kommunerna utvecklar 

sina webbplatser med detta i åtanke. 

Idag erbjuder så gott som alla svenska kommuner e-tjänster där medborgarna kan utföra sina ärenden på 

ett enklare, snabbare och självständigt sätt när de själva vill. Flera kommunsajter har både hög och bred 

tillgänglighet vid en första anblick. Dock skiljer sig ofta tillgängligheten markant på en kommuns 

startsida från den tillgänglighet som man finner på den del av webbplatsen som innehåller kommunens 

e-tjänster. Denna studie har visat att e-tjänsterna oftast har en lägre tillgänglighet än resten av 

webbplatsen och därför utesluter flera av de användare som tillhör kommunens målgrupp. 

Syftet med denna studie är att ta reda på varför tillgängligheten är lägre hos e-tjänsterna och vilka som 

är ansvariga för tillgängligheten och dess låga grad. Tidigare har antagandet gjorts att kommunerna är 

medvetna om att den bristande tillgängligheten hos e-tjänsterna gör dessa e-tjänster oanvändbara för 

flera grupper av användare. Den studie som presenteras här visar att en viss medvetenhet om dessa 

brister finns hos kommunernas utvecklare men även att den är låg.  

Kvalitativa telefonintervjuer har gjorts med fyra utvecklare från svenska kommuners IT-enheter och 

även en utvecklare hos en e-tjänstleverantör har intervjuats. Flera kunniga personer inom området 

tillgänglighet har också intervjuats över e-post. Telefonintervjuerna visade varför kommunerna har 

svårigheter att göra e-tjänsterna tillgängliga för hela sin målgrupp men även hur de arbetar med detta.  



 
 

Förord 
 

Jag vill börja med att tacka de respondenter som ställt upp på intervjuer över både telefon och e-post 

och utan vars hjälp denna C-uppsats aldrig hade varit möjlig att genomföra.  

Jag vill också passa på att tacka John Sören Pettersson som under detta treåriga program i ämnet 

informatik fått upp mina ögon för vikten av både användbarhet och tillgänglighet på webben. Sedan vill 

jag även ge ett stort tack till min handledare Monika Magnusson som har hjälpt mig när det varit som 

allra motigast genom att hitta svar på frågor där jag inte funnit några alls.  

Ett stort tack går även ut till min studiekamrat Richard Westerlund som flera gånger under uppsatsens 

gång tagit sig tid att läsa och kritisera arbetet.  

Sist men inte minst vill jag också tacka Jonas Widholm och Fredrik Öjefors som med sina goda 

kunskaper inom tillgänglighet och kundservice diskuterat både det ena och det andra med mig samtidigt 

som de hela tiden lett mig i rätt riktning. 

Jag hoppas på att kunna fortsätta med att arbeta för en tillgängligare webb samtidigt  som jag tror att vi 

redan är på god väg även om det går att göra så mycket mer. 
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1. Inledning 
I det inledande kapitlet ges en presentation av problembakgrunden som beskriver vikten av 

tillgänglighet på Sveriges kommuners webbplatser. I samband med detta ges en förklaring till varför 

tillgänglighet är av särskild vikt när det kommer till Sveriges offentliga sektors webbplatser.  

1.1 Problembakgrund 
När det handlar om tillgänglighet så är det avgörande för vår demokrati att så många människor som 

möjligt kan ta del av information kring samhällsfrågor vilket också har en stor betydelse för 

rättssäkerheten. Idag fattar vi enskilda samhällsmedborgare olika beslut som till exempel var våra barn 

ska gå i skola och vilken typ av vård vi ska välja genom att använda oss av e-tjänster. Vad gäller 

information är Internet nästintill obegränsat och på grund av dagens tillgängliga teknik så har, enligt 

Englund och Sundin (2008) människor med olika funktionsnedsättningar fått nya möjligheter att ta del 

av webbplatser som tidigare inte varit tillgängliga för användarna. Trots den teknik som existerar idag 

finns det fortfarande hundratusentals människor som stängs ute från både offentliga och privata 

webbplatser på grund av att dessa har en lägre tillgänglighet, enligt Englund och Sundin. 

 

Drygt 15 % av världsbefolkningen lever med någon typ av funktionshinder. Det är över en miljard 

människor och siffran stiger i samband med den åldrande befolkningen och den globala ökningen av 

kroniska sjukdomar som är förknippade med funktionshinder, som till exempel diabetes, hjärt- och 

kärlsjukdomar och psykiska sjukdomar (World Health Organization [WHO] & The World Bank 2011). 

 

E-delegationen uppskattar att det är drygt en miljon människor i Sverige som har någon typ av 

funktionsnedsättning (E-delegationen 2014a). Funka Nu talar dock om två högre siffor vad gäller 

svenskar och handikapp. 1,3 eller 1,8 miljoner människor i Sverige, lever enligt organisationen, med 

någon typ av handikapp. Differensen beror på om det är individens subjektiva bedömning, medicinska 

diagnoser, arbetsförmåga eller något annat som ligger till grund för beräkningen (Funka Nu 2014a). 

Funka Nu förklarar också att 9,5% av Sveriges befolkning använder någon typ av hjälpmedel. Enligt 

Statistiska centralbyrån bestod Sveriges population av 9 658 301 invånare den 28 februari 2014. Om 

man utgår från dessa siffror innebär det att drygt en miljon av Sveriges invånare använder någon typ av 

hjälpmedel En annan viktigt siffra när det handlar om tillgänglighet är medellivslängden för män som år 

2013 för första gången översteg 80 år (Statistiska centralbyrån [SCB] 2014). 

 

Enligt Vårdguiden ökar risken för sjukdomar som ger funktionsnedsättningar i samband med en ökad 

ålder (1177 Vårdguiden 2014). Även om våra organ ofta fungerar väl i hög ålder och åldrandet kan gå 

olika fort, visar detta att tillgänglighet är viktigare än någonsin i dagens samhälle. Siffrorna för 

funktionsnedsättningar är inte exakta och det är en anledning till att det är svårt att få en överblick över 

alla de människor med olika funktionsnedsättningar i Sverige. Funktionsnedsättningar får av 

integritetsskäl inte får registreras i Sverige. Vidare går det att mäta funktionsnedsättningar på olika sätt 

och det kan även vara svårt att diagnostisera vissa funktionsnedsättningar. En annan relevant faktor för 

tillgänglighet är att vissa funktionsnedsättningar bara påverkar vissa delar av livet och kanske inte heller 

varar hela livet. 

 

Mellan 5-8 procent av Sveriges invånare har dyslexi men siffrorna här är inte heller exakta då det är 

svårt att skilja på dyslexi och andra läs-och skrivsvårigheter. Dyslexi är en funktionsnedsättning som 

innebär specifika läs- och skrivsvårigheter. Enligt Svenska Dyslexiföreningen har en person med 
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dyslexi, en dyslektiker, svårigheter med att läsa isolerade ord och att stava rätt. Personer med dyslexi 

kan ha svårt att uppfatta språkljud och ljudsekvenser och det här leder i sin tur till svårigheter att läsa 

och stava (Svenska Dyslexiföreningen 2014). Det är således många i Sverige som har någon typ av 

läsproblem och som har nytta av att texter på webbplatser görs lättlästa eller med andra ord tillgängliga 

för dessa personer. 

 

Alla handikapp syns inte direkt. Englund och Sundin (2008) anger att 25 procent av Sveriges vuxna 

befolkning – var fjärde svensk – läser efter att ha gått ut grundskolan, inte så bra som de borde. Dessa 

personer kan däremot läsa så kallade lättskrivna texter. Texter som är välstrukturerade med ett innehåll 

som är välbekant för läsaren i fråga. Sju och en halv procent av befolkningen klarar inte ens av att förstå 

texter som är enkla och välstrukturerade. Hos femtonåriga svenska ungdomar är det 33 procent som 

saknar läsförmåga som motsvarar årskurs nio. Det här är ett handikapp som inte syns, påpekar Englund 

och Sundin (ibid).  

 

På uppdrag av 24-timmarsdelegationen gjorde Statskontoret under augusti-september år 2005 en 

mätning av antalet besökare på offentlig sektors webbplatser i Sverige. Siffran de kom fram till var 2,9 

miljoner besökare. Detta motsvarade vid tidpunkten 60 procent av alla aktiva internetanvändare i landet. 

De statliga myndigheterna hade 2,3 miljoner besökare på sina webbplatser, kommunerna hade 1,8 

miljoner och landstingen 0,5 miljoner besökare (24-timmarsdelegationen [24SJU] 2005). 1,8 miljoner är 

ett stort antal människor och det är svårt att ta reda på exakt hur många av dessa besökare som hade 

någon typ av funktionsnedsättning vid tiden för mätningen. Det blir däremot inte fel att göra antagandet 

att kommunernas arbete med en tillgänglig webb och tillgängliga e-tjänster nu är viktigare än någonsin. 

 

Jag vill undersöka hur kommuners bild av tillgänglighet ser ut i samband med utveckling av e-tjänster 

för att ta reda på vad som görs och inte görs och vilka de största motgångarna är vad gäller arbetet med 

tillgänglighet. Tillgänglighet är ett brett begrepp och uppsatsen kommer främst rikta in sig på fysiska 

funktionshinder och inte psykiska men det här beror till viss del också på hur respondenterna för 

intervjuerna väljer att svara på de frågor som har med tillgänglighet och funktionshinder att göra. Det 

ska dock nämnas att dyslexi samt läs- och skrivsvårigheter också är fokus för forskningen. Jag har 

tidigare läst om användbarhet och i samband med det kommit in på tillgänglighet då de två begreppen 

står varandra väldigt nära och uppsatsen kommer även beröra användbarhet. Jag finner tillgänglighet på 

webben intressant då jag under min utbildning kommit i kontakt med utvecklare som önskat lära sig mer 

kring tillgänglighet, vilket den här rapporten delvis kommer att bidra till. En annan intressant aspekt är 

att hela vårt lands befolkning ingår i Sveriges kommuners målgrupp. Därför är en hög tillgänglighet hos 

kommunernas e-tjänster av stor vikt. 

Mattsson (2010) nämner att det är sparsamt forskat när det kommer till frågor som handlar om e-

förvaltning och offentlig verksamhet och framförallt när det gäller e-förvaltning och kommunal 

verksamhet. Forskare vid Luleå tekniska universitet har tillsammans med flera svenska kommuner 

genomfört två studier där e-tjänster, kommuner och slutanvändare är inblandade. Denna forskning är 

däremot kvantitativ och min forskning har istället varit kvalitativ. Även om forskningen vid Luleå 

tekniska universitet berör mitt område så handlar den inte om tillgänglighet eller kommunernas och 

utvecklarnas syn på begreppet. Dock kan forskningen vid universitet även vara relevant för samma 

personer som min uppsats riktar sig till. Förutom det som gjorts vid Luleå tekniska universitet har jag 

inte hittat mycket forskning om just tillgänglighet och e-tjänster och jag gjorde tidigt antagandet att det 

skulle bli svårt att finna den information jag var ute efter men jag tror samtidigt att tillgängliga e-tjänster 
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är en del av framtiden för ett samhälle där man kan säga att medborgarna har kontroll över sin 

livssituation, vilket är en annan anledning till att denna forskning genomförts.  

1.2 Syfte 
Syftet med den här kandidatuppsatsen inom ämnet informatik är att ta reda på varför tillgänglighet hos 

e-tjänsterna skiljer sig från tillgängligheten på andra delar av kommunernas webbplatser. Meningen är 

också att ta reda på varför e-tjänster görs mer eller mindre tillgängliga för några av de grupper med 

funktionshindrade användare som är i behov av denna tillgänglighet samt att undersöka hur nöjda 

kommunerna är med e-tjänsternas grad av tillgänglighet. Avsikten blir också att ta reda på vem som bär 

ansvaret för tillgängligheten hos e-tjänsterna och ifall kommunerna själva är medvetna om att deras e-

tjänster inte är tillgängliga för alla deras användare.  

1.3 Målgrupper 
Målgrupper för denna kandidatuppsats är dels utvecklare och leverantörerna av e-tjänster men också de 

kommuner och andra organisationer som är beställare av e-tjänsterna. Uppsatsen riktar sig även till 

andra organisationer och personer som är intresserade av att arbeta mer med tillgänglighets i samband 

med webben och e-tjänster. 

1.4 Frågeställningar 

 

1. Varför skiljer sig nivån av tillgänglighet mellan olika delar på kommuners 

webbplatser? 

 

2. Varför skiljer sig nivån av tillgänglighet mellan olika e-tjänster? 

 

3. Anser kommunerna att e-tjänsterna har den grad av tillgänglighet som är önskvärd i 

dagsläget? 

 

4. Vem bär ansvaret för tillgänglighet hos e-tjänsterna? 

 

5. Är kommunerna medvetna om att e-tjänsterna inte är tillgängliga för hela sin 

målgrupp?  
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2. Metod 
Metodkapitlet beskriver det tillvägagångssätt som tillämpats följt av det valda undersökningsupplägget. 

Efter det presenteras hur datainsamlingen har genomförts samt hur en uppsats når hög trovärdighet 

genom reliabilitet och validitet. Därefter ges en presentation av de valda intervjupersonerna som ingår 

i undersökningen.  

2.1 Vetenskapligt angreppssätt 
Vetenskaplig forskning bedrivs i huvudsak genom två olika angreppssätt: Kvalitativ eller kvantitativ 

forskning. Skillnaden i de två angreppssätten handlar om hur man genererar, bearbetar och analyserar 

den insamlade informationen (Patel & Davidsson 2003). Clayton (2010) skiljer kvalitativ forskning från 

kvantitativ och förklarar att kvalitativ forskning till stor del är explorativ eller hypotesgenererande 

(Clayton 2010). Patel och Davidson (2003) menar att undersökningar går att klassificera utifrån den 

kunskap vi har inom ett visst område. Om det finns luckor i vår kunskap så kommer undersökningen att 

vara utforskande, explorativ, och det främsta syftet med undersökningen blir då att inhämta så mycket 

kunskap som möjligt inom ett problemområde (Patel & Davidsson 2003). Forskning handlar enligt 

Gillham (2010) om att ta fram ny kunskap vilket ämnesområde det än handlar om – historia, medicin, 

fysik eller socialt arbete. Själva råvaran för forskningen är bevis, som forskaren sedan måste tolka och 

göra förståbar (Gillham 2010). 

Enligt Clayton (2010) är kvantitativ forskning mer fokuserad än kvalitativ och syftar till att pröva 

hypoteser. Kvantitativ data kan vara av den typ som leder till mätning eller andra former av analyser 

som involverar tillämpad matematik, medan kvalitativ data inte alltid kan sättas i ett sammanhang som 

kan visas upp i matematiska termer (Clayton 2010). Gillham (2010) nämner att en av fördelarna med 

kvalitativ forskning är att det går att forska i frågor där mindre är känt och att den kvantitativa 

forskningen kan komma vid ett senare tillfälle, då exempelvis mer information kring området, eller 

frågorna, har samlats in. En annan fördel med kvalitativ forskning är att forskaren kan komma nära inpå 

en grupp eller organisation för att verkligen ta reda på hur saker och ting går till inom området – sådant 

som kanske bara kan upplevas från insidan (Gillham 2010). 

Syftet med kvalitativa undersökningar är enligt Patel och Davidsson (2003) att skaffa en djupare 

kunskap än den splittrade kunskap som ofta erhålls vid kvantitativa undersökningar. Författarna menar 

att kvalitativ forskning är en metod som sällan är enkel och att man som forskare måste ha en god 

helhetssyn över det kvalitativa forskningsfältet för att kunna bli en så bra kvalitativ forskare som möjligt 

(Patel Davidsson 2003). 

I föreliggande arbete har ett kvalitativt tillvägagångssätt tillämpats då det handlar om att komma nära 

inpå en grupp för att verkligen ta reda på hur saker och ting går till inom området. Tillräckligt mycket är 

inte känt inom detta område och den kvantitativa forskningen kan därför vara lämplig vid ett senare 

skede då mer information finns inom området. Undersökningen är explorativ då det inte hittats någon 

liknande studie som behandlar området även om det finns en hel del studier kring användbarhet och 

tillgänglighet. Det talas också mycket om varför man som utvecklare inte väljer att göra den ena eller 

den andra tillgänglighetsanpassningen vid utveckling av tjänster och produkter. En del av forskningen 

handlar om att ta reda på om dessa anledningar stämmer eller om det bara är myter. Forskningen 

innebär också till stor del om att dra slutsatser om sanningen från det som andra personer ser som 

sanningen inom forskningsområdet. 
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2.2 Undersökningens upplägg 
När man lägger upp undersökningen handlar det enligt Patel och Davidsson (2003) om att forskaren 

bestämmer vilka personer som ska medverka, om det ska göras en förundersökning eller en pilotstudie 

samt vilka tekniker forskaren kommer använda sig av för att samla in informationen till 

undersökningen. 

Intervju är en teknik för att samla information som bygger på frågor. Intervju är en personlig teknik 

eftersom den som intervjuar träffar intervjupersonen men intervjun kan även ske genom ett 

telefonsamtal (Patel & Davidsson 2003). Intervju över telefon är enligt Gillham (2010) en stor fördel 

om det visar sig att personerna för intervjun är spridda över ett stort område. Dock kan det vara svårt att 

få tag på intervjupersonerna vid alla tillfällen då arbete och andra aktiviteter kan komma att prioriteras. 

Bara en sådan sak som att hålla en telefonintervju vid liv kan vara en utmaning för intervjuaren menar 

Gillham.  

I denna undersökning har kvalitativa telefonintervjuer tillämpats då intervjupersonerna bestått av ett 

fåtal personer som varit spridda över ett stort område. Svaren på intervjufrågorna har varit öppna för 

respondenten då det inte funnits några i förväg formulerade svarsalternativ (Patel & Davidsson 2003). 

Frågorna som ställts har därmed också gett utrymme för intervjupersonen att svara med egna ord. 

2.3 Insamling av data 
Kothari (2004) anser att forskaren redan tidigt i sin forskning bör ha två begrepp i åtanke. Primär- och 

sekundärdata. Kothari fortsätter med att förklara att primärdata är ny data som samlas in för första 

gången av forskaren själv. Primärdata är därför av originell karaktär. Sekundärdata till skillnad från 

primärdata är däremot uppgifter som tidigare samlats in av andra personer.  

I denna undersökning används ett kvalitativt angreppssätt för att samla in primärdata. Data som samlats 

in är inte numerisk utan handlar om att analysera vilka faktorer hos utvecklarna som ligger till grund för 

deras arbete med tillgänglighet gällande e-tjänster.  

Undersökningens primärdata har samlats in genom tre
1
 personliga telefonerintervjuer med 4 stycken 

utvecklare hos kommuners IT-enheter och en intervju med en utvecklare hos en e-tjänstleverantör. Ett 

flertal e-post intervjuer med personer från kommunsajter och människor som tidigare arbetat med 

tillgänglighet och svenska kommuners webbplatser har även gjorts för att verkligen ta reda på att det 

som skrivits på kommuners webbplatser i litteratur där personerna har nämnts fortfarande är korrekt. En 

e-post intervju med en av personerna som varit med under arbetet at ta Fram EN 301 549, den för 

tillfället mest aktuella standarden för Informations- och kommunikationsteknologisk tillgänglighet, har 

även genomförts. E-postintervjuernas syfte har varit att ge forskningen en starkare teoretisk bakgrund 

och de kommer därför inte att ingå i empirin. 

Respondenterna kontaktades först över e-post och sedan har passande tillfällen för intervjuerna bokats 

in. Vid e-postintervjuerna skickades, efter en mailkonversation mellan forskaren och respondenten, 

frågorna i ett e-postmeddelande. Respondenten skickade sedan tillbaka svaren på frågorna vid ett senare 

tillfälle. Vid både e-postintervjuerna och telefonintervjuerna förklarades syftet med undersökningen och 

respondenterna fick höra om bakgrunden till studien. Även fast frågorna inte skickades i förväg till 

respondenterna så var meningen fortfarande att de skulle få förbereda sig. Det förklarades också för 

respondenten varför just deras bidrag var viktigt och hur det skulle komma att användas i studien. 

                                                           
1
 Under en av telefonintervjuerna var det två respondenter närvarande. 
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Vid kvalitativa intervjuer är det vanligt med en låg grad av standardisering vilket innebär att forskaren 

kanske inte behöver ha formulerat alla frågor i förväg utan istället kan ha en uppställning teman eller 

frågeområden som denne håller sig till (Patel & Davidsson 2003). Kothari (2004) benämner detta som 

ostrukturerad intervju vilket kan ses som motsatsen till en strukturerad intervju. Vid en ostrukturerad 

intervju tillåts intervjuaren större frihet och utrymme när det kommer till frågorna vilket innebär att 

denne kan ställa kompletterande frågor eller kanske utelämna frågor om situationen så kräver men också 

ändra sekvensen av frågorna. En nackdel med denna frihet är dock att det kan bli svårt att jämföra 

intervjuerna med varandra på grund av den låga standardiseringsgraden. Det kan även vara väldigt svårt 

och tidskrävande att gå igenom och analysera allt material eftersom ostrukturerade intervjuer tenderar 

att bli mycket längre än strukturerade (Kothari 2004). 

Intervjuerna för denna forskning har hållit en låg grad av standardisering men dock har det funnits 

bestämda frågor som ställts till varje respondent (se bilaga 1 för intervjufrågor). Frågorna ställdes inte i 

någon bestämd ordning och det har skett en hel del diskussion utöver dessa frågor. De förutbestämda 

frågorna bestämdes tidigt för att ha något konkret att jämföra mellan intervjuerna. 

Sekundärdata har samlats in genom vetenskapliga artiklar, rapporter, studentlitteratur, internetkällor och 

litteratur som främst har behandlat ämnena användbarhet och tillgänglighet. Två källor som arbetat med 

webbtillgänglighet och tillgänglighetsstandarder  har validerats genom kontakt med källorna över e-

post. Vidare har även en webbredaktör och en kommunikationschef också intervjuats över e-post. 

2.4 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
Begreppen reliabilitet och validitet skiljer sig mellan kvantitativ och kvalitativ forskning. Validitet inom 

kvalitativ forskning handlar om hela forskningsprocessen, inte bara datainsamlingen medan begreppet i 

kvantitativ forskning har att göra med att forskaren studerar rätt händelse. Kothari (2004) menar att 

validitet vid insamlande av kvalitativ data handlar om ifall det som mäts verkligen mäter det forskaren 

avser att mäta och att reliabilitet handlar om noggrannheten och precisionen hos den tillämpade 

mätmetoden. Clayton (2010) delar Kotharis syn på validitet vid kvalitativ forskning och menar att den 

kvalitativa forskningen talar till innehållets giltighet när det handlar om mätningarna. Patel och 

Davidsson (2003) menar att validitet inom hela forskningsprocessen handlar om att upptäcka 

företeelser, att tolka och förstå innebörden av den subjektiva världen och att beskriva uppfattningar eller 

en viss kultur (Patel & Davidsson 2003). Ett annat viktigt element är generaliserbarheten. Patel och 

Davidsson (2003) förklarar vikten av att ta ställning till om resultaten i forskarens undersökning berör 

andra individer än de som förekommer i undersökningen. Det är av stor vikt att forskaren är noggran 

med hur denne väljer ut de individer som ska delta i forskningen då det kan vara svårt att undersöka 

samtliga individer (Patel & Davidsson 2003). 

Hög reliabilitet och validitet har hela tiden eftersträvats i detta arbete
2
. Undersökningens empiriska data 

har samlats in genom telefonintervjuer med utvecklare på svenska kommuners IT-enheter och en 

intervju med en utvecklare hos en e-tjänstleverantör. Telefonintervjuerna har följt en standardiserad 

intervjuguide men det har dock funnits utrymme för flexibilitet och det har skett en hel del diskussion 

utöver de frågor som ställts i varje intervju. 

                                                           
2
 Den teoretiska delen i studien har främst samlats in genom böcker, vetenskapliga artiklar och rapporter och 

tillgänglighetsstandarder som har varit relevanta för området. Flera olika informationskällor har valts ut för att validera den 

insamlade data och dessa har även legat till hands för utformingen av teorin. Flera av de personer som nämnts i många av 

källorna har även kontaktats över e-post för att säkerställa att deras information i källorna har tolkats av forskaren på rätt sätt 

och för att låta personerna ge mer utförliga svar än de som nämnts i källorna, vilket även bidragit till en högre validitet. 
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Väldigt tidigt fanns en utvecklare att intervjua från den leverantör som arbetar med Karlstad kommuns 

e-tjänster men förutom denna respondent var det från början svårt att hitta andra utvecklare att intervjua. 

Även om det endast gjordes en intervju med just leverantörer av e-tjänster så valdes denna intervju att 

tas med i resultatredovisningen då intervjufrågorna riktar sig både till leverantörer, utvecklare och andra 

på kommunen som arbetar med e-tjänsternas utveckling. På grund av detta gjordes en analys av 

tillgängligheten på Karlstad kommuns webbplats. Karlstads webbplats är den kommunsajt som 

undersökts noggrannast även om flera element på de andra kommunernas webbplatser också 

inspekterats. Även om Karlstad.se undersöktes noggrannast  är det ingen av frågorna som riktar sig 

specifikt mot leverantör eller utvecklare av just Karlstad kommuns e-tjänster. 

Det fanns också väldigt mycket skrivet kring organisationer och deras metoder och tankar kring 

utveckling och design av tjänster och produkter. Bland annat talar Krug (2006) om utvecklare som är 

skeptiska mot tillgänglighet men han ger inte några konkreta exempel på vilka dessa utvecklare är eller 

kan vara utan visar endast exempel på sidor där nämnda utvecklare misslyckats. På grund av detta blev 

det intressant att fråga utvecklare om tillgänglighet för att ta reda på ifall det som olika författare och 

forskare skrivit om tidigare saknar grund idag eller inte och även för att ta reda på vilka dessa personer 

som nämns i källorna är. 

Redan från början fanns det en strävan att intervjua de personer som ansvarade för tillgängligheten hos 

e-tjänsterna på de svenska kommunsajterna och inte främst utvecklarna av e-tjänsterna även om det 

kunde komma att visa sig att utvecklarna också står för tillgängligheten hos e-tjänsterna. Vid ett tillfälle 

var det en utvecklare som intervjuades, som först trodde sig ha de kunskaper kring området som 

efterfrågades men som under intervjuns gång ändrade uppfattning. Denna intervju bidrog dock till en 

intervju med en av de andra respondenterna som tagits med i forskningen då respondenten visade sig 

vara en kollega till utvecklaren som även eftersökts tidigare. Däremot har inga av utvecklarens svar 

använts i forskningen då de ansågs bristfälliga.  

Efter intervjun omformulerades vissa begrepp i de e-postmeddelanden som efteråt skickades ut till 

andra kommuner för att eventuellt eliminera det missförstånd som kan ha lett till den strukna intervjun. 

Det gjordes även en enkel översikt av flera kommunsajter där bland annat e-tjänsterna, webbplatsens 

tillgänglighet samt riktlinjer kring tillgänglighet analyserades. Översikten gjorde det lättare att förstå 

och tolka vissa av respondenternas svar då det blev lättare att koppla dessa direkt till webbplatsernas 

delar.  
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3. Teori 
Teorikapitlet kommer att presentera teorin som ligger till grund för den empiriska studien. Kapitlet 

inleds med en förklaring till begreppen handikapp, funktionshinder och funktionsnedsättning och 

kommer sedan bidra till en grundläggande beskrivning av vad användbarhet, tillgänglighet, universell 

design och e-tjänst innebär i webbsammanhang och vilka standarder som är aktuella just nu när 

kommer till webbtillgänglighet. Kapitlet kommer även diskutera forskarens syn på tillgänglighet och 

argumentera kring varför utvecklare gör mer eller mindre för webbtillgänglighet. E-tjänster och 

riktlinjer som är väsentliga för e-tjänster kommer även presenteras. En analys av Karlstad kommuns e-

tjänstsida redogörs för och i samband med detta kommer även tillgängligheten hos webbplatsens e-

tjänster presenteras.   

3.1 Handikapp, funktionshinder och funktionsnedsättning 
Tidigare talade man om begreppen funktionsnedsättning, funktionshinder och handikapp. 

Funktionsnedsättning och funktionshinder användes då synonymt och ibland med olika innebörd. Detta 

medförde dock, enligt Socialstyrelsen (2014), att det blev oklart över om man syftade på personer med 

nedsatta funktionsförmågor eller personer som upplevde hinder i vardagen. Med handikapp menade 

man begränsningar i miljön. Handikapp är ett begrepp som idag inte används lika mycket som förr. I 

oktober 2007 publicerade Terminologirådet istället nya och reviderade begrepp.  

Förändringarna innebär att: 

 

 Funktionshinder betraktas inte längre som en synonym till funktionsnedsättning utan betecknar ett eget 

begrepp. 

 Definitionen av funktionsnedsättning är oförändrad. 

 Handikapp tas bort som uppslagsterm och termen avråds som synonym till såväl funktionsnedsättning 

som funktionshinder. (Socialstyrelsen 2014) 

 

Funktionshinder definieras som en: ”begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i 

relation till omgivningen” (Socialstyrelsen 2014). Exempel på begränsningar är bristande delaktighet i 

arbetslivet, i sociala relationer och svårigheter att klara sig själv i det dagliga livet. Handikapp definieras 

inte och avråds som synonym till funktionshinder och funktionsnedsättning. De här definitionerna är 

enligt Socialstyrelsen inte tvingade utan endast rekommenderade. 

 

Funktionsnedsättning är en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga och dessa 

nedsättningar kan uppstå efter sjukdom eller till följd av medfödd eller förvärvad skada. 

Funktionsnedsättningen kan vara permanent eller temporär. Funktionshinder är när 

funktionsnedsättningen leder till begräsningar eller hinder i relation till omgivningen och/eller miljön. 

Med detta menas att det är miljön som gör en person funktionshindrad (1177 Vårdguiden 2013). 

 

Med tanke på att definitionerna endast är rekommenderade och ändringarna infördes i oktober 2007 så 

är det fortfarande en ganska ny förändring av begreppen och dess relationer. På grund av detta så har 

antagandet gjorts att alla uppsatsens källor heller inte kommer att följa rekommendationerna till fullo. 

En del källor kommer att använda benämningen handikapp och andra kommer att använda sig av 

funktionshinder eller funktionsnedsättning och flera referenser är daterade före oktober 2007. Alla 

källor har heller inte svenskt ursprung.   

3.2 Användbarhet 
International Organization for Standardization (ISO) är världens största utvecklare av frivilliga 

internationella standarder. Dessa standarder ger de bästa möjliga specifikationerna för utveckling av 
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produkter, tjänster och god praxis vilket hjälper branschen till ökad effektivitet. Standarderna utvecklas 

genom globalt samförstånd och de hjälper till att bryta ner de barriärer eller hinder som finns inom den 

internationella handeln. Organisationen har publicerat över 19 500 internationella standarder som täcker 

nästan alla aspekter av teknik och affärer (International Organization for Standardization [ISO] 2014a). 

 

I ISO standarden 9241-211, en internationell standard som är en del av en större standard vid namn 

”ISO 9241 ergonomic requirements for office work with visual display terminals (VDTs)”, så definieras 

användbarhet så här:  

 

The extent to which a product can be used by specified users to achieve specified goals with 

effectiveness, efficiency and satisfaction in a specified context of use. (Usability Partners 2014) 

Översatt lyder meningen: Den grad som en användare i ett givet sammanhang kan bruka en produkt för 

att uppnå specifika mål på ett ändamålsenligt, effektivt och för användaren tillfredsställande sätt. 

Quesenbery (2001) utvidgar denna definition och menar att den kan göras mer omfattande genom att 

man inkluderar fem egenskaper. Dessa fem egenskaper måste uppfyllas av användarna vid användning 

av en produkt för att produkten i fråga ska kunna kallas för just användbar. Effective, efficient, 

engaging, error tolerant och easy to learn är de engelska definitionerna på egenskaperna. 

 

Effective: Handlar om fullständigheten och noggrannheten med vilka användaren uppnår specifika mål 

och bestäms genom att man tittar på om användarens mål uppfylldes med framgång och om allt arbete 

utförts korrekt.  

Efficient: kan beskrivas som den hastighet och noggrannhet som användarna kan utföra de uppgifter de 

använder produkten för. 

Engaging: Innebär att ett gränssnitt är tillfredsställande och behagligt att använda. Här handlar det 

främst om den visuella designen av produkten. 

Error Tolerant: Det ultimata målet är ett system utan några fel. Men utvecklare är människor och IT-

system är långt ifrån perfekta så fel kan förekomma. Ett system som är designat att förhindra att fel 

uppstår på grund av användarens interaktion och som samtidigt är designat att hjälpa användaren att 

återhämta sig från eventuella fel som kan uppstå kan ses som Error Tolerant. 

Easy to Learn: Ett gränssnitt som är enkelt att lära sig och som låter användaren bygga vidare på sina 

kunskaper utan att medveten ansträngning kan ses som en beskrivning av ett Easy to Learn gränssnitt. 

Det handlar om mer än bara instruktioner för svåra eller avancerade uppgifter och ett system som är 

allmänt hjälpsamt. 

 

Det kan enligt Quesenbery (2001) vara svårt att skilja på effective och efficient men i slutändan går 

efficiency ut på hur snabbt en uppgift kan utföras och effectivness har att göra med hur väl uppgiften har 

lösts (Quesenbery 2001). Figur 2 visar övergripande hur en utvärdering av en webbplats användbarhet 

kan gå till med hjälp av de fem egenskaperna. 
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Figur 1: En beskrivning för hur utvärdering av en webbplats användbarhet kan gå till med hjälp av Quesenberys fem 

egenskaper 

Källa: WQusability (2014) 

3.3 Tillgänglighet 
Det finns ett flertal organisationer som arbetar med att ta fram riktlinjer för tillgänglighet. En av dessa 

organisationer är Handisam
3
, myndigheten för handikappolitisk samordning som arbetar med att 

samordna funktionshinderpolitiken i Sverige (Handisam 2014a). När det kommer till webbplatser och e-

tjänster är det enligt Handisam WCAG 2.0 som man bör följa då standarden innehåller 

rekommendationer om hur man gör webbinnehåll tillgängligt för personer med funktionsnedsättningar. 

De hänvisar även till en ny vägledning för webbutveckling, som ersätter den tidigare 24-timmarswebben 

(Handisam 2014b). 

 

24-timmarswebben var enligt Funka Nu en försvenskning av WEB ACCESIBILITY INITIATIVE 

(WAI):s riktlinjer, WCAG 1.0. Men sedan WCAG 2.0 har släppts så har inte riktlinjerna i 24-

timmarswebben varit aktuella längre. De delar av 24-timmarswebben som innehöll riktlinjer kring 

tillgänglighet fick sitt utseende under ett arbete mellan 2003-2004 som utfördes av Funka Nus 

dåvarande experter på tillgänglighet. Arbetet finansierades av Verket för Förvaltningsutveckling, Verva 

som lades ner vid årsskiftet 2008-2009 (Funka Nu 2014b). 

 

WAI är ett internationellt samarbete mellan näringsliv, handikapporganisationer, forskningscentrala och 

statliga myndigheter. Syftet är att göra webbplatser tillgängliga för alla användare, oavsett teknisk 

plattform och användarens skiftande förutsättningar. WAI har skapat riktlinjer för innehållsproduktion, 

webbredigeringsverktyg och webbläsare (Englund & Sundin 2008). 

  

WAI utvecklar strategier, riktlinjer och resurser för att göra webben tillgänglig för personer med 

funktionshinder (min översättning, WAI 2014a). Originaltext:”The Web Accessibility Initiative (WAI) 

develops strategies, guidelines, and resources to help make the Web accessible to people with 

disabilities”. 

 

W3C är ett samfund där medlemsorganisationer, anställda och andra allmänt intresserade arbetar 

tillsammans för att utveckla webbstandarder (W3C 2014a). Deras mål är att med hjälp av utvecklingen 

av dessa standarder och andra protokoll säkerställa den långsiktiga tillväxten av webben (W3C 2014b). 

WAI har bland annat tagit fram en standard innehållandes rekommendationer för att göra innehållet på 

webben mer tillgängligt. Denna standard heter Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) och den 

                                                           
3
 Den 1 maj byter Handisam namn till Myndigheten för delaktighet och kommer även att driva funktionshinderfrågorna med 

ännu större kraft. 



11 
 

senaste versionen är version 2.0 från 2008
4
.  

 

I WCAG 2.0 står det skrivet att man genom att följa de rekommendationer som finns nedskrivna i 

standarden gör webbinnehållet mer tillgängligt för en bredare grupp av människor med 

funktionsnedsättningar. Dessa funktionsnedsättningar inkluderar blindhet och synnedsättningar, dövhet 

och hörselnedsättningar, inlärningssvårigheter, kognitiva funktionsnedsättningar, begränsad rörlighet, 

talsvårigheter, ljuskänslighet och kombinationer av dessa funktionsnedsättningar. Man gör inte bara 

webben mer tillgänglig för personer med funktionsnedsättningar genom att följa rekommendationerna 

utan också för användare i allmänhet (WCAG 2.0 2008). I WCAG 2.0 finns det fyra grundläggande 

principer. De engelska definitionerna är: Perceivable, Operable, Understandable och Robust. Så här 

sammanfattas principerna på Webbriktlinjer.se
5
: 

 

 Möjligt att uppfatta – Information och komponenter i ett användargränssnitt måste 

presenteras för användare på sätt som de kan uppfatta. 

 Hanterbar – Komponenter i ett användargränssnitt och navigering måste vara 

hanterbara 

 Begriplig – Information och hantering av användargränssnitt måste vara begripligt. 

 Robust – Innehåll måste vara robust nog för att kunna tolkas på ett pålitligt sätt av ett 

brett spektrum av olika användarprogram, inklusive hjälpmedel. (Webbriktlinjer 

2014a) 

 

I rapporten Handikapprörelsens syn på tillgänglighet nämns det att det inte finns någon allmänt 

accepterad definition av tillgänglighet för personer med funktionshinder:  

 

Många inom handikappsrörelsen menar att tillgänglighet ska definieras som en förutsättning för 

full delaktighet och jämlikhet i samhället, medan andra menar att tillgänglighet är ett mer 

begränsat begrepp. Utanför handikappsrörelsen har begreppet tillgänglighet i ökad omfattning 

börjat knytas till rättigheter för personer med funktionshinder. (Handikappsförbundens 

samarbetsorgan 2005, s. 4) 

Pearrow (2000) utgår från riktlinjerna i WCAG 1.0 och menar att det är fler än användare med 

funktionshinder som har nytta av standardens riktlinjer för tillgänglighet: 

 

However, it is myopic to narrowly assume that only people with disabilities stand to benefit from 

the implementation of accessibility techniques. Since the initiative’s objective is to make content 

available to users in any context, a side effect of designing for users with disabilities is that users 

in a variety of other contexts benefit as well. (Pearrow. 2000, s. 252) 

Genom detta görs antagandet att Pearrow menar att arbetet med tillgänglighet på webben för 

funktionshindrade även har en sidoeffekt. Denna effekt är att användare i andra sammanhang än de som 

har att göra med funktionshinder också kan dra nytta av tillgänglighet på webben. Englund och Sundin 

(2008) menar att det som är bra för funktionshindrade är bra för alla när det kommer till tillgänglighet 

på webben. Webbplatser måste enligt författarna anpassas till både små och stora 

funktionsnedsättningar som vem som helst kan bli drabbad av. Enligt Englund och Sundin (2008) kan 

det vara så att hälften av alla internetanvändare har någon from av funktionsnedsättning (Englund & 

Sundin 2008). 

 

Pearrow (2000) anser att tillgänglighet är något som bör läras ut i samband med användbarhet som en 

                                                           
4
 Dokumentet finns även översatt på Svenska sedan 2012, http://www.w3.org/Translations/WCAG20-sv. 

5
 Webbriktlinjer för offentlig sektor från E-delegationen. 
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central del i de kurser som handlar om Internet teknik. Krug (2006) håller med om att tillgänglighet är 

en del av användbarhet. Krug (2006) menar att man inte kan säga att en webbplats är användbar om den 

inte är tillgänglig. När Englund & Sundin ställer frågan om vad det är för skillnad på användbarhet och 

tillgänglighet så är svaret att en tillgänglig webbsida oftast är en användbar webbsida. Däremot talar de 

om att användbarhet är ett begrepp som handlar om ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredsställelse 

som viktiga faktorer medan begreppet tillgänglighet fokuserar mer på de krav som produkten ställer på 

individens förmågor. Det kan till exempel handla om vilka krav en produkt ställer på en individs språk, 

syn eller balans. Begreppets fokus ligger alltså i hur stor utsträckning som en produkt är oberoende av 

användarens unika förmågor. Ju lägre krav som ställs på en webbplats målgrupp desto tillgängligare blir 

webbsidan (Englund & Sundin 2008).  

 

Även Benyon (2013) talar om att de två begreppen användbarhet och tillgänglighet går hand i hand. 

Han förklarar att tillgänglighet handlar om att undanröja de hinder som annars skulle utesluta vissa 

människor från att använda systemet överhuvudtaget medan användbarhet handlar om interaktionen när 

det gäller parametrar som den tid det tar att utföra given uppgift, antal fel som görs och den tid det tar 

att bli en kompetent användare. Benyon menar att ett system måste vara tillgängligt innan det kan 

klassas som användbart. Ett system kanske klassas som användbart efter att ha uppfyllt vissa kriterier 

men systemet kan fortfarande ses som icke-anpassat eller otillgängligt för vissa personer (Benyon 

2013).  

 

Youngblood (2013) anser att vi bör använda begreppet användbar tillgänglighet eftersom en mycket hög 

tillgänglighet hos en tjänst inte bara måste uppfylla de principer som räknas till kärnan av tillgänglighet 

utan också att den måste vara användbar för användare med funktionshinder. Idealet skulle vara en 

tjänst som förutom att vara tillgänglig för användare med funktionshinder också skulle vara användbar 

och att användarna kan utföra tjänsten snabbt, väl och känna sig tillfredsställda när de använder tjänsten 

(Youngblood 2013). Följaktligen är det inte fel att göra antagandet att en användbar sida även är en 

tillgänglig sida och att en tillgänglig sida därför även kan ses som en användbar sida. På grund av detta 

så är det av stor vikt att man som utvecklare av webben lär sig om båda begreppen och inte bara det ena 

eller det andra. 

3.3.1 Universell design 
Tillgänglighet är en fråga om mänskliga rättigheter. I Sverige bygger vår regerings 

funktionshinderpolitik på FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. I 

konventionen definieras inte begreppet tillgänglighet utan istället definieras universell utformade 

produkter, miljöer, program och tjänster (Webbriktlinjer 2014c). Med universellt utformade menas 

sådan utformning av produkter, miljöer, program och tjänster att de ska kunna användas av alla i största 

möjliga utsträckning utan behov av anpassning eller specialutformning (Nordic Cooperation on 

Disability 1998). Universellt utformade ska inte utesluta hjälpmedel för personer med 

funktionsnedsättning där så behövs. Begreppet finns definierat i konventionen om rättigheter för 

personer med funktionsnedsättning (FN-konventionen 2008). Universell utformning kan också 

benämnas som design för alla.  

 

Två tillvägagångssätt när man designar för tillgänglighet är enligt Benyon (2013), universell utformning 

eller design för alla och inkluderande design. Inkluderande design baseras på fyra premisser: 

 

 Varierande förmågor är inte ett särskilt tillstånd för ett fåtal personer utan en vanlig egenskap hos oss 

människor och vi förändras fysiskt och intellektuellt genom hela våra liv. 
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 Om en design fungerar bra för personer med funktionshinder så fungerar den bättre för alla. 

 Vid någon tidpunkt i våra liv så är personlig självkänsla, vår identitet och vårt välbefinnande djupt 

påverkade av vår förmåga att fungera i vår fysiska omgivning med en känsla av välbefinnande, 

oberoende och kontroll.  

 Användbarhet och estetik är ömsesidigt kompatibla. (Benyon 2013, s. 78) 

 

I Nordic Guidelines for Computer Accessibility, ställs frågan om det verkligen går att designa system 

och tjänster för alla följt av svaret nej. Design för alla kommer aldrig att tillfredsställa varje enskild 

människas behov. Det kommer alltid att finnas människor som är i behov av något assisterande 

hjälpmedel som kompenserar för ett eller flera funktionshinder. Hjälpmedlet i fråga gör det möjligt för 

individen att utföra en specifik uppgift som individen tidigare inte kunnat klara av utan assistans. Varje 

Informations- och kommunikationsteknologiskt system bör dock utformas så att användaren har 

möjlighet att ansluta ett lämpligt hjälpmedel, utföra samma uppgifter och uppnå samma resultat som 

andra användare (Nordic Cooperation on Disability 1998). 

3.3.2 Webbtillgänglighet och standarder 
EN 301 549 publicerades i februari 2014 har under forskningens gång varit den mest aktuella 

standarden för Informations- och kommunikationsteknologisk tillgänglighet. Den utvecklades genom en 

allomfattande process med aktivt deltagande av aktörerna European Committee for Standardization 

CEN, European Committe for Electrotechnical Standardization CENELEC och the European 

Telecommunications Standards Institute ETSI och den var ett svar på en begäran från Europeiska 

kommissionens mandat 376 fas 2 som bland annat kräver att de tre europeiska 

standardiseringsorganisationerna ska harmonisera och underlätta offentlig upphandling av tillgängliga 

informations- och kommunikationsteknologiska produkter och tjänster inom Europa. Arbetet började i 

januari 2011 och EN 301 549 släpptes i februari 2014 (Mandat 376 2014). Även om 

tillgänglighetskraven är definierade i en form som är lämplig för användning i offentlig upphandling så 

kan de också användas i andra sammanhang som till exempel upphandling inom den privata sektorn. 

Standarden finns just nu tillgänglig på engelska men inom de kommande sex månaderna kommer den 

att publiceras på flera språk. Clas Thorén
6
 nämner vid en intervju att ett av dessa språk förhoppningsvis 

är svenska och tror inte att standarden kommer att gå något genomslag om den inte översätts på fler 

språk. EN 301 549 utgår från ISO 26800 när det kommer till definitionen av begreppet tillgänglighet. 

ISO 26800 är en standard som handlar om allmänna riktlinjer, principer och begrepp kring ergonomi. 

Standardens avsedda användare är designers, ergonomer och projektledare men även chefer, arbetare, 

konsumenter eller deras representanter, och upphandlare (SWEDISH STANDARDS INSTITUTE [SIS] 

2014). Så här definieras begreppet tillgänglighet i standarden: 

 

accessibility: extent to which products, systems, services, environments and facilities can be used 

by people from a population with the widest range of characteristics and capabilities, to achieve a 

specified goal in a specified context of use. (European Standard [EN] 301 549 v1.1.1 2014, s.18 )  

Översatt lyder meningen: tillgänglighet: Den omfattning i vilken produkter, system, tjänster, miljöer 

och anläggningar kan användas av människor från en befolkning med det bredaste utbudet av 

egenskaper och förmågor, för att uppnå ett visst mål i ett givet sammanhang. 

 

Clas Thorén som varit med under hela tiden som standardiseringsarbetet pågått förklarar att frågan ”hur 

ser tillgänglig IT ut”, nu har fått ett svar och att man på Europeisk nivå är så överens det går att bli, 

vilket är själva syftet med en standard. Thorén fortsätter med att tala om att ett nytt 

                                                           
6
Clas Thorén projektledare i förstudiefasen till EN 301 549 och expert i utvecklingsfasen, intervju den 21 maj 2014.  
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upphandlingsdirektiv från EU kommer att implementeras i Sveriges lag senast våren 2016. 

Tillgänglighet kommer alltså att finnas med i de obligatoriska kraven vid utveckling av IT-produkter 

och tjänster. För Thorén är det formella svaret för innebörden av en tillgänglig webb: ”en som uppfyller 

WCAG 2.0 nivå AA”, vilket är kravet i EN 301 549 standarden. Dock ger Thorén även ett mer utförligt 

svar på vad en tillgänglig webb innebär: ” Ett annat mer uttömmande svar är att ingenting är antingen 

tillgängligt eller inte tillgängligt. En webbplats är mer eller mindre tillgänglig. En produkt som uppfyller 

en tillgänglighetsstandard kan ändå visa upp en dålig lösning. Allt kan inte uttryckas i en standard. 

Exempel: rampen till hotellet Clarion Sign vid Norra Bantorget i Stockholm uppfyller alla 

tillgänglighetskrav på lutning, bredd m.m. Men den börjar i motsatt riktning från det håll folk oftast 

kommer ifrån med rullväskor, barnvagn, rullstol etc. Det är alltså en dålig lösning”. 

 

Thorén förklarar även att det inte finns någon prioritering över riktlinjerna i EN 301 549. ”EN 301 549 

innehåller ingen prioritering av enskilda krav. Det skulle innebära att man rangordnande 

handikappgrupper, och det vill ingen ge sig in på”. Tittar man däremot på E-delegationens riktlinjer för 

tillgänglighet så görs en prioritering av just riktlinjer för tillgänglighet och den högst prioriterade 

riktlinjen lyder: ”R1. Utgå från WCAG 2.0 nivå AA”, vilket är det svar som Thorén ger på betydelsen 

för en tillgänglig webb (Webbriktlinjer 2014b). 

3.4 Utvecklare och webbtillgänglighet 
Även om tillgänglighet är någonting som man ska arbeta med i webbsammanhang så kan det enligt 

Krug (2006) vara svårt att övertyga den unga utvecklaren eller designern att göra en webbplats 

tillgänglig. Krug (2006) kommer med två argument till varför det kan vara på det här sättet. Först 

nämner författaren att utvecklarens värld består av arbetsföra människor i samma ålder och därför kan 

det vara svårt för denne utvecklare att förstå att en stor del av befolkningen faktiskt behöver hjälp att 

komma åt webben. Sen kan det även finnas mycket skepticism hos utvecklaren om att tillgänglighet 

faktiskt gynnar alla och inte bara de som har någon funktionsnedsättning (Krug 2006).  

 

Det finns många anledningar till varför en webbplats i slutändan varken kan ses som användbar eller 

tillgänglig. Pearrow (2000) nämner ett fåtal av de större anledningarna men förklarar samtidigt att det 

finns hundratals mindre användbarhetsproblem. Pearrow (2000) menar att det är en sak att klaga på att 

något är oanvändbart men någonting helt annat att förstå varför något blev oanvändbart från början 

(Pearrow 2000). En stor anledning till att utvecklare inte fokuserar på användbarhet är enligt Pearrow 

(2000) på grund av att de istället lägger stor fokus på den tekniska implementationen av webbplatsen 

och vad användaren ska kunna göra men inte hur. Slutligen handlar detta om att utvecklarna måste 

känna sin slutanvändare (Pearrow 2000). Utvecklarna av en webbplats är oftast väldigt tekniska av sig 

och har hög kunskap inom programmering och andra analytiska områden. Dock tänker de oftast inte på 

samma sätt som slutanvändaren gör utan deras antaganden för hur vissa saker ska se ut eller göras 

stämmer generellt sätt inte in på slutanvändarnas sätt att göra dessa saker på (Pearrow 2000). Oftast 

följer utvecklare trender och gör även antaganden om att ifall man implementerar det senaste och det 

bästa inom teknologin så kommer man ligga före sina konkurrenter. Enligt Pearrow (2000) så leder 

dock detta oftast till raka motsatsen då användbarheten inte prioriteras. Det finns dock ingenting som 

säger att man måste implementera en specifik funktion bara för att den existerar (Pearrow 2000). Många 

tror kanske att god användbarhet handlar om att vara förnuftig men i verkligheten så finns det inte 

många webbplatser med hög grad av användbarhet och även om man som utvecklare är förnuftig så är 

webbplatserna användbara på grund av iterativt arbete med webbplatsens design och omfattande 

testning av webbplatsens delar (Pearrow 2000). 
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Jakob Nielsen är ett stort namn inom både användbarhet och tillgänglighet. Han har bland annat kallats 

för ”the king of usability” av Internet Magazine och ”the guru of Web page usability” av The New York 

Times (Nielsen Norman Group [Nngroup] 2014a). Nielsen säger själv att han har en pragmatisk 

inställning till användbarhet och att han ibland måste ta genvägar för att bli klar med en webbplats i tid. 

Men han förklarar samtidigt att det är en stor skillnad mellan en helt hänsynslös design och en med 

vissa brister. Nielsen (2001) anser att många tillgänglighetsfunktioner är både enkla och billiga och att 

det faller på utvecklarens eller den webbansvarige att implementera så många av dessa som möjligt 

(Nielsen 2001). Enligt Nielsen skulle det bästa vara att låta användare med så många handikapp som 

möjligt testa webbplatsens användbarhet för att ta reda på hur användbar sidan är för dessa personer. 

Nielsen fortsätter dock med att förklara att det här inte är en praktisk lösning såvida webbplatsen eller 

hemsidan i fråga inte riktar sig direkt till personer med funktionshinder (Nielsen 2001). 

 

Krug (2006) tror att det finns två rädslor hos utvecklare och designers som tenderar att träda fram ju mer 

de lär sig om begreppet tillgänglighet. Den ena rädslan handlar enligt Krug om mer arbete. För 

utvecklare i synnerhet, kan tillgänglighet verka som ytterligare en komplicerad ny sak som ska passa in 

i ett redan ohållbart arbetsschema. I värsta fall kan det ses som ett initiativ ovanifrån som innebär 

tidskrävande rapportering, granskningar och möten med arbetsgrupper. Den andra rädslan har att göra 

med att designen äventyras. Det som en designer fruktar mest är något som Krug (2006) kallar för 

”buttered cats” (Krug 2006, s. 171). Det här innebär delar av en webbplats där bra design för människor 

med funktionshinder och bra design för alla andra kommer att vara i direkt motsats till varandra. 

Utvecklare och designers oroas över att de kommer att tvingas att utveckla respektive designa 

webbplatser som är mindre tilltalande och mindre användbara för merparten av deras målgrupp (Krug 

2006). Clark (2002) tror att en stor del av problemet med att webbsidor inte görs mer tillgängliga har att 

göra med att utvecklare tror att tillgänglighet är dyrt men det här är enligt Clark bara en myt och även 

om det skulle kosta mer så kompenseras man av att man når ut till fler människor. Därmed når man 

förhoppningsvis också en ny målgrupp vilket innebär fler kunder och mer pengar. Dock påpekar Clark 

också att allting som görs i efterhand blir dyrt och att göra en stor webbplats tillgänglig i efterhand 

självfallet kan medföra höga kostnader (Clark 2002).  

 

Benyon (2013) nämner att det är dyrt att fokusera på människorna i samband med utvecklingen av ett 

system. Det involverar bland annat att man observerar, pratar och prövar idéer med dessa människor 

och detta tar tid och kostar pengar. Men Benyon (2013) talar också om avkastning på investeringen. Om 

man lägger fokus på användarna i början och har med dem tidigt när man tar fram ett system så är 

chansen större att systemet accepteras av användarna i slutändan. Det kan bland annat leda till ökad 

försäljning, mindre samtal till support, mindre träning för att lära sig systemet och ökad 

genomströmning. En större satsning tid och pengar i början av ett projekt kan alltså resultera i en ännu 

större avkastning i ett senare skede (Benyon 2013). 

 

En annan, enligt Clark (2002), myt är att tillgängliga webbplatser tjänar en liten grupp människor. 

Tillgänglighet handlar om att tillmötesgå behoven hos minoriteter. Det här innebär att tillgänglighet 

tjänar små nummer inom varje individuell grupp av människor. Men om man lägger ihop dessa grupper 

så handlar det om ett mycket större nummer (Clark 2002). Som ett exempel så har enligt The World 

Health Organisation [WHO], 285 miljoner människor någon typ av synfel. 39 miljoner av dessa 

människor är helt blinda.(WHO 2014a). 360 miljoner människor har nedsatt hörsel (WHO 2014b). Det 

här är två typer av funktionsnedsättningar men redan en extremt stor grupp människor och att göra en 

webbplats tillgänglig för dessa två grupper är ingen liten prestation.  
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Clark (2002) undrar om inte webben är ett visuellt medium och frågar sedan vad en blind person 

kommer få ut av en tillgänglig webbsida. Han förklarar att samma sak gäller för televisionen. Men det 

finns en lust hos blinda människor att titta på tv precis som det finns en lust för blinda att utforska 

webben. En blind person och en seende person kan ha samma filmsmak och båda två lever i samma 

värld. Det spelar ingen roll om en person är blind eller seende för båda grupperna förstår att webben är 

ett medium för information, underhållning, kommunikation och gemenskap. Idag existerar även 

ljudbeskrivningar som gör filmer tillgängliga för blinda personer (Clark 2002). Det är svårt att säga att 

webben är ett visuellt medium när den idag går att anpassa till så många andra grupper av människor 

med olika funktionsnedsättningar. 

 

Ross (2005) anser att många organisationer inte är intresserade av att göra sina webbplatser tillgängliga 

på grund av att webbplatsen blir tråkigare desto högre tillgängligheten är. Ross (2005)  förklarar dock 

att denna misstolkning har att göra med att utvecklare ofta anser att en webbplats med hög tillgänglighet 

saknar något grafiskt element som kan locka fler användare. Han tror även att pengar är en annan 

anledning till att organisationerna inte väljer att satsa mer på tillgänglighet men han förklarar samtidigt 

att webbplatser med högre tillgänglighet inte behöver kosta mer än andra webbplatser (Ross 2005). 

 

Clark (2002) frågar hur man får utvecklaren att inse att även funktionshindrade personer kan tillhöra 

dennes marknad. Om det inte finns ett intresse att göra en webbplats tillgänglig för blinda bara för att 

man inte tror att dessa personer inte tillhör webbplatsens målgrupp så måste man enligt Clark (2002) 

ställa sig frågan – är det verkligen helt säkert att blinda inte tillhör marknaden? Självfallet så finns det 

tjänster som är just otillgängliga för blinda personer. Trafikskolor, där man bland annat kör bil och 

seende därmed blir en nödvändighet, är ett exempel på en sådan tjänst. Men vad händer om någon i en 

blind persons vänskapskrets till exempel vill gå med i armén och det kanske ligger i den blindes intresse 

att se vad dennes kamrat ger sig in på vad det gäller tjänstgöring i armén? I ett sådant fall kanske det är 

så, enligt Clark (2002), att även blinda personer tillhör ens marknad Arméns marknad i just det här 

fallet. Det kan ju också vara så att den blinda personen vet att kamraten vill söka militärtjänst och 

kanske hade kunnat rekommendera sin kamrat till en tjänst eller produkt, som har med militären att 

göra, om hon haft kännedom om tjänsten eller produkten från början (Clark 2002).  

3.5 Den yngre generationen webbanvändare 
Många utvecklare kanske frågar sig om det inte är så att den generation ungdomar som växer upp idag 

är experter när det kommer till teknologi och om man som utvecklare i så fall verkligen måste anpassa 

produkter och tjänster när användarna ändå kommer kunna använda den slutgiltiga versionen. De 

kanske också tror att en webbplats där designen inte hamnar i fokus på grund av tillgänglighet kommer 

att locka mindre ungdomar då generationen faktiskt attraheras av snygga, stilrena sidor. Nielsen svarar 

på dessa frågor, eller myter som han kallar de, vad gäller unga användare och webben i en undersökning 

där åldrarna på personerna har varierat mellan 18 till 24 år och testpersonerna har varit studenter vid 

olika universitet (Nngroup 2014b).  

När det kommer till teknologi så stämmer det att de flesta studenterna känner sig trygga med området. 

De blir inte lika skrämda av tekniska lösningar som vissa äldre användare kan bli. Men om man bortser 

från IT- och ingenjörsstudenter så kan det vara farligt att anta att alla studenter är experter på 

teknologiska lösningar. Studenterna tycker framförallt inte om att behöva lära sig nya 

användargränssnitt. De föredrar webbplatser som använder sig av välkända interaktionsmönster. Om 
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webbplatsen i fråga inte fungerar på det, för studenterna, förväntade sättet så förlorar de lätt tålamodet 

och lämnar hellre sidan än att försöka lära sig ytterliggare en ny design (Nngroup 2014c). 

Vad gäller designen rent utseendemässigt så föredrar, enligt Nielsen, kanske studenterna en sida som 

Youtube.com
7
 när det kommer till multimedia men de vill samtidigt inte bli påtvingade en massa ljud 

och rörliga element konstant. Det är kanske sant att studenter dömer sidan efter utseende men det är 

även sant att de föredrar sidor med ett rent och enkelt utseende framför sidor där det händer saker hela 

tiden. Nielsen ger ett exempel där en student som besökt en sida och musik började spelas upp 

automatiskt så fort sidan laddats klart. Studenten hade då stängt av ljudet på webbsidan för att det 

upprepade sig och talat om att det var en dålig webbsida och att hon inte orkade lyssna på musiken 

(Nngroup 2014c). Riley-Huff (2012) tror att en anledning till att dessa webbplatser utformas är för att 

utvecklarna inte känner sin målgrupp tillräckligt väl och att enkelheten är något som ofta förbises när 

man tar fram en ny webbplats. Det kanske verkar som att användarna vill ha flashiga sidor med många 

rörliga element men slutanvändarna är alltid ute efter någon typ av information och de vill också att det 

ska vara lätt att hitta informationen.  

Riley-Huff (2012) menar att utvecklarna bör fokusera på enkelhet, enkel design och ett enkelt 

arbetsflöde men att man samtidigt inte bör utveckla webbplatser med endast funktionshindrade personer 

i fokus. Istället bör fokus alltid handla om enkla sidor med bra design och hög användbarhet utan att 

man låter funktionshindrade vara i centrum för utvecklingen. I slutändan är det inte bara användare med 

funktionshinder som uppskattar en enkel webbplats. Användaren är aldrig problemet utan det är 

webbplatsen som är problemet och det blir därmed utvecklarens jobb att skapa en bra 

användarupplevelse för webbplatsens användare (Riley-Huff 2012). 

Ett antagande är att användaren i fallet ovan kände sig hjälplös eftersom hon inte hade kontroll över 

webbsidan. Spolsky (2000) stärker detta antagande i samband med att han förklarar att vi blir lyckligare 

av att ha kontroll över vår omgivning och att vi kan bli frustrerade och känna oss hjälplösa när vi inte 

har kontroll över vad som sker på exempelvis en webbplats. Användagränssnittet är en stor del av en 

webbplats och det påverkar våra känslor och vårt humör. Om en användare känner att hon inte har 

kontroll över en webbplats så är det inte användarens fel att allt inte går som det ska utan det är 

webbplatsens fel och på en sida som Youtube.com är det trots allt användaren själv som väljer vilket 

klipp hon vill se på vilket därmed ger användaren kontroll över gränssnittet. ”A user interface is well-

designed when the program behaves exactly how the user thought it would” (Spolsky 2000). 

3.6 E-tjänster och riktlinjer 
Skillnaden mellan en tjänst och en e-tjänst är att en tjänst kan ses som en paketerad lösning eller service 

som erbjuds för att tillgodose ett behov. E-tjänst är en tjänst som erbjuds genom ett elektroniskt 

gränssnitt. E-tjänsten utförts helt eller delvis elektroniskt. E-delegationen har tagit fram Vägledning för 

webbutveckling, en vidareutveckling av 24-timmarswebben som bland annat innehåller riktlinjer som 

ska underlätta för organisationer att ta fram e-tjänster som kan användas av så många som möjligt på ett 

så enkelt sätt som möjligt. I Vägledning för webbutveckling så är den övergripande rekommendationen 

vid webbutveckling att man utgår från WCAG 2.0. E-delegationen har även en definition av begreppet 

e-tjänst. Det är enligt Lindström
8
, kommunikationschef på Karlstad kommuns kommunikationsenhet 

även denna definition som Karlstad kommun använder sig av. Definitionen lyder: 

                                                           
7
 Youtube.com är en sida där användare kan titta på och dela originalvideoklipp. Det är även ett forum där man kan komma i 

kontakt med, informera och inspirera människor världen över (Youtube 2014).  
8
 Katarina Lindström Kommunikationschef på Karlstad kommuns kommunikationsenhet, intervju den 25 april 2014. 
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Med e-tjänster menas tjänster som tagits fram och levereras med elektronisk kommunikation. E-

tjänster innefattar i vår definition möjlighet att använda servicekanaler som telefonservice, call-

centers, Internet och SMS utöver möjligheten till personliga tjänster och brev. (24-

timmarsdelegationen. 2005, s.7) 

Fortsättningsvis förklaras det att en offentlig e-tjänst kan ses som den typ av service som offentliga 

aktörer erbjuder medborgare, företag, intresseorganisationer och andra myndigheter med hjälp av 

elektroniska kontakter som till exempel telefon och dator. Däremot så finns det dock ingen tydlig 

definition av e-tjänster (24-timmarsdelegationen 2005). 

 

E-delegationen förklarar att e-tjänster ska göras flexibla för Sveriges medborgare. Det här har att göra 

med att olika medborgare har olika mycket kunskap, förmåga och vilja. Det finns människor som 

varken kan eller vill lära sig mer eller ta del av information om allting. Det här innebär att myndigheter 

inte alltid kan utgå från att de har att göra med den aktiva, informerade och kunskapssökande 

medborgaren. På grund av detta så bör e-tjänster utformas flexibelt så att de kan möta så många olika 

medborgare som möjligt. E-tjänster ska också utformas så att de kan användas av personer med olika 

funktionshinder och vid utformningen så bör man även överväga att alla medborgare kanske inte har 

svenska som modersmål. Tillgänglighet vid utformande av e-tjänster måste prioriteras utifrån 

medborgarnas olika förmåga och förutsättningar (24-timmarsdelegationen 2005). 

 

Sveriges kommuner erbjuder i varierande grad e-tjänster inom skola, barnomsorg och kulturarbete med 

mera. På kommunernas webbplatser går det bland annat att låna om böcker och göra anmälan till 

förskola eller fritids. Man kan också ansöka om boendeparkering eller serveringstillstånd. Det utvecklas 

nya e-tjänster hela tiden och listan på vad som går att göra på svenska kommuners webbplatser går att 

göra lång och den kommer troligtvis att bli mycket längre framöver i samband med nya e-tjänster. En 

stor fördel med kommunernas e-tjänster är att användarna själva kan utföra sina ärenden under sin egen 

fritid och på egen vald plats. De behöver alltså inte dyka upp på en viss plats vid en specifik tid utan det 

blir en slags självbetjäning. Svenska kommuner erdbjuder fortfarande flera sätt för användare att utföra 

de tjänster som finns som e-tjänster. Till exempel så finns det en e-tjänst på Karlstad kommuns 

webbplats där användaren kan ansöka om studentbostad. Dock går det också att ringa till organisationen 

som erbjuder studentbostäder för att ansöka om bostad. 

3.7 Karlstad kommuns riktlinjer för kommunens webbplatser 
Avsnittet kommer att presentera Karlstad kommuns målgrupp och kommunens syn på tillgänglighet i 

deras arbete med webbplatsen. Karlstads webbplats kommer att jämföras med Habilitering & Hälsas 

webbplats som enligt källor anses ha hög tillgänglighet för flera målgrupper som är i behov av diverse 

hjälpmedel vid webbanvändning. Den del av Karlstad kommuns webbplats som innehåller e-tjänster 

kommer att analyseras och jämföras med kommunsajtens startsida för att ta reda på hur 

tillgängligheten skiljer sig mellan sidorna och om e-tjänstsidan kan ses som tillgänglig för kommunens 

målgrupper eller inte. 

Karlstad kommuns riktlinjer för kommunens webbplatser talar om att Karlstad.se är den främsta kanalen 

för extern information och kommunikation och att webbplatsen utgör en viktig grund för e-tjänster och 

dialog kring kommunens behov. Medborgarna förväntar sig snabb och korrekt information som ska vara 

tillgänglig för alla och så långt som möjligt anpassas till målgruppernas behov. Ett exempel är 

anpassningar för personer med funktionsnedsättningar. Det kan handla om att information ska finnas på 

teckenspråk (Kommunikationsenheten 2013). Tre av de övergripande målen för webbplatsen lyder: 
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 Informationen ska vara målgruppsanpassad och utformad med tanke på medborgarnas behov. Språket ska vara 

vårdat, enkelt och lätt att förstå.  

 Tillgängligheten för personer med särskilda behov ska utvecklas kontinuerligt enligt följande grundkrav: WCAG-

riktlinjerna 2.0, nivå AA (Web Content Acessibility Guidelines). 

 Ge möjligheter till e-tjänster, interaktion och dialog samt ökad insyn i den demokratiska processen. 

(Kommunikationsenheten 2013, s. 5) 

 

Dessa tre mål nämns eftersom de tar upp målgrupp, tillgänglighet och e-tjänster. När det kommer till 

just målgrupper för kommunens webbplatser nämns dessa sju: 

 

 Kommuninvånarna i Karlstads kommun 

 Besökare (tillsammans med webbplatsen desinationkarlstad.se) 

 Näringsliv 

 Potentiella inflyttare 

 Presumtiva medarbetare 

 Föreningar och ideella organisationer 

 Massmedier 

 Andra kommuner och myndigheter. (Kommunikationsenheten 2013, s. 5) 

 

Dessa målgrupper tillsammans bildar en väldigt stor och tillsynes komplicerad målgrupp. Karlstad 

kommuns e-tjänster finns i e-tjänstplattformen Automaten som är ett externt system hos e-

tjänstleverantören Abou och e-tjänstdelen av webbplatsen förvaltas av kommunens e-kontor. Detta 

innebär att Karlstad.se är en webbplats som kommunens kommunikationsenhet har hand om medan e-

kontoret är ansvariga för den del av webbplatsen som innehåller e-tjänsterna, e-tjanster.karlstad.se.  

 

Enligt Lindström
9
 så följer Karlstad.se de grundläggande principerna i WCAG 2.0 och E-delegationens 

riktlinjer för webbutveckling när det gäller tillgänglighet på webbplatsen. Lindström talar om att 

webbplatsen, i korta drag, ska vara tillgänglig för alla, inklusive personer med olika typer av 

funktionshinder.  

När det kommer till e-tjänsterna så är enligt Lindström riktlinje nummer 74 i Vägledning för 

webbutveckling som är av särskild vikt. Riktlinjen handlar om att presentera innehåll på ett enhetligt 

sätt.  

Tjänster som utvecklas och driftas externt blir vanligare i offentlig sektor. Även tjänster som 

skapas av organisationen själv utvecklas ofta i separata system och är på så sätt skilda från 

webbplatsen. För att öka användarupplevelsen och nivån av tillgänglighet på webbplatsen ska 

man sträva efter att integrera dem på webbplatsen så pass mycket att användaren inte upplever att 

den är fristående eller att den ser märkbart annorlunda ut. De ska smälta in i det grafiska 

formspråket och inte ha andra interaktionsmönster än webbplatsen i övrigt. (Webbriktlinjer 

2014d) 

Den här riktlinjen är troligtvis av särskild vikt för kommunen eftersom den handlar om tillgänglighet för 

tjänster på webben som ligger på annan teknisk plattform och som tidigare nämnts så finns många
10

 av 

Karlstad.ses e-tjänster på e-tjänsteplattformen Automaten hos e-tjänstleverantören Abou 

                                                           
9
 Katarina Lindström Kommunikationschef på Karlstad kommuns kommunikationsenhet, intervju den 25 april 2014. 

10
 Anledningen till att jag väljer att tala om att ”många” e-tjänster ligger på Leverantörs e-tjänsteplattform istället för ”alla” 

är på grund av att flera av e-tjänsterna innebär att användaren blir omdirigerad till en annan webbplats där e-tjänsten finns 

tillgänglig. Detta innebär att användaren inte är kvar på Karlstad.se:s webbplats och därför är det heller inte säkert att e-

tjänsten i fråga ligger på Leverantörs e-tjänsteplattform. Riktlinjer för Karlstads kommuns webbplatser nämner dock inget 

om detta. 
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(Kommunikationsenheten 2013). 

3.8 Tillgänglighet hos Karlstad kommuns e-tjänster 
Englund och Sundin (2008) ger webbplatsen www.habilitering.nu

11
 som ett exempel på en tillgänglig 

webbplats. Detta är organisationen Handikapp & Habiliterings
12

 webbplats. På webbplatsen kan man 

bland annat välja att få texten uppläst för sig, man kan alltså lyssna på sidan vilket gör den mer 

tillgänglig för blinda personer. Det går även att välja bland olika språk som till exempel finska, arabiska 

och turkiska som, förutom svenska, är några av de mest talade språken i Sverige (Parkvall 2009). Det 

finns även en funktion på webbplatsen vid namn Lättläst. Denna funktion finns på flera tillgängliga 

webbplatser och den innebär att texten på webbplatsen inte innehåller svåra ord eller långa meningar. 

Van der Geest och Velleman (2014) förklarar att lättläst också kan innebära att webbplatserna använder 

ord som är lätta att uttala för talsynteser som översätter text till tal och sedan läser upp texten för 

användaren. Det här innebär att lättläst även kan vara till en stor fördel för blinda personer då talsynteser 

inte alltid kan uttala alla ord på rätt sätt.Van der Geest och Velleman (2014) menar att lättläst också kan 

innebära att det finns förklaringar på webbsidan för just svåra ord om det är så att man av någon 

anledning verkligen måste använda svåra ord.  Webbplatsen har även en rubrik som heter Teckenspråk 

och bredvid varje rubrik går det att se ikoner som förtydligar vad dessa rubriker innebär. Norberg menar 

att det viktigaste argumentet för att göra en webbplats tillgänglig är att den annars förlorar sin 

trovärdighet. Handikapp & Habiliterings webbplats riktar sig till personer med olika 

funktionsnedsättningar och närstående till dessa (Englund & Sundin 2008). I och med detta kan 

antagandet göras att webbplatsen är tillgänglig för flera olika grupper av funktionshindrade personer 

och det är dessa element som analyserats på Karlstad kommuns webbplats.  

 

Figur 3 visar hur webbplatsen habilitering.nu ser ut i webbläsaren Google Chrome efter att användaren 

klickat på rubriken Lättläst som befinner sig i mitten av sidans topp. Skärmbilden är tagen 2014-03-19. 

 

Figur 2: En del av webbplatsen Habilitering & Hälsa som tillsynes är en tillgänglig webbplats 

Källa: Habilitering & Hälsa (2014) 

 

                                                           
11

 Då min forskning sker, vårterminen 2014, är adressen till webbplatsen: http://habilitering.se/home. 
12

 Från och med den 1 januari 2011 heter organisationen Habilitering & Hälsa och det är så jag fortsättningsvis kommer 

benämna organisationen. 
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Eva Norberg, informationschef på Habilitering & Hälsa då boken Tillgängliga webbplatser i praktiken 

skrevs, anser bland annat att man ska följa de riktlinjer som finns kring tillgänglighet även om Norberg 

själv inte är alldeles nöjd med alla dessa riktlinjer. Så här skriver författarna kring Norbergs tankar kring 

att följa de riktlinjer som finns och om svårigheter vad gäller WAI:s riktlinjer: 

 

Många av dem har konkreta och tydliga råd för användare med fysiska handikapp, men det har 

varit svårt att hitta information om kognitiva funktionsnedsättningar. För att inte tala om hur lite 

information det finns om hur man ska skriva begripliga texter. WAI:s riktlinjer tycker hon också 

har varit svåra att tolka. (Englund & Sundin 2008, s.166)  

Vid en intervju med Norberg
13

 svarar hon, på frågan om hur de gått tillväga för att tolka WAI:s 

riktlinjer, att dessa riktlinjer alltid fanns med som krav när organisationen gjorde beställningar av 

webbkonsulter. Det som levererades skulle följa riktlinjerna och om detta inte var möjligt, fullt ut, så 

skulle det tydligt anges av webbkonsulterna. Norberg fortsätter med att berätta att de tog in en expert 

som gjorde en särskild granskning av Habilitering & Hälsas webbplats. Förutom detta så letade de 

själva efter olika riktlinjer och anvisningar för tillgängliga webbplatser som de sedan skrev om. 

Organisationen hade även en omfattande utbildning för alla som skulle arbeta med webben där man 

bland annat fick lära sig att skriva begripligt, bildhantering, skriva på ett språk som alla förstår och 

annat som kunde tänkas vara relevant kring tillgänglighet och publiceringsverktyg. Norberg påpekar 

också att hon anser att det idag finns bättre nationella anvisningar kring tillgänglighet som till exempel 

24-timmarswebben. 

3.9 Tillgänglighet hos Karlstad kommuns webbplats 
Internetworld utsåg Karlstad.se till årets bästa kommunsajt 2013. ”Välgjort, responsivt, tydligt. Denna 

kommun har allt man kan förvänta sig- och önska sig 2013. Årets vinnare visar vägen för hur svenska 

kommuner bör ta sig an de digitala möjligheterna.” (Fredelius 2014). Fredelius
14

 nämner dock att 

Internetworld inte tittat på webbplatsernas tillgänglighet utan att det handlat om utvecklingskraft, 

nyskapande och anpassning till olika tekniska plattformar. Även om det här inte säger något om 

webbplatsens tillgänglighet så bör tillgänglighet vara en viktig variabel då det i slutändan handlar om en 

kommunsajt som ska vara välgjord, responsiv och tydlig för slutanvändarna. 

Vid en jämförelse mellan Karlstad.se och Habilitering & Hälsas startsida går det att urskilja en del 

likheter vad gäller just tillgänglighet. Grön ruta 1 i figur 4 markerar en meny där det går att välja att se 

webbplatsen Karlstad.se med lättläst text eller på olika språ som bland annat engelska, bosniska och 

arabiska. Det finns också ett alternativ för teckenspråk. Grön ruta 2 visar en panel för uppläsning av text 

på webbplatsen. Även om utseendet på de olika funktionerna skiljer sig från de från Habilitering & 

Hälsas webbplats så fungerar de dock likadant. Däremot innehåller Habilitering & Hälsas meny även 

förklarande ikoner till varje rubrik (se figur 6, Grön ruta 1). Ikonen för teckenspråk, längst ut till höger i 

menyn, ser ut som en hand. Benyon (2013) kallar dessa typer av ikoner för direkt avbildning (min 

översättning, Benyon 2013). Originaltext: ”Direct mapping” (Benyon 2013, s.259). Den här typen av 

ikon är en direkt avbildning av en hand och direkt avbildning handlar om att skapa en mer eller mindre 

direkt bild av vad ikonen är tänkt att representera. 

                                                           
13

 Eva Norberg Kommunikationsredaktör Eskilstuna kommun, intervju den 14 april 2014. 
14

 Ada Fredelius Webbredaktör för Internetworld.idg.se, intervju den 10 april 2014. 
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Figur 3: Element för tillgänglighet på startsidan för Karlstad kommuns webbplats 

Källa: Karlstad.se (2014) 

Ett annat exempel på direkt avbildning är skrivarikonen i Word som ser ut som en skrivare och vars 

huvuduppgift är att skriva ut dokument (se figur 5). Vid analysen har antagandet gjorts att Karlstad.ses 

startsida är tillgänglig för flera grupper med olika funktionshinder. 

 

Figur 4: Ikonen för att skriva ut dokument i Microsoft Word  

Källa: Microsoft Office Professional Plus (2010) 
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Grön ruta 1 I figur 6, Habilitering & Hälsas startsida, markerar en meny där användaren kan välja att 

lyssna, få text på webbplatsen uppläst för sig. Den innehåller även en funktion där användaren kan välja 

att se webbplatsen på flera olika språk eller med lättläst text och längst till höger finns rubriken 

Teckenspråk. Den är som tidigare nämnts lik den meny som visas på startsidan för Karlstad kommuns 

webbplats (se figur 4). 

 Figur 5: Element för tillgänglighet på startsidan för Habilitering & Hälsas webbplats 

Källa: Habilitering.se (2014) 
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Om användaren klickar på rubriken ”E-tjänster & självservice” som befinner sig inom Grön ruta 3 i 

figur 4 så kommer hon till den delen av webbplatsen som innehåller Karlstad kommuns e-tjänster, e-

tjanster.karlstad.se. Det är denna del av webbplatsen som kommunens e-kontor är ansvariga för. E-

tjänstdelen innehåller inga av de tillgänglighetsfunktionerna som finns på Karlstad.ses startsida, som 

visas i figur 4. Därmed har antagandet gjorts att sidan är mindre tillgänglig för flera grupper av 

funktionshindrade. Om man väljer att utföra något med hjälp av en e-tjänst så saknas även här de olika 

tillgänglighetsfunktionerna. 

 

 
 

Figur 6: E-tjänster & självservice på Karlstad.se 

Källa: Karlstad.se (2014) 

  



25 
 

4 Empiri 
Empirikapitlet presenterar en sammanställning av insamlade empiriska data som erhållits genom 

telefonintervjuer med en e-tjänstleverantör samt fyra utvecklare hos 3 svenska kommuner. Utvecklare A 

arbetar externt med e-tjänstutveckling åt kommuner och resterande utvecklare arbetar internt inom 

kommunernas IT-enheter. Intervjusvaren analyseras i kapitel 5 och är även underlaget för de slutsatser 

som uppsatsen presenterar i kapitel 6. 

4.1 Intervju med Utvecklare A hos e-tjänstleverantör i Stockholm 
Organisationen är placerad i Stockholm och utvecklar bland annat IT-lösningar som är både 

standardiserade och innovativa. Företaget ingår i Addnode-koncernen och erbjuder lösningar som 

realiserar det digitala kundmötet med designade informationsflöden, användaranpassade tjänster och 

effektivare kommunikation. De är även marknadsledande med sin e-tjänsteplattform, Automaten, hos 

Sveriges kommuner. Automaten har utvecklats tillsammans med leverantörens kunder, svenska 

kommuner. Arbetet tillsammans med sina kunder är något som organisationen tror starkt på. Att placera 

sig ute hos sina kunders verksamheter för att förstå hur de arbetar och sedan kunna bygga vassa IT-

lösningar som skapar ett högt värde för kunden.  Leverantören arbetar tillsammans med flera svenska 

kommuner och Värmlands 16 kommuner, bland annat Karlstad, utgör några av dessa. 

4.1.2 E-tjänster och tillgänglighet 
Alla företagets kunder delar på samma gemensamma kodkärna, som ligger i Automaten. Respondenten 

berättar att det finns en gemensam HTML-struktur att förhålla sig till vilket innebär att varje kund har 

möjlighet att göra anpassningar till det grafiska, egna CSS:er. Hur tillgängliga e-tjänsterna är beror 

väldigt mycket på hur tillgängliga kundernas webbplatser är. Vissa kunder tycker att tillgänglighet är 

mer viktigt än andra och hos dessa kunder har leverantören säkrat att de inte får några valideringsfel 

innan de publicerar tjänsten. Företaget har enligt respondenten en acceptabel grund för tillgänglighet 

men riktlinjerna för området är så pass komplexa att organisationen vill få informationen direkt från 

kunden när det handlar om vad de vill att man ska lägga tid och pengar på. Tyvärr får man inte alltid 

reda på hur mycket av dessa resurser som användas mot just tillgänglighetsanpassningar. Det har hänt 

att tillgänglighetsexperter från Funka Nu har varit med och genomfört analyser av leverantörens 

plattformar för bland annat Örebros räkning där Funka Nu sedan kommit med återkoppling på vad som 

kan göras för att öka tillgänglighet hos olika element vilket leverantören även har åtgärdat i just det 

fallet. Utvecklaren tror dock att det finns så mycket mer att göra vad gäller tillgänglighet hos e-

tjänsterna. Organisationen har däremot svårt att arbeta proaktivt med tillgänglighet. De följer inga 

direkta riktlinjer utan det handlar om vad kommunerna vill och det är i dagsläget väldigt ovanligt att 

kommunerna kommer med krav på tillgänglighetsriktlinjer som ska följas vid utvecklingen. Även om 

respondenten anser att tillgänglighet är en viktig aspekt vid utveckling och något som man vill arbeta 

mer med så handlar det i slutändan om vad kunden är villig att betala för. Pengarna kanske inte alltid är 

det som styr men generellt sätt så brukar högre tillgänglighet och högre användbarhet innebära längre 

tid tills kunden får slutprodukten och oftast vill kunden ha slutprodukten så snabbt som möjligt. 

Det finns olika kompetens och bakgrund hos de anställda inom organisationen och vissa är mer 

fokuserade på användbarhet och tillgänglighet än andra men samtidigt försöker man alltid få sina 

kunder att lyfta blicken mot tillgänglighet och användbarhet. Att skriva lättlästa texter som innebär 

kortare meningar utan interna eller svåra begrepp och att inte ha för mycket text på en sida eller i 

samma stycke är just ett sådant förslag som man tidigare gett kunder. Utvecklaren tror att en bra e-tjänst 

till största delen handlar om förståliga texter och därmed även ett förståligt flöde. 
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Leverantören kallar inte sig själva för tillgänglighetsexperter och det är heller inget de går ut med när de 

marknadsför sig själva. Fokusen finns inom organisationen men tillgänglighet är inget som personalen 

utbildas inom på företaget. Däremot är tillgänglighet en röd tråd som ska synas i allt som görs. Vid de 

tillfällen då det krävs hög tillgängliget tar leverantören istället hjälp av tillgänglighetsexperter. Företaget 

har dock checklistor som talar om vad man ska tänka på när det kommer till tillgänglighet och 

användbarhet och en sak som man ofta talar om är att användarna inte ska behöva stanna upp och 

fundera över det de ska göra för då har man misslyckats. Flera av leverantörens konkurrenter gör så 

mycket mer än bara utveckling av e-tjänster. Utvecklaren tror att dessa organisationer saknar den 

verksamhetsförståelse som behövs för att göra något väldigt tillgängligt. 

Om hög tillgänglighet för en viss målgrupp hos en e-tjänst är något som kunden ställer krav på så skulle 

leverantören självfallet sammarbeta med någon annan organisation. De skulle inte hyra in ett företag, 

som kanske är kända sedan tidigare för hög tillgänglighet, för att sedan bara låta företaget göra 

anpassningarna och sen göra resten av arbetet själva. Istället skulle, enligt utvecklaren, leverantören 

försöka arbeta tillsammans med företaget: 

”Vi skulle sammarbeta med några andra tillgänglighetsexperter och försöka jobba tillsammans 

med företaget istället för att bara låta dem göra sin grej och sen vara färdiga. Tillgänglighet är så 

pass viktigt och om vi får chansen att jobba med ett företag som samtidigt kan utbilda oss så 

skulle den egna kompetensen inom företaget öka vilket jag tror skulle innebära att vi skulle få 

ytterligare en egenskap som kanske skulle göra oss mer åtråvärda på marknaden.”  

Självklart är målet att en e-tjänst ska vara tillgänglig för kommunen och alla deras invånare Dock brukar 

flera av kommunerna tala om 80/20 regeln vid utveckling av e-tjänster. Det kan vara svårt att göra en 

tjänst som fungerar optimalt för alla men om man fokuserar på att göra anpassningar för 80 procent så 

kan resterande 20 procent få personlig service. Anpassa alltid bemötandet och tjänsterna till användaren 

dock är det inte alltid säkert att samma bemötande eller e-tjänst fungerar likadant för alla, förklarar 

utvecklaren. 

E-tjänsterna idag är inte så flexibla som de skulle kunna vara men det betyder inte att alla e-tjänster är 

otillgängliga för sin målgrupp. När det handlar om anpassningar och flexibilitet så anpassas vissa 

tjänster till användares val genom att man inte behöver svara på frågor som inte är relevanta för just 

användaren i fråga. Men däremot anser respondenten att många texter är långt ifrån lättlästa. 

Respondenten anser att majoriteten av Sveriges e-tjänster inte är flexibla idag. 

4.1.2 Kommuners krav på tillgänglighet hos e-tjänster 
Kommunerna ställer skall- och börkrav. Ibland kan skallkraven handla om att en e-tjänst skall vara 

tillgänglig men det är inte förrän man träffar kunden och har en konversation med denne, ansikte mot 

ansikte, som man verkligen får reda på exakt vad kunden menar med tillgänglighet och hur långt de är 

villiga att gå när det kommer till just det som ska göras tillgängligt. Efter detta görs estimeringar och 

kunden får ett kostnadsförslag. Är det så att det handlar om en ny kund som man tidigare inte utvecklat 

någon e-tjänst åt så kan leverantören välja att göra en intern investering. Detta har till stor del att göra 

med om det är så att man inom organisationen kommit fram till att tillgänglighet är viktigt för den här 

kunden och att just denna investering kan innebära att man i framtiden även kommer att utveckla något 

annat åt kunden. Man delar alltså på en del av kostnaderna för e-tjänsten med kunden och skapar 

därmed ett förtroende hos kunden och även en stor chans till flera arbeten i framtiden. 

Respondenten förklarar att man tittar på slutanvändare och hur de kommer att använda tjänsten 

beroende på hur kunden väljer att använda leverantören: 
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”Det kan gå till på två sätt. Vissa kunder väljer att köpa oss och säger till exempel att de vill ha ett 

script för att hoppa mellan två sidor. Då implementerar vi den funktionen och sen är arbetet med 

den kommunen och den e-tjänsten avklarat för just det tillfället. Kunden kan även be oss att 

utveckla en komplett e-tjänst och då kan de exempelvis tala om att de vill ha en e-tjänst som är 

tillgänglig för blinda och hörselskadade. I så fall får vi ett större ansvar för utvecklingen och då 

måste vi även göra dessa tillgänglighetsanpassningar och då har vi resurserna till det. När de bara 

hyr in oss för att utveckla en specifik funktion så är det upp till kommunen att testa e-tjänsten för 

sin målgrupp.”  

Kommunerna kan också skapa sina egna e-tjänster i Automaten. E-tjänstplattformen har ett verktyg som 

gör att kommunerna kan göra egna e-tjänster. Respondenten anser att de sämsta e-tjänsterna oftast är de 

som kunden väljer att göra helt själv. Det här tror utvecklaren har att göra med att kommunen går efter 

hur förvaltningarna vill att e-tjänsterna ska se ut och att det saknas verksamhetsförståelse i kombination 

med att man saknar ett naturligt sätt att tänka på vad gäller användarcentrerad utveckling och hur flöden 

ska se ut. Att utveckla e-tjänsterna helt själva hos kommunerna på e-tjänsteplattformen är dock alltid 

billigast och går snabbast. Det här medför att kommunerna kan välja att inte låta leverantören utveckla 

en specifik e-tjänst vilket respondenten ser som ett problem då hon tror att viss kunskap saknas för att 

kunna göra en e-tjänst med hög tillgänglighet. 

4.1.4 Komunernas syn på tillgänglighet 
Det har tidigare varit en väldigt stor fokus på kvantitet hos kommuner – i tron att många e-tjänster 

innebar hög tillgänglighet. Respondenten tror dock att denna trend håller på att dö ut. Allt fler 

kommuner börjar inse att färre, men kvalitativt bättre, e-tjänster som både är användarvänliga, 

tillgängliga och integrerade med underliggande system är av större vikt och innebär både hög 

tillgänglighet samtidigt som dessa e-tjänster gör högre nytta för både kommunen och deras kunder. 

Detta i sin tur medför att utvecklarna också kommer vara tvungna att fokusera mer på 

tillgänglighetsaspekten vid utveckling. 

Hos organisationen krävs mer tid för att generellt sätt implementera en högre tillgänglighet hos en e-

tjänst. Ofta vill kommunerna att e-tjänsten ska vara klar och levereras så snart det går:  

”Det finns en triangel som handlar om tid, kvalitet och pengar. Om kunden inte vill betala mer 

pengar och det är viktigt att e-tjänsten blir klar så fort som möjligt så får kvalitén lida och det är i 

kvalitén som tillgänglighet och användbarhet ingår. Viljan att göra det tillgängligt finns men 

oftast finns det inte tid. Pengar är dock inte ett problem även om det är självklart att en e-tjänst 

inte kan vara orimligt dyr, men det är sällan som pengarna är det största hindret för tillgänglighet. 

Även om tillgänglighet inte innebär att något annat äventyras eller prioriteras mindre så är tid och 

pengar de största bromsklossarna hos kommunerna och blir därmed även bromsklossar hos 

leverantören. Det går bara att förklara vikten av tillgänglighet för kunden men i slutändan är det 

ändå kommunen som måste fatta beslutet om vad som är av störst vikt”. 

4.1.6 Tillgänglighet för utvecklaren 
Utvecklaren tänker dels på tillgängligt som i att någonting ska finnas 24 timmar om dygnet på webben. 

Tillgänglighet innebär självfallet också att grupper inte ska exluderas - det kan handla om blinda, äldre, 

döva eller någon annan typ av funktionsnedsättning. Alla gynnas av tillgänglighet. Människor åldras 

och blir gamla och Sverige har en åldrande befolkning så tillgänglighet kommer att vara minst lika 

viktigt i framtiden som det är idag. 

4.1.6 Relationen mellan användbarhet och tillgänglighet 
Utvecklaren förklarar att hög användarhet ger hög tillgänglighet och även att en lägre nivå av det ena 

sänker nivån av det andra. Man kan till exempel göra e-tjänster oanvändbara eller otillgängliga genom 
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att ha jättelånga texter med alldeles för långa stycken och användande av facktermer som inte är 

förståliga för e-tjänstens målgrupp. Det behöver inte bara vara personer med funktionsnedsättningar 

som behöver tillgänglighet, utvecklaren anser att100 procent av Sveriges befolkning behöver 

tillgängliga e-tjänster. Bara för att någonting blir bättre, eller lättare att använda för en person med 

någon typ av funktionsnedsättning så blir det inte sämre, eller svårare att använda för en icke 

funktionshindrad person. Att man kan förstora text om man så vill är inget som skulle påverka en person 

utan synfel på något negativt sätt. Tillslut blir även en användare med bra syn gammal och då kanske 

synen inte är lika skarp. Därmed blir även textförstoring väsentligt för den här personen vilket det 

kanske inte var från början även om det inte medförde någon försämring av e-tjänsten. 

4.1.7 Tillgänglighet varierar 
Utvecklaren förklarar att hon inte förstår varför tillgängligheten är så viktigt på Karlstad.se men inte på 

e-tjanster.karlstad.se då båda delarna ändå tillhör kommunens webbplats. Hon tror att det kanske har att 

göra med var sidorna hör hemma organisatoriskt. Kommunikationsavdelningen är ägare av Karlstad.se 

och e-kontoret är ägare av e-tjanster.karlstad.se: 

”När vi ser tillgänglighetselement på kommunernas webbplatser så frågar vi om dessa är av stor 

vikt när det kommer till sidan med e-tjänsterna. Oftast får vi frågan om vi själva har dessa element 

idag och om det är något vi i så fall kan implementera. Där får vi svara nej men samtidigt går det 

att lösa, men det här är inget kommunerna är intresserade av. Lösningen innebär mer tid och mer 

pengar”.  

4.1.8 Slutanvändarna 
Kommunerna har alltid egna acceptanstester men utvecklaren anser att det är svårt att se dessa personer 

som slutanvändare eftersom de är alldeles för insatta i sin egen verksamhet för att kunna representera 

slutanvändarna. Vid vissa uppdrag då det bland annat handlat om att ta fram en e-tjänst som i första 

hand riktar sig mot äldre så har leverantören haft samarbeten med Pensionärernas riksorganisation 

(PRO) och låtit äldre personer testa e-tjänsterna som slutanvändare.  Dock finns ingen tydlig struktur 

och det är inte alltid som företaget testar e-tjänsterna med slutanvändare och det handlar tyvärr om att 

kunderna inte vill betala för dessa tester vilket i sin tur skulle kunna bero på att leverantören inte 

förklarar nyttan av dessa tester tillräckligt noggrant för kunderna. Respondenten tror i slutändan att det 

handlar om att kunderna tror att det räcker med att de själva testar e-tjänsterna: 

”När det kommer till att utföra tester med funktionshindrade så är det här tyvärr en gråzon. 

Kommunerna pekar på leverantören och de pekar på kommunerna men både utvecklare och 

kommuner är troligtvis medvetna om hur viktigt det är med tillgängliga e-tjänster. Utvecklaren 

förklarar att leverantören vid tillfällen har förklarat för kunden och försökt denne att förstå varför 

dessa tester på slutanvändare med funktionshinder är av stor vikt men förklarar samtidigt att det är 

kunden som i slutändan bestämmer”. 

4.1.9 Konkurrenter och tillgänglighet 
Utvecklaren tror att man har stor kunskap om de flesta konkurrenterna och deras arbete med 

tillgänglighet. Många av konkurrenterna är enligt utvecklaren sämre på tillgänglighet än den egna 

organisationen. Dock finns det ett fåtal som har lyckats bättre med vissa element av tillgänglighet. 

Respondenten tror att detta har att göra med att leverantörens system kan ses som lite äldre än sina 

konkurrenters. Automaten är från 2008 vilket inte är så långt tillbaka men samtidigt utvecklas nya 

system hela tiden och ett system från 2013 har troligtvis fler anpassningar för tillgänglighet än ett 

system från 2008. Modernare teknik innebär troligtvis att det blir lättare att införa fler element av både 

tillgänglighet och användbarhet. Utvecklaren förklarar att organisationen inte alltid kan implementera 

det som några av deras konkurrenter kan implementera lika effektivt. Ibland handlar det om just tid och 
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då har ju konkurrenten i fråga lyckats bättre med just den delen som ibland kan ha att göra med 

tillgänglighet. 

4.1.10 Tillgänglighet i framtiden 
Utvecklaren tror att folk börjar bli allt mindre främmande för tekniken samtidigt som de kommer kräva 

mer. Kanske kommer man att kräva att saker ska vara enkla att ta sig igenom och att det ska gå snabbt. 

Hon anser att en starkare koppling till tekniken innebär annan typ av tillgänglighet men att tillgänglighet 

fortfarande kommer att vara minst lika viktigt då det inte bara är teknologin som utvecklas utan även 

användarna och användarna kräver just nu mer av teknologin. 

4.1.11 Ansvaret för tillgängliga e-tjänster 
Utvecklaren förklarar att hon anser att det är svårt att lägga ansvaret, för e-tjänster med hög 

tillgänglighet, helt på kunden eller leverantören:  

”Det är som hönan och ägget. Om kunderna inte ställer krav på tillgänglighet så kommer 

leverantörerna inte leverera en produkt som man kan säga har hög tillgänglighet men å andra 

sidan om en leverantör börjar leverera e-tjänster med hög tillgänglighet så kommer kunderna 

förstå att de kan kräva tillgänglighet av sina leverantörer och då blir andra leverantörer bättre på 

tillgänglighet då de tvingas lära sig för att inte bli utkonkurrerade.” 

Det är i slutändan ett gemensamt ansvar som ligger på både utvecklare och kund. Det bästa skulle vara 

om leverantörer insåg att det är ett sätt att få konkurransfördelar. Följer man inte med i utvecklingen vad 

gäller tillgänglighet och användbarhet så kommer kraven tillslut komma från kommunerna och då kan 

man inte svara på deras krav för att man inte har kunskapen och i och med detta tvingar man kunden att 

gå till någon annan leverantör som har mer kunskap kring tillgänglighet och som därmed också kan 

utveckla en mer tillgänglig e-tjänst. Därför är det viktigt att ligga före kunden så att man inte behöver 

anpassa sig hela tiden och så att kunden känner sig säker med sin leverantör. I slutändan är dock 

tillgänglighet både kundernas och leverantörernas eller utvecklarnas gemensamma ansvar. 

4.2 Intervju med Utvecklare B hos svensk kommun 
Utvecklaren arbetar för en av Sveriges större kommuner som ligger i Södermanland. 

4.2.1 E-tjänster och tillgänglighet 
Utvecklaren anser att e-tjänster ofta har en lägre tillgänglighet än resten av webbplatsen när det kommer 

till svenska kommuner: 

”Det man kan säga om tillgänglighet och e-tjänster är att tillgängligheten generellt är lägre hos 

svenska kommuner än vad den är på resten av webbplatsen. Det här gäller generellt användbarhet 

också”. 

Fortsättningsvis förklarar han att detta beror på flera saker. Dels har det att göra med att e-tjänsterna på 

den egna webbplatsen är nyare än resten av webbplatsen. De flesta kommunsajterna i Sverige togs fram 

under 1990-talet och e-tjänster var inget som existerade vid den här tiden. Det här innebar att e-

tjänsterna har implementerats mycket senare och även är i en annan mognadsfas än resten av 

webbplatsen. E-tjänster är fortfarande ett väldigt nytt begrepp och det är fortfarande något som 

utvecklas mer och mer för varje dag som går och just nu tror utvecklaren inte att man har tillräckligt 

med kunskap kring e-tjänster hos många svenska kommuner. Generellt sett ser det likadant ut hos de 

flesta kommuner där e-tjänster är något som långt senare implementerats och som därför blivit en annan 

del av webbplatsen. Samtidigt ska e-tjänsterna passa in i den nuvarande designen och se likadana ut som 

resten av webbplatsen, vilket de tyvärr inte gör idag. Utvecklaren förklarar att det här är en stor och svår 
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utmaning som just nu är svår att få ihop, speciellt eftersom kommunen arbetetar tillsammans med flera 

andra leverantörer och utvecklare beroende på vad för sorts e-tjänst det är som utvecklas och mot vilka 

den riktar sig: 

”Olika e-tjänster ligger i olika generationer. Vissa är mer eller mindre tillgängliga än andra och 

det beror till stor del på vilken organisation som som arbetat med e-tjänsten och hur moget deras 

tänk kring frågor som användbarhet och tillgänglighet är”. 

Den låga graden av tillgänglighet kan också bero på att man hos den egna kommunen tidigare varit 

rädda att arbeta med just handikapporganisationer och tillgänglighetsfrågor. Det här tror dock 

utvecklaren att man blivit bättre på och på senare tid fått upp ögonen för. Tidigare ansåg man kanske att 

handikapporganisationer innebar klagomål och mer jobb och man kanske struntade i att arbeta 

tillsammans med organisationerna på grund av detta: 

”Rädslan tror jag att man kommit över men det får en annan effekt. Om de som ansvarar för 

webbplatsen kommit så långt med tillgänglighet innebär det också att de är skyldiga att förmedla 

tillgängligheten till sina leverantörer. Oftast är dessa utspridda över flera områden där man kanske 

inte har kommit lika långt i arbetet med tillgänglighet och där frågan kanske varit osynlig tills 

kraven kommer”. 

Utvecklaren anser inte att kommunens e-tjänster är flexibla idag och tror kanske inte att de kommer vara 

det imorgon heller. Men han tror däremot att de kommer att bli flexibla i framtiden och beskriver 

flexibiliteten som en kurva som blir bättre och bättre hela tiden. Strävan är dock alltid att göra e-

tjänsterna flexibla så långt det går. 

4.2.2 Kommunen och tillgänglighet 
Respondenten förklarar att kommunen följer WCAG 2.0 så långt det går men att kommunen även har 

börjat titta på vad det innebär för kommunen att säga att man följer standarden:  

”Vi har dokumenterat hur vår tolkning av WCAG 2.0 ser ut och denna tolkning har vi sedan stämt 

av med Funka Nu.”  

I ett e-postmeddelande som skickats av utvecklaren efter intervjun förklaras att en av de delar som 

kommunen tyckte var viktiga när utvecklandet av e-tjänster för de började bli mer aktivt, runt 2008, var 

en typ av övergripande guidelines för att trycka på olika saker som ansågs viktiga vid utveckling av e-

tjänster. Sedan dess har ett tekniskt ramverk för e-tjänsterna utvecklats som man arbetar iterativt med 

för att hela tiden höja användbarheten och tillgängligheten hos e-tjänsterna. För både beställare och 

utvecklare har det tagits fram ett stöd som talar om hur e-tjänsterna ska byggas upp visuellt som jag 

också fått ta del av. Grafiska riktlinjer för e-tjänster: Enligt stadens nya grafiska profil – 2013.  

Så här skriver utvecklaren i e-postmeddelandet när det handlar om hur kommunen tolkar kontraster. 

Detta har även Funka Nu tagit del av och godkänt: (Följande e-postmeddelande mottogs den 18 juni 

2014) 

”Skillnad i färg 

 

-Vi strävar alltid mot ett gränsvärde på 500 eftersom det är W3C riktlinjer. Det finns en annan 

riktlinje från Hewlett packard som är på 400, detta värde är enligt vår erfarenhet det svåraste att nå 

och vi tolkar alltså denna riktlinje friare än de andra två värdena. Vi tillåter aldrig kontrastvärden 

under 400. 

-På viktiga textytor som huvudmenyer, startsida och brödtexter är vi måna om att nå riktlinjen 500 

eller vara i närheten av 500. Vi tycker inte ett värde under 450 fungerar för sådana texter. 

-För andra texter, t.ex. kontraster på en hovereffekt eller mycket stora texter i en kampanjyta (där 
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innehållet också kan nås på andra sätt t.ex. genom navigation eller sök) är vi i undantagsfall öppna 

för att gå ner mot lägre kontraster t.ex. 420. 

-Vi tillåter aldrig kontrastvärden under 400. Skillnad i ljusstyrka. 

 

-Vi ska alltid följa ljusstyrka enligt riktlinje över: 12 Skillnad i ljusintensitet 

-Vi följer alltid W3Cs riktlinje om skillnad i ljusintensitet enligt nivå AA för texter över 18 

punkter och några steg uppåt i textstorlek 

-Vi kan i undantagsfall frångå W3Cs riktlinjer om skillnad i ljusintensitet för riktigt stora texter 

t.ex. 72 punkter. Eftersom storleken påverkar läsbarheten också och det inte finns någon riktlinjer 

från W3C för riktigt stora textstorlekar.” 

4.2.3 Tillgänglighet för utvecklaren 
På frågan om vad tillgänglighet innebär för utvecklaren svarar han: 

”En generell baseline är att något ska vara så enkelt att använda som det går. En tjänst ska inte gå 

trögt, den ska flyta på. Den ska kännas trovärdig och användaren ska känna att hon vill använda 

tjänsten och hon ska känna sig trygg i sitt användande. Alla e-tjänster ska fungera lika bra att 

använda oavsett om du till exempel är blind eller seende. Synskadade kan ha extremt mycket 

nytta av digitaliserade saker men då gäller det också att de kan använda det som är digitaliserat”. 

4.2.4 Relationen mellan användbarhet och tillgänglighet 
Enligt utvecklaren är de två begreppen synonyma väldigt många gånger. Dock rör det sig också om 

funktionshinder. En sak som är användbar för någon kanske inte är användbar alls för någon annan 

beroende på just funktionshinder. Om man ska använda användbarhetsbegreppet brett är en e-tjänst som 

inte är användbar för en målgrupp oftast inte tillgänglig för målgruppen heller. Utvecklaren anser även 

att användbarhet har med förståelse att göra: 

”Är det begripligt? Förstår vi hur vi ska använda detta? Gör vi inte det så är det ju inte tillgängligt 

heller. Det kan handla om språk, kultur, ålder eller funktionsnedsättningar. Är det bara ingenjörer 

som förstår hur en viss sak ska användas så är den saken inte användbar för andra målgrupper och 

då blir den ju inte tillgänglig för dessa målgrupper. Till stor del tror jag att det handlar om 

enkelhet. Det måste vara enkelt att använda för så många som möjligt i så stor utsträckning det 

bara går”. 

4.2.5 Tillgänglighet varierar 
När en e-tjänst sätts i drift så betyder inte det att arbetet med tjänsten är avslutat. Utvecklaren menar att 

en e-tjänst som publiceras på webbplatsen ses som en lanserad e-tjänst och att ett arbete med att göra e-

tjänsten så bra som möjligt för användaren börjar i detta skede: 

”Lanseringen innebär att vi anser att e-tjänsten går att använda och att den därför kan publiceras. 

Men det är inte målbilden. Det är inte en bra idé att ta fram något som kostar en massa pengar, 

sedan släppa produkten och låta den ligga statiskt i flera år tills den tas bort. Det som var modernt 

igår är inte modernt idag och därför så tappar vi hela tiden i både användarvänlighet och trohet för 

varumärket. Man tappar mycket och det går fort så därför måste man hela tiden arbeta med 

produkten så att den fortfarande kan ses som bland annat modern, användbar och tillgänglig av 

användaren”. 

Fortsättningsvis berättar utvecklaren att plattformen som e-tjänsterna publiceras i inte alltid är samma 

version som e-tjänsten från början utvecklades till vilket kan innebära skillnader i tillgänglighet:  

”Det kommer ständigt nya versioner av plattformen och samtidigt släpps e-tjänster till de olika 

versionerna och dessa e-tjänster anpassas till respektive version av plattformen. Därför måste man 

också titta på vad som går att göra till denna version och vad som går att göra vid ett senare 

tillfälle. Till kommande version. Man måste alltså anpassa e-tjänsterna lite efter plattformen. 

Samtidigt försöker vi hela tiden kontinuerligt höja nivåer i gamla e-tjänster och uppgradera de och 
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anpassa till den senaste versionen. Egentligen kan man säga att allting alltid ligger lite efter den 

senaste utvecklingen eftersom plattformen utvecklas konstant”. 

4.2.6 Slutanvändarna 

Om och hur tester med slutanvändare görs varierar väldigt mycket. Vissa leverantörer är extremt 

duktiga på att testa e-tjänsterna med användare medan andra är mindre duktiga. Respondenten förklarar 

att kommunen lyfter fram vikten av tester till sina leverantörer. Kommunen har även tidigare arbetat 

tillsammans med flera handikapporganisationer vid utveckling av flertalet e-tjänster för att ta reda på 

vad organisationerna och deras målgrupp anser som användbart och tillgängligt. Kommunen har bland 

annat löpande relationer med Synskadades Riksförbund som skickar feedback om vad som är bra eller 

mindre bra med webbplatsen och vissa e-tjänster. Det här gör att utvecklarna får reda på varför något är 

bra för just synskadade vilket också ökar motivationen för att implementera något som man vet kan 

hjälpa denna målgrupp: 

”Det gäller att skapa en gemensam syn på tillgänglighet som med allt annat vid utveckling. Vad är 

det som beställare man ska ställa krav på när det handlar om just tillgänglighet? Vilka är det som 

gynnas av högre tillgänglighet och vad blir konsekvenserna om vi inte ställer dessa krav?”. 

Att göra e-tjänster tillgängliga för hela kommunens målgrupp är en utmaning och utvecklaren anser att 

kommunen har ambitionen att göra e-tjänsterna tillgängliga för hela målgruppen men att de i dagsläget 

tyvärr inte är tillgängliga för hela målgruppen. Han nämner även att han haft kontakt med el-

allergikernas förbund och att de helst vill ha telefonitjänster och då blir ju e-tjänster inte relevant alls för 

de vilket gör att det blir svårt att göra e-tjänsterna tillgängliga för just den gruppen. 

4.2.7 Konkurrenter och tillgänglighet 

Många kommuner är väldigt duktiga på saker som den egna kommunen, enligt utvecklaren, har svårt att 

vara just duktiga på. Det här beror till stor del på att kommunen är en av Sveriges största kommuner och 

därför har en väldigt hög volym på flera saker. En av dessa saker är språken. Många andra kommuner 

har exempelvis flera språk för användaren att välja mellan. Enligt utvecklaren kan kommunen inte 

anpassa sig till alla språk inom kommunen. På grund av detta anser han att det är bättre att 

informationen finns tillgänglig på de språk som kommunen har resurser att underhålla istället för man 

försöker översätta informationen till flera språk som man kanske inte kan underhålla i slutändan vilket 

skulle innebära att informationen kanske måste tas bort eller blir felaktig. Han avslutar med att säga att 

det ibland kan vara bättre att inte tillhandahålla information på språk där man inte har kompetens då 

felaktig information kan vara mer destruktiv än ingen information alls.   

4.2.8 Tillgänglighet i framtiden 
Utvecklaren förklarar att han tror att tillgänglighet på webben kommer vara en självklarhet i framtiden. 

Det som diskuteras idag kommer förhoppningsvis att vara standarder för alla om några år men då 

kommer det troligtvis vara andra frågor kring användbarhet och tillgänglighet som diskuteras. 

Tillgänglighet kommer att vara minst lika viktigt men samtidigt kommer man brottas med nya problem 

än de som existerar idag. Fortsättningsvis säger utvecklaren att han ser fler och fler äldre som använder 

webben idag: 

”Människor som är i 60-års åldern använder idag webben väldigt mycket. Det kanske hade varit 

otänkbart för 10 år sedan. Det är en förändring som ökar hela tiden. Dagens yngre äldre blir mer 

aktiva nu än de för bara 10 år sedan. Skalan går uppåt och användningen av bland annat webben 

och e-tjänster kommer öka hos äldre.” 
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4.2.9 Ansvaret för tillgängliga e-tjänster 
Utvecklaren förklarar att det på en nivå är politikerna som bär ansvaret för att e-tjänster i slutändan blir 

mer eller mindre tillgängliga. Om de talar om att någonting är av stor vikt så får kommunen resurser att 

arbeta med experter inom just det området som berörs. Från politiskt håll är det extremt viktigt eftersom 

det annars blir upp till var och en att arbeta med tillgänglighet. Sen måste kommunen själv hålla ihop 

frågor som rör just tillgänglighet på Internet och ha samma syn på begreppet så att tillgänglighet går att 

förmedla till leverantörer och andra utvecklare så att det ser likadant ut vid varje tillfälle. Utvecklaren 

nämner också att användarna även bör tycka till om lösningarna och tala om ifall någonting verkligen 

fungerar som det ska och om e-tjänsten verkligen är användbar eller tillgänglig för dessa personer. Det 

är i slutändan väldigt många som är ansvariga och det krävs att alla bidrar för att produkten ska kunna 

bli så tillgänglig som möjligt. Störst vikt ligger enligt utvecklaren dock på beställarsidan och hos den 

egna kommunen: 

”Det är såklart en extremt mycket större risk att du inte får en tillgänglig e-tjänst om du inte vet 

vad tillgänglighet är och därmed inte ställer krav på det eller i värsta fall fel krav. Leverantörerna 

vill ju lägga till saker som vi uppskattar och som de får mer betalt för. Det handlar väldigt mycket 

om beställarsidan att trycka på det. Och om leverantörerna inte förstår vad tillgängligheten 

innebär så måste besällarna hjälpa de att förstå genom att ta fram dokumentation, ställa förståeliga 

krav och så vidare. I slutändan är det ändå kunden som godkänner slutprodukten. Vi, 

webbplatsen, är loket för vagnarna och e-tjänsterna, leverantörerna, är dessa vagnar och det tar tid 

att förmedla våra tankar till resten av organisationerna”. 

4.3 Intervju med Utvecklare C hos svensk kommun 
Även denna utvecklare arbetar för en kommun inom Södermanland. Kommunen är dock en av Sveriges 

mindre kommuner. 

4.3.1 E-tjänster och tillgänglighet 
Utvecklaren upplever att e-tjänsterna inte är nåbara för hela kommunens målgrupp men han tror att det 

är svårt att göra de tillgängliga för målgruppen också. Han förklarar att e-tjänsterna ofta är riktade mot 

en målgrupp och att det sällan inom kommunen är så att alla invånare vill ta del av varenda e-tjänst som 

finns på webbplatsen. Fortsättningsvis förklarar utvecklaren att man arbetar med att införa olika språk 

och andra element som kan hjälpa hörsel- och synskadade att använda e-tjänsterna men han talar också 

om att krav som har med just tillgänglighet att göra beror mycket på om leverantören till just den e-

tjänsten tror att de kan utveckla en bra e-tjänst och uppnå tillgänglighetskraven. Han menar att det här 

kan uppstå en konflikt då det handlar om att kommunen bör ha med tillgänglighetskraven redan från 

början samtidigt som leverantörerna skulle kunna ta mer ansvar och erbjuda tillgänglighet. Han tror 

dock att mycket av den tillgänglighet kommuner och leverantörer arbetar med idag kommer vävas in i 

e-tjänstarbetet framöver och att framförallt fler språk kommer finns tillgängliga för användare som är i 

behov av detta. 

4.3.2 Kommunen och tillgänglighet 
Kommunen följer W3Cs riktlinjer för webb men generellt inte några direkta riktlinjer kring 

tillgänglighet även om webbplatsen innehåller funktioner som val av språk, få text uppläst för 

användaren och diverse anpassningar av webbplatsen som bland annat kan hjälpa personer med 

synnedsättning att få en bättre upplevelse. Dock anser utvecklaren att funktionen för att lyssna på 

webbplatsen inte är så bra som kommunen önskar att den kunde vara. Han berättar att en applikation
15

 

just nu tas fram för kommunen inom vilken man bland annat kommer ha en tillgänglighetsguide som 

                                                           
15

 Samma företag som utvecklar kommunens applikation har tidigare gjort en liknande för Skellefteå kommun som finns att 

hämta gratis på Google play store. Mitt Skellefteå heter applikationen. 
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gör att man kan söka upp byggnader och områden hos kommunen som har blivit 

tillgänglighetscertifierade vilket är ett steg i rätt riktning mot att ge kommunen en högre tillgänglighet. 

När det handlar om krav på tillgänglighet talar utvecklaren om att dessa krav inte alltid ställs vid 

beställandet av e-tjänster: 

”Vi ställer inte krav som handlar om att det måste finnas en funktion för att lyssna på text eller att 

e-tjänsten måste finnas på fler språk än bara svenska. Det är någonting jag i alla fall ofta har i 

bakhuvudet när jag jobbar med e-tjänster. Språkfrågan är dock viktig även om vi inte ställer krav 

på den vilket innebär att vi någonstans också måste se till att dessa människor kan få den hjälp de 

behöver även om det kanske inte blir just genom e-tjänsterna än så länge. Inom området för e-

tjänster så har tillgänglighetsfrågorna inte riktigt slagit igenom men vi arbetar dock aktivt med 

tillgänglighetsfrågor vilket hör ihop med att vi har ett socialt bokslut i kommunen i det stora hela. 

Men där finns det ingen handlingsplan som beskriver att just e-tjänster kommer kravställas mot 

tillgänglighet. När det däremot handlar om områden som till exempel att förvaltningar gör sina 

budgetar och så vidare så måste hänsyn mot tillgänglighetsfrågor tas”. 

4.3.3 Tillgänglighet för utvecklaren 
Utvecklaren förklarar att en tillgänglig e-tjänst enligt honom, dels ska vara nåbar för alla dygnet runt 

men också att den ska vara tillgänglig för personer med diverse funktionshinder som till exempel 

nedsatt syn eller hörsel. Han förklarar dock att e-tjänsterna inte är användbara för alla och därför inte 

tillgängliga heller vilket beror mycket på e-tjänsten i sig. 

4.3.4 Relationen mellan användbarhet och tillgänglighet 
En e-tjänst på svenska kan vara användbar för någon som, enligt utvecklaren, talar och förstår svenska. 

Däremot blir e-tjänsten helt värdelös för någon som inte har svenska som modersmål och som inte 

förstår språket. Utvecklaren menar att en e-tjänst kan vara tillgänglig och användbar för vissa inom 

målgruppen samtidigt som den inte är användbar eller tillgänglig alls för andra och att en sådan e-tjänst 

varken kan kallas för det ena eller det andra. Fortsättningsvis förklarar utvecklaren även att begreppen 

står varandra nära samt att det är viktigt att inte glömma bort att en bra e-tjänst har både hög 

tillgänglighet och hög användbarhet. Han anser att en e-tjänst som bara är tillgänglig för en liten del av 

målgruppen är en e-tjänst med låg tillgänglighet. 

4.3.5 Tillgänglighet varierar 
Utvecklingen av e-tjänster är oftast ganska inriktad på själva tjänsten i sig enligt respondenten. Han 

förklarar att det handlar om att utveckla en så bra tjänst som möjligt och att fokus ligger på vad som ska 

göras och att frågor om om tillgänglighet hamnar i andra hand. Vad det beror på har han svårt att svara 

på men utvecklaren tror delvis att det handlar om leverantörer som inte har kunskapen och som kanske 

inte tänker på tillgängligheten i första hand. Kommunen måste tänka för och på sina medborgare. Sen 

handlar mycket om krav och hur strikt man följer de riktlinjer kring tillgänglighet vilket man i dagsläget 

inte gör speciellt bra. Leverantörer måste leverera en tjänst elektroniskt men kanske tänker på 

medborgarna från början vilket man måste göra hos kommunen då det är medborgarna som är ens 

kunder och användare:  

”Det är nog ingen som räcker upp handen hos leverantören och säger: Vänta nu ska vi inte göra 

det här tillgängligt på flera språk. Hade det varit lite mer upp till kommunen så hade man haft med 

det i beräkningen från början men det är svårt att vara på leverantörerna hela tiden under 

utvecklingen”. 
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4.3.6 Slutanvändarna 
Slutanvändarna är inte med i de användartesterna som görs på e-tjänsterna. Utvecklaren påpekar dock 

att han gärna hade sett att kommunen hade med medborgarna under ett tidigt stadie i utvecklingen. 

Detta skulle enligt honom också hjälpa kommunen att ta reda på vad det finns för efterfrågan hos e-

tjänster inom kommunens målgrupp. Han förklarar att kommunen just nu tittar på vad som skulle kunna 

underlätta både innåt, för administrationen, och utåt, för kommunens medborgare. Medborgarna är dock 

alltid i fokus och att det är de som kommer använda de färdiga e-tjänsterna men att han samtidigt önskar 

att man kunde involvera de mer i arbetet med utvecklingen av e-tjänster. 

4.3.7 Konkurrenter och tillgänglighet 
Vad det än gäller handlar det enligt utvecklaren ofta om mer eller mindre tid och pengar men när det rör 

sig om graden av tillgänglighet hos konkurrenter så tror han att det har att göra med vilka frågor 

kommunen tycker är viktiga internt inom organisationen. Han förklarar att det är så det ser ut hos den 

egna kommun och att det handlar om att ha någon innifrån som hela tiden driver frågor som bland annat 

tillgänglighet eller användbarhet: 

”Är det ingen som driver tillgänglighetsfrågor på ett sätt som gör att förvaltningarna upplever att 

det är en viktig fråga så hamnar de ofta långt ner på agendan. Man ser kanske inte alltid att man 

ska väva in frågor om tillgänglighet, jämnställdhet och de mer strukturella frågorna i sitt dagliga 

arbete. Det är samma sak med e-tjänster. Jag tror att det handlar om hur förankrade dessa frågor är 

inom organisationen”. 

4.3.8 Tillgänglighet i framtiden 
Utvecklaren tror att det kommer finnas ett stort behov av enkla tjänster eller att tjänsterna i alla fall 

upplevs som enkla av användarna även om de tekniskt kan vara väldigt avancerade. Han förklarar att 

kommunen även i framtiden måste vara tillgängliga för alla så långt det går och att e-tjänsterna måste 

vara enkla då användarna om tio år förväntar sig att saker och ting blir enklare och enklare: 

”Jag hoppas att vi går mot en förenkling och att webben kommer bli lättare att förstå för 

användaren. Folk växer upp med mycket teknologi runt omkring sig men det kommer nog finnas 

människor i framtiden som växer upp utan någon teknologi alls på grund av olika 

omständigheter”.  

4.3.9 Ansvaret för tillgängliga e-tjänster 
I dialogen med leverantörerna bestäms graden av tillgänglighet. Den som är ansvarig är den som 

införskaffar e-tjänsten. Det behöver inte vara en person utan det kan röra sig om en aktören eller en 

enhet hos kommunen. Därför är det viktigt att beställaren har frågan i bakhuvudet hela tiden både när 

man ger sig in och när man ska göra en upphandling för en e-tjänst: 

”Allting handlar om dialogen mellan kund och leverantör. Frågorna lyfts ofta hos oss men 

prioriteras inte alltid hos oss och leverantören när man diskuterar kraven. Men i slutändan är det 

kommunen som tar emot en tjänst som är mer eller mindre tillgänglig och som faktiskt också 

godkänner tjänsten. Det är beställaren som måste veta vad de faktiskt tackar ja till innan 

leverantören påbörjar sitt arbete”. 
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4.4 Intervju med Utvecklare D och E hos svensk kommun 
I intervjun har två respondenter intervjuats samtidigt över telefon. Detta berodde på att båda 

personerna arbetar med och ansvarar för olika delar som rör tillgänglighet hos kommunens e-tjänster. 

Respondenterna kommer att gå under beteckningarna Utvecklare D samt Utvecklare E för att förtydliga 

vad som sagts av vem. Kommunen är mycket mindre än Utvecklare Bs men något större än Utvecklare 

Cs och den ligger i Västerbottens län. 

4.4.1 E-tjänster och tillgänglighet 
Utvecklare E anser inte att kommunens e-tjänster är helt tillgängliga för kommunens målgrupp. Han 

förklarar att ett av de största problemen hos kommunen är att flera medborgare inte ens känner till att e-

tjänsterna existerar. Det har hittills varit upp till varje förvaltning att kommunicera sina e-tjänster till 

medborgarna och att faktiskt få dem att använda deras e-tjänster. Förvaltningarna är med vid 

utvecklingen av e-tjänsterna eftersom det bara är de som vet hur processerna inom verksamheterna ser 

ut. Utvecklaren avslutar med att tala om att man inom kommunen nu tagit tag i problemet kring 

invånarnas kännedom om e-tjänsterna och att man just nu försöker arbeta tillsammans med hela staden 

för att skapa en enhetlig lösning på problemet och få en gemensam struktur på e-tjänsterna. 

Utvecklare E talar om att det är vanligt hos kommuner att arbetet med e-tjänster ligger hos 

kommunernas IT-enheter och att det kanske har blivit så att kommunikations- eller informationsenheten 

i kommunen har haft fokus på saker som kanske handlar om vilken information som ska publiceras på 

webbplatsen medan man inte har haft samma fokus på IT-enheten. Utvecklarna talar om att flera av 

deras kollegor tycker att man saknar verksamhetsfokus inom den egna kommunen. 

Utvecklarna tror däremot inte att tillgänglighet behöver äventyra något annat hos e-tjänsterna även om 

det, enligt Utvecklare E, kan innebära fler steg innan man kommer in på själva e-tjänsten: 

”En ökad tillgänglighet kanske innebär fler steg innan man kommer in på e-tjänsten och det man 

faktiskt vill göra. Då kanske folk tycker att tillgängligheten blir raka motsatsen. Att det blir 

krångligt. Det kan bli en bromskloss och få en negativ effekt om det är så att tillgängligheten gör 

att e-tjänsten får fler steg eller rättare sagt har fler steg innan man kan komma igång med den”.  

Utvecklare D tror att man måste prioritera tillgänglighet högre och tidigare så att inget äventyras när 

man tar fram e-tjänster. Utvecklaren menar att så länge som man har med tillgänglighet från början så 

kan man bygga resten med tillgängligheten i fokus hela tiden. Om man däremot lägger till något i 

efterhand så kan det, enligt Utvecklare D, bli svårare efter som saker kanske påverkas mer eller inte alls. 

4.4.2 Kommunen och tillgänglighet 
Utvecklare D talar om att kommunens webbplats generellt följer de riktlinjer som E-delegationen tagit 

fram så långt det går. Dock finns det användare som har äldre webbläsare och som faktiskt själva måste 

uppdatera sin mjukvara för att kunna ta del av den tillgänglighet som finns på webbplatsen. När det 

gäller e-tjänsterna förklarar utvecklaren att det inte funnits någon strategi för hur riktlinjerna ska 

implementeras. Utvecklare D lämnar sedan över till Utvecklare E som forsätter med att förklara att man 

just nu talar med andra kommuner inom länet att utveckla en gemensam e-strategi. Det här är något man 

sett hos andra kommuner och som båda utvecklarna tror kan vara en till hjälp för en mer tillgänglig 

webbplats. Utvecklare E avslutar med att tala om att e-strategin kommer formas någon gång under 

hösten 2014. 

Utvecklare E förklarar att mycket av den tillgänglighet som finns på webbplatsen har att göra med de 

politiska beslut som kommer från svenska politiker. Om en politiker talar om att något ska vara på ett 
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visst sätt så måste Sveriges kommuner i vissa fall se till att följa de krav eller beslut som fattas. Det här 

anser utvecklarna vara till stor fördel eftersom kommunen mer eller mindre blir tvingad att satsa 

resurser på tillgängligheten. 

Utvecklare D nämner att invånarna rör sig mer mellan gränserna, över andra kommuner, då kommunen 

är en lite mindre svensk kommun. Det här innebär att invånarna kanske även besöker andra 

kommunsajter inom länet och att en gemensam e-strategi förhoppningsvis skulle innebära samma form 

av tillgänglighet mellan kommunernas webbplatser. Utvecklare E nämner också att man inom 

kommunen känner att man har ett större ansvar för utvecklingen av e-strategin: 

”Vi som större kommun känner att vi har lite mer ansvar. Vi kan hjälpa till att utveckla de här 

sakerna som man kanske inte har möjlighet att utveckla i de mindre kommunerna och sedan kan 

de hänga på samma lösning. En mindre kommun måste ju också få möjligheten att erbjuda sina 

medborgare samma typ av e-tjänster som de större kommunerna i samma län”.  

4.4.3 Tillgänglighet för utvecklarna 

Utvecklare D talar om att dennes individuella mål med webbplatsen är att allting på webbplatsen ska 

vara tillgängligt för alla oavsett vem man är och vad man har för förutsättningar. Men utvecklaren 

påpekar även att det här är ett av målen och att både kommunen och webbplatsen befinner sig långt 

därifrån idag. Utvecklare E talar också om hur kommunens invånare ser på tillgänglighet vilket är något 

som man väldigt nyligen tagit reda på: 

”När vi frågar människor på stan om vår webbplats och våra e-tjänster så dyker det ofta upp två 

saker som har med tillgänglighet att göra. De vill att webbplatsen ska vara tillgänglig olika tider 

på dygnet, på olika platser med olika devices”. 

4.4.4 Relationen mellan användbarhet och tillgänglighet 
Utvecklare D tror på sätt och vis att användbarhet och tillgänglighet hör ihop även om utvecklaren 

skiljer på begreppen. Utvecklaren nämner också att en webbplats som är användbar och tillgänglig för 

alla oavsett verktyg och webbläsare är något som troligtvis varje kommun önskar men även något som 

idag är väldigt svårt att göra: 

”Vi vill att våra e-tjänster ska vara tillgängliga och användbara för alla. Det här innebär såklart 

olika saker men användbarhet och tilgänglighet sitter ändå ihop med varandra. Vissa användare 

har verktyg som tolkar informationen och som därmed gör den mer tillgänglig och användbar och 

det är också viktigt att vi från början har med detta när vi tar fram e-tjänster så att användarnas 

verktyg faktiskt kan tolka informationen på rätt sätt”. 

4.4.5 Tillgänglighet varierar 
Båda utvecklarna nämner flera orsaker till att graden av tillgänglighet skiljer sig mellan webbplatsens e-

tjänster och resten av webbplatsen. En anledning är att man har  flera upphandlare för de olika e-

tjänsterna. Utvecklare D förklarar: 

”Ett problem är att vi har så många upphandlare med olika nivåer av kompetens inom 

tillgänglighet. Det vi på kommunen gör är att egentligen bygga upp själva arbetet och tala om 

vilka riktlinjer som gäller och sen ser vi till att det ska finnas samordning mellan e-tjänsterna. 

Tidigare har det varit hela havet stormar där varje organisation i princip har utvecklat tjänsterna 

själva och sedan så har vi tagit emot slutprodukten. Men nu håller vi på och ändrar på det här och 

förhoppningsvis kommer det band annat innebära e-tjänster som är mer lika varandra och som 

håller en högre grad av tillgänglighet”. 

Utvecklare D nämner fortsättningsvis att en annan anledning till att graden av tillgänglighet varierar på 

webbplatsen och hos e-tjänsterna har att göra med att krav från utvecklarna och kommunen som 
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innefattar tillgänglighet inte alltid finns med från början vid beställningen av e-tjänsterna. Om det är så 

att man missat att ta med något tidigt i beräkningarna så är det svårt att veta om det lönar sig att 

implementera vid ett senare skede samtidigt som det innebär mer tid och en högre kostnad för e-

tjänsten. Utvecklaren förklarar avslutningsvis att målet vid utveckling av e-tjänsterna är att de ska vara 

integrerade i den vanliga webbläsaren så långt som det bara går och att e-tjänsterna ska ha samma grad 

av tillgänglighet oavsett tjänst men att det här inte är något som finns dokumenterat specifikt hos 

kommunen. 

Utvecklare E tror att en av orsakerna till att e-tjänster ofta har lägre tillgänglighet än resten av 

webbplatsen har att göra med hur leverantörerna utvecklar e-tjänsterna i sina miljöer: 

”Det kan handla om att leverantörerna erbjuder en lösning som de vet att de kan göra bra i sin 

utvecklarmiljö. De talar om för en vad man ska ta för lösning och hur det kommer se ut och 

eftersom kommunerna oftast inte vet vad det innebär men samtidigt erbjuds en bra lösning, enligt 

leverantören själv, så är det vad man väljer utan att kanske kravställa mer noggrant fastän man 

borde”. 

4.4.6 Slutanvändarna 
Båda utvecklarna förklarar att e-tjänsterna alltid utvecklas med slutanvändarna i åtanke men i dagsläget 

är inte slutanvändarna med i de tester som görs på e-tjänsterna. Det här har enligt Utvecklare E att göra 

med att kommunen tidigare köpt in färdiga lösningar från olika organisationer och sedan har dessa 

testats hos kommunen för att säkerställa att de verkligen fungerar som de ska. Efter testerna har man 

lagt upp e-tjänsterna på webbplatsen. Utvecklaren förklarar också att man tidigare inte har utvecklat e-

tjänster själva hos kommunen utan att det är där man står nu och att slutanvändarna då kanske kommer 

få en större roll i arbetet med e-tjänster. 

Utvecklare E menar att ett problem när man inte har med slutanvändarna är att det blir svårare att veta 

vilka anpassningar som måste göras för vilken grupp användare. Utvecklarna nämner att det man bland 

annat känner till är att det är väldigt svårt att anpassa e-tjänster för el-allergiker och äldre invandrare 

som inte kan språket men att det samtidigt kan vara svårt att göra e-tjänsterna tillgängliga för andra 

grupper som behöver denna tillgänglighet också. Samtidigt tror Utvecklare E att det borde gå att göra e-

tjänsterna tillgängliga för kommunens slutanvändare om man visste mer om bland annat användare, e-

tjänster och tillgänglighet: 

”Något vi tidigare har tittat mycket på är språk. I Sverige talas så många olika språk och det bästa 

skulle ju vara om alla kommuners e-tjänster fanns på så många språk som möjligt. Men samtidigt 

kanske ett visst språk gör att en e-tjänst blir mer komplicerad. Om vi till exempel har en e-tjänst 

på Mandarin så kanske det blir bättre om användaren blir kopplad till en tolk som översätter e-

tjänsten då det blir mer effektivt. Å andra sidan är ju det inte kostnadseffektivt att ha tolkar till 

vissa e-tjänster. Det här har såklart att göra med användandet av tjänsten på språket också men 

just nu saknas språk. Tidigare hade vi vissa e-tjänster på andra språk än svenska. Då handlade det 

om att kommunen ville göra e-tjänsterna så tillgängliga som möjligt ur språksynpunkt men i 

slutändan hade kommunen inte möjlighet att hantera e-tjänsterna när man fick tillbaka 

information av användarna. De fanns på språken men sedan behövdes tolkar för att se över den 

information som användarna skickade in. Det här är något som vi arbetar med just nu och det är 

alltid svårt att veta exakt vilka språk man ska arbeta med och hur man ska arbeta med språken. 

4.4.7 Konkurrenter och tillgänglighet 
Båda utvecklarna anser att den egna kommunen blir bättre och bättre på tillgänglighet och Utvecklare D 

tror att de kommuner som lyckats bättre med att implementera tillgänglighet hos e-tjänster, än vad den 

ega kommunen har lyckats med, har arbetat mer strategiskt och haft med sin IT-enhet i andra projekt än 
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bara de som involverar kommunens webbplats. Utvecklaren anser även att den egna kommunen varit 

sämre på att involvera alla organisationens delar i projekt där dessa delar inte varit de som hållit i 

arbetet. IT-enheten har varit ansvariga för webbplatsen men det är just nu som man inom organisationen 

börjat titta på hur man ska få ett bättre samarbete genom att arbeta med varandra över de gränser som 

tidigare existerat. 

Utvecklare E tror även att ett bra samarbete mellan kommuner och deras leverantörer av e-tjänster är 

viktigt i samband med e-tjänster och deras tillgänglighet. Fortsättningsvis förklarar utvecklaren att att 

om kunden och leverantören vet om varandra så blir det lättare att veta varför vissa saker går att göra 

eller inte göra och hur man ska jobba från båda sidor för att uppnå det som är önskvärt hos bägge 

parterna. 

4.4.8 Tillgänglighet i framtiden 
Utvecklare D tror att de som inte är födda med tekniken försvinner mer och mer men samtidigt förklarar 

utvecklaren att det alltid kommer finnas personer från andra bakgrunder såsom till exempel ett annat 

land där man inte har samma teknologiska bakgrund och därför är det också viktigt att man inte 

glömmer bort varför vissa saker som exempelvis tillgänglighetsanpassningar görs. 

Utvecklare E talar om nästa version av Internet och tror att tillgänglighet beror mycket på hur Internet 

kommer arta sig framöver: 

”Smart sökhjälp finns redan och den virtuella personen som man kan se på vissa webbplatser 

kanske kommer vara mer lik en verklig person än vad den är idag. Jag tror att det kommer finnas 

fler filter och fler val och kanske kommer det finnas ett filter för just tillgänglighet för de som 

behöver det. En drivande faktor kommer troligtvis vara att du som användare får tag på saker 

enklare och det är en högre tillgänglighet i sig och det borde även påverka din kontakt med 

kommuner”. 

4.4.9 Ansvaret för tillgängliga e-tjänster 

Båda utvecklarna menar att ansvaret för tillgängliga e-tjänster ligger hos de själva och hos den egna 

kommunen. Leverantörerna levererar det som man frågar efter och gör de inte det så har de antingen 

missförstått något krav och får i så fall göra om e-tjänsten men det kan också vara så att kommunen 

köpt en dålig e-tjänst från början genom att ha missat att ställa något krav eller godkänt något som i 

slutändan inte varit optimalt. Utvecklare D anser att det är kommunen som ansvarar för att de i 

slutändan får en e-tjänst med hög tillgänglighet och Utvecklare E förklarar att det är de som ställer krav 

som bland annat ska uppfylla det som önskas av kommunens medborgare som slutligen är användarna 

av e-tjänsterna. Utvecklarna tror att kommunerna har mer kontakt med medborgarna än vad 

leverantörerna har men att både kommunerna och leverantörerna kanske skulle kunna ha mer kontakt 

med medborgarna när det kommer till utvecklandet av e-tjänsterna.  
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5. Analys 
Analyskapitlet behandlar, jämför och analyserar de intervjusvar som presenterats i empirikapitlet.  

Under intervjuerna framkom flera faktorer som visade varför nivån av tillgänglighet skiljer sig mellan e-

tjänster, mellan e-tjänster och resterande delar av den egna kommunens webbplats och mellan 

kommunerna. Genom att jämföra och analysera intervjusvaren framkom tre större områden för 

påverkan av tillgänglighet som redogörs för nedan. 

5.1 Leverantörerna 
Utvecklare C talar om att man inte ställer krav på tillgänglighet konsekvent mot leverantörerna vid alla 

beställningar medan Utvecklare D tror att tillgänglighet inte prioriteras lika högt som andra saker vid 

beställning av e-tjänster. Både Utvecklare D samt E tror att graden av tillgänglighet till stor del ligger 

hos upphandlarna av e-tjänster och deras kompetens. Det här vittnar om att det är myndigheterna som 

har störst påverkan vid utvecklingen och att kommunerna kanske inte har den befogenhet som kanske 

behövs för att göra enhetliga och tillgängliga e-tjänster. 

Den frihet som verkar finnas hos leverantörerna kan ses som både bra och dålig och det verkar 

kommunerna och deras utvecklare inse. Det är bra att myndigheterna själva tar fram det som deras 

kunder behöver eftersom de har högre kunskap än kommunutvecklarna kring området och det går 

snabbare att utveckla e-tjänsterna själva än att blanda in kommunerna mer än vad som krävs. Den 

negativa effekten är att alla de riktlinjer som finns hos kommunerna hamnar i efterkant och att de 

användare som tillhör kommunens målgrupp kanske inte alltid tillhör myndighetens målgrupp. När 

Utvecklare C förklarar att alla användare oftast inte vill ta del av varje e-tjänst så har han säkert rätt men 

det är svårt att veta. Speciellt då man inte känner sina slutanvändare. 

Pearrow (2000) talar om att fokus ligger på andra saker än just tillgänglighet vid utvecklandet av 

webbplatser och det här är även sant hos de tre kommunerna. Det är individer på organisationerna som 

förstår vikten av begreppet och även om  flera av kommunerna som helhet också börjar inse värdet av 

en högre tillgänglighet så är det fortfarande något som hamnar i efterkant vid processen för utveckling 

av e-tjänster. Det här handlar också, som nämnts tidigare, om att det inte är IT-avdelningarna själva som 

utvecklar e-tjänsterna utan att mycket ligger hos deras leverantörer och att det är svårt att arbeta på 

heltid med varje leverantör.  

Clark (2002) anser att dyr tillgänglighet är en myt men att denna myt inte är känd hos de flesta 

utvecklare som fortfarande verkar tro att hög tillgänglighet behöver kosta mycket pengar. Utvecklare A 

stärker Clarks påstående när hon talar om att de största bromsklossarna hos leverantörens kunder ofta är 

tid och pengar, där tiden är den största bromsklossen. Utvecklare C nämner pengar som en påverkande 

men inte avgörande faktor vid tillgänglighetsfrågor. Dock verkar det inte vara pengar, som i första hand, 

bestämmer tillgängligheten hos e-tjänster även om en kommuns ekonomi självfallet spelar en viktigt 

roll. Clark (2002) nämner förutom pengar att det kan handla om att utvecklarna inte tror att 

funktionshindrade personer tillhör dennes marknad och att man måste få utvecklarna att inse detta. 

Respondenterna verkar däremot förstå att det finns personer inom deras målgrupp med olika 

funktionshinder och de är medvetna om att dessa personer tillhör marknaden. Däremot stämmer Clarks 

påstående till viss del. Utvecklare E nämner en lägre tillgänglighet på grund av leverantörernas sätt att 

utveckla e-tjänster på samtidigt som utvecklare C också talar om kommunens leverantörer. Men 

respondenterna anser också att en stor del av ansvaret ligger hos de själva. Det här i sin tur borde vara 

en anledning till att förklara vikten för sina leverantörer och även få dessa leverantörer att inse att 

funktionshindrade även tillhör deras marknad vilket inte förmedlas på ett bra sätt idag. 
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5.2 Tillgänglighetsstandarder 
När respondenterna frågades om de följer några riktlinjer kring tillgänglighet i samband med e-

tjänstutveckling  så har utvecklarna förklarat att de följer riktlinjer från bland annat WCAG 2.0 och E-

delegationen. Dock nämner både utvecklare B och D att man följer riktlinjerna så långt det går. Här görs 

antagandet att dessa utvecklare är medvetna om att man inte följer riktlinjerna fullt ut. På Utvecklare Bs 

kommunsajt står det bland annat vilka riktlinjer man har problem med just nu och hur man arbetar med 

att lösa detta. Utvecklarnas svar kan också syfta på deras leverantörer och att de kanske inte följer 

kommunernas riktlinjer fullt ut eller på samma sätt. 

Det är lätt att säga att man följer en standard men desto svårare att veta hur man exakt följer en standard 

och det här är något som Utvecklare B och den egna kommunen börjat titta på. På kommunsajten där 

Utvecklare B hör hemma står det att kommunen följer WCAG 2.0 riktlinjerna men det är svårt för 

någon som inte är insatt att veta exakt vad detta innebär och varför  det är något man bör känna till. Att 

däremot ta in experter som Funka Nu för att ta reda på vad det är man gör när man säger att man följer 

dessa standarder gör att man bland annat kan tala om vad man gör och förhoppningsvis varför man gör 

det. 

Även om utvecklarnas definitioner av tillgänglighet skiljer sig från varandra så är de ändå inte så olika 

varandra eller den definition som EN 301 549 föreslår. I det stora handlar det för utvecklarna om att 

tillgängliga e-tjänster ska vara lätta att använda, kännas trovärdiga, fungera lika bra oavsett handikapp, 

nåbar dygnet runt för så många som möjligt och att de ska vara nåbara från olika enheter. Men det här är 

utvecklarnas enskilda svar och det är inte rätt att använda det som kommunernas svar. I slutändan är det 

WCAG 2.0 som är den aktuella standarden och riktlinjerna i den följs tyvärr inte till fullo av någon av 

kommunerna och här är det endast Utvecklare Bs kommun som verkar förstå att man måste göra mer än 

att bara följa en standard. Man måste också förstå vad man följer. 

5.3 Användarna 
Även om Pearrow (2000) förklarar att utvecklarna måste känna sina slutanvändare för att uppnå hög 

användbarhet så har antagandet även gjorts att det är lika viktigt med god kännedom om användarna vad 

gäller tillgängligheten då båda begreppen är nära besläktade med varandra. De fem respondenterna 

anser också att begreppen står varandra nära och de är medvetna om vilka slutanvändarna är och i 

intervjuerna ges exempel på flera funktionshinder som går att finna hos slutanvändarna. 

Utvecklare A nämner att kommunerna som man utvecklar åt har acceptanstester men ej med 

slutanvändarna utan att dessa acceptanstester sker hos kommunerna själva och med deras anställda. De 

resterande respondenterna pratar också om att man inte har med slutanvändarna i utvecklingen även om 

man har dessa i åtanke när man beställer och utvecklar e-tjänsterna. Utvecklare B och C samt D och E 

anser, som tidigare nämnts, att ansvaret för tillgängligheten hos e-tjänster till största del ligger hos de 

själva och på den egna kommunen. Att slutanvändarna inte är med under utvecklingsfasen är ett stort 

problem samtidigt som det är ett problem utvecklarna själva är medvetna om. Att göra en e-tjänst 

tillgänglig för sin målgrupp utan att känna sina slutanvändare är en svår process och någonstans måste 

användarna få komma in i bilden. Det räcker inte att bara ha slutanvändarna i åtanke. Det kostar att göra 

användartester men det behöver inte kosta mycket och det är bättre att testa för lite än att inte testa alls. 

Acceptanstesterna är bättre än ingenting men samtidigt märks det i intervjuerna att kommunerna har 

kontakterna och kompetensen att hitta personer som utgör en del av deras målgrupp, där tillgänglighet 

behövs, att testa e-tjänsterna på. Precis som Benyon (2013) påpekar så kan en satsning i tid och pengar 

tidigt i ett projekt resultera i en större avkastning vid ett senare skede. Även om utvecklarna kanske är 

medvetna om denna avkastning så är det en investering som inte visar resultatet tidigt och det gäller att 
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få med hela kommunen i det man ska göra. Som utvecklare D och E nämner är vissa kommuner bättre 

eller sämre på det här men samtidigt har de helt rätt och det handlar om att försöka få flera delar av hela 

organisationen att arbeta tillsammans med tillgänglighet så långt det går. Men man måste fortfarande ha 

i åtanke att de inte gör detta i dagsläget utan endast talar om att börja göra det nu även fast de nämner 

dock att e-strategin kommer formas någon gång under hösten 2014 vilket är snart. 

Att låta användare med så många handikapp som möjligt testa e-tjänster är enligt Nielsen (2001) kanske 

inte alltid är det mest effektiva tillvägagångssättet för att ta fram en produkt med hög tillgänglighet men 

Nielsen (2001) menar samtidigt att det går att göra mindre ändringar som ökar tillgängligheten hos en 

tjänst och som inte behöver kosta speciellt mycket. Hos Utvecklare Bs kommun är synskadade en grupp 

man lagt mycket fokus på medan Utvecklare C talar mycket om språk. Här görs antagandet att det är 

svårare att göra tillgänglighetsanpassningar i samband med språk än vad det är vid syn då det handlar 

om flera språk vilket kräver fler resurser. Utvecklare Bs kommun är större än Utvecklare Cs och därför 

bör också språken vara en viktigt aspekt av webbplatsen och dess e-tjänster. Dock förklarar Utvecklare 

B att man inte har resurserna att underhålla alla språk vilket också kan bero på storleken och mängden 

språk. Krug (2006) talar om rädslor och det gör även Utvecklare B samtidigt som han säger att man 

inom kommunen kommit över dessa rädslor. Hos de andra utvecklarna handlar det inte heller så mycket 

om rädslor som det gör om resurser och kunskap. 

Ju större kommunen är desto större blir även kommunens målgrupp och det kräver också en högre 

tillgänglighet hos e-tjänsterna för att nå ut till hela målgruppen. Även om antagandet görs att en större 

kommun har fler resurser så medför även storleken behov som i sin tur kan komma att kräva mer av 

kommunen. Mindre kommuner har oftast mindre resurser samtidigt som kraven på deras e-tjänster 

också sjunker. Dock är det svårt att veta exakt vad som skiljer sig hos slutanvändarna förutom just språk 

över de olika kommunerna. Utvecklare D och E som tillhör en något mindre kommun verkar delvis inse 

fördelen av ett samarbete mellan kommuner då de nämner att man börjat titta på att ta fram en 

gemensamm e-strategi för kommunsajter inom länet. Det här innebär att mindre kommuner som inte har 

de resurser som krävs för att införa dyra lösningar kan ta del av de metoder som införs av andra 

kommuner inom länet och det innebär också att man kan dela på både lösningar och problem. 

Utvecklarna tror att användarna kommer kräva mer av webben och e-tjänsterna i framtiden och de 

nämner framförallt enkelhet och tror att användarna kommer att förvänta sig en enklare webb och i 

samband med det e-tjänster som är lättare att använda. Utvecklare B talar om att dagens äldre blir allt 

mer aktiva på webben medan Utvecklare D tror att blir mer och mer vanligt att man växer upp med 

teknologi runt omkring sig men samtidigt tror ingen av utvecklarna att det här innebär att man måste 

lägga mindre fokus på tillgänglighet eller användbarhet. 

Att utvecklarna nämner en mer avancerad webb men samtidigt en webb som är enklare för användaren 

låter bra när det handlar om just tillgänglighet. Webben utvecklas ständigt och utvecklarna själva kan 

ses som en bidragande faktor till detta och likaså deras användare eller kunder. Det är så mycket som 

skulle kunna se ut på ett helt annat sätt genom att bara ändra på mindre saker i en just nu bristfällig 

process. Fokus på användarna finns säkert men det går inte att säga att man utvecklar något med 

användarna i åtanke utan att ens prata med dessa om tjänsten, likaså inte utföra tester på e-tjänsterna 

med slutanvändarna. Just nu verkar leverantörerna ha både lite och mycket frihet vid utvecklandet av e-

tjänsterna beroende på hur det ser ut hos kommunen. Den gemensamma e-strategin som utvecklare D 

och E tar fram med sin kommun och andra kommuner i länet är ett steg i rätt riktning. Likaså det som 

utvecklare B arbetar med hos sin kommun med att faktiskt ta reda på vad det innebär att säga att man 

följer riktlinjer för bland annat tillgänglighet.  
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6. Slutsatser 
Syftet med denna C-uppsats i informatik är att ta reda på hur olika svenska kommuner ser på och 

arbetar med tillgänglighet i samband med e-tjänster och varför kommunernas e-tjänster har en lägre 

grad av tillgänglighet än resten av webbplatsen samtidigt som frågan också ställts om det går att göra 

e-tjänsterna tillgängliga för kommunernas målgrupper och vilka som bär ansvaret för tillgängligheten. 

Kapitlet kommer presentera svaren på de fem frågor som ställdes i kapitel 1, avsnitt 1.4 

Frågeställningar. 

Intervjuerna som genomförts visar att kommunerna inte känner sina slutanvändare tillräckligt väl för att 

kunna göra de tillgänglighetsanpassningar som krävs för att vissa användare ska kunna ta del av e-

tjänsterna. Dock har det visat sig att tillgänglighet inte är ett okänt begrepp för utvecklarna och att de är 

medvetna om vad som behöver göras men kanske inte hur i alla fallen. 

6.1 Varför skiljer sig nivån av tillgänglighet mellan olika delar på kommuners 

webbplatser? 
Som det ser ut nu är den största anledningen till att tillgängligheten skiljer sig mellan e-tjänster och 

resten av webbplatsen de externa leverantörerna som utvecklar e-tjänsterna för kommunen och som inte 

alltid följer samma riktlinjer för tillgänglighet som kommunerna gör. 

Precis som utvecklarna inte känner sina användare tillräckligt väl så är det samma sak med kännedom 

om leverantörerna. Man vet vilka de är och vad de vill göra men inte hur de arbetar och det gör att ett 

samarbete mellan kommunerna och deras leverantörer i dagsläget är bristfälligt. Det optimala skulle 

vara ett perfekt samarbete mellan kommuner, leverantörer och slutanvändare vilket kanske inte är 

möjligt. 

Mycket information kring tillgänglighet finns hos kommunerna och deras utvecklare måste se till att 

förmedla den information som är relevant till leverantörerna. Riktlinjerna ska följas så långt det går och 

kommunsajterna är måna om att tala om vilka riktlinjer man arbetar med, men dessa verkar alltså inte 

gälla för e-tjänsterna ännu.  

6.2 Varför skiljer sig nivån av tillgänglighet mellan olika e-tjänster? 
Här handlar det också till stor del om leverantörerna. Det är flera olika leverantörer inblandade vid 

utvecklandet av e-tjänsterna beroende på vad för e-tjänst som tas fram men det handlar också om vilka 

krav kommunerna har på e-tjänsten i fråga. Utvecklare B talar även om att e-tjänster utvecklas till olika 

versioner av plattformen som e-tjänsterna publiceras i vilket gör att man måste anpassa tjänsterna och 

detta gör att man kanske förlorar en del av tillgängligheten. 

Utvecklare C tror att det har att göra med att e-tjänsterna oftast är riktade mot en målgrupp och att det 

sällan är hela kommunens målgrupp som vill ta del av varje e-tjänst. 

Även om det är sant som Utvecklare C säger att alla inte vill ta del av varje e-tjänst så är det svårt att 

veta och det är en dålig ursäkt för den låga graden av tillgänglighet hos e-tjänsterna. Att utveckla e-

tjänsterna för en plattform och hela tiden behöva anpassa tjänsterna efter plattformens senaste version 

gör att det alltid kommer finnas olika grad av tillgänglighet hos e-tjänsterna men även att man också 

kommer ligga efter, som Utvecklare B förklarar. 

Utvecklare D och E tror att gapet av tillgängligheten mellan e-tjänster kommer minska i samband med 

att man ett bättre samarbete med sina leverantörer och i den egna kommunen och att man försöker 
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arbeta tillsammans och var för sig. Det här är endast ett antagande som görs av utvecklarna men 

samtidigt är de medvetna om problemen och förhoppningsvis är de på rätt väg. 

6.3 Anser kommunerna att e-tjänsterna har den grad av tillgänglighet som är 

önskvärd i dagsläget? 
Utvecklare B, C, D samt E anser att den egna kommunens e-tjänster inte är tillgängliga för hela 

kommunens målgrupp. Att e-tjänsterna inte var tillgängliga för hela målgruppen hos respondenternas 

kommuner var ett antagande som gjordes väldigt tidigt under denna studie och som visat sig vara sant. 

Det fanns däremot inga belägg för att kommunen och deras utvecklare var medvetna om detta även om 

det förmodades att de kände till den lägre graden av tillgänglighet. Det som har varit mest förvånande är 

att utvecklarna faktiskt kan mer om tillgänglighet och dess fördelar än vad forskningen visat men att det 

samtidigt inte görs mer för att öka graden av tillgänglighet hos e-tjänsterna. 

Däremot är det skillnad på att vara medveten om något och att vara missnöjd. Ingen av utvecklarna 

frågades direkt om de var missnöjda med graden av tillgänglighet hos e-tjänsterna. När de talar om att 

det är svårt att anpassa e-tjänsterna för användarna och förklarar vad de gör för att öka tillgängligheten 

så framkommer det dock att e-tjänsterna inte har den önskade tillgängligheten. Alla utvecklarna arbetar 

för att öka tillgängligheten och även fast vissa kanske gör mer där andra gör mindre så är det tecken på 

förståelse för att man inte har den önskvärda tillgängligheten men också att det går att förbättra den. 

6.4 Vem bär ansvaret för tillgänglighet hos e-tjänsterna? 

Även om det är många som ansvarar för olika saker vid utvecklingen av e-tjänsterna så är det i 

slutändan kommunerna som är ansvariga för att de tar emot en e-tjänst som är tillgänglig för deras 

målgrupp. 

Enkelt går det att säga att ansvaret för tillgängliga e-tjänster ligger hos både kund och beställare men 

även hos användarna och i kommunernas fall även Sveriges politiker utifrån respondenternas svar. Dock 

är det endast Utvecklare A som nämner det gemensamma ansvaret hos kund och beställare. Utvecklaren 

förklarar emellertid att det i slutändan är kommunen som fattar besluten om vad tjänsten ska innehålla. 

Resten av utvecklarna lägger störst ansvar på sig själva och den egna kommunen och talar inte så 

mycket om leverantörssidan. Däremot önskar Utvecklare A att leverantörsidan började erbjuda 

tillgänglighet åt sina kunder. Det här skulle förhoppningsvis leda till e-tjänster med högre tillgänglighet 

då det, som respondenten förklarar, blir en konkurransfördel. Och även fast kommunernas utvecklare 

lägger ansvaret på sig själva så är det i slutändan leverantörerna som måste implementera 

tillgängligheten samtidigt som kommunerna måste se till att detta görs genom bland annat rätt krav, 

tillräckligt med pengar och ett bra samarbete. Just nu verkar kommunerna inte ställa rätt krav och 

leverantörerna själva styr till stor del utvecklingen samtidigt som tid och pengar alltid är två viktiga 

faktorer. Det handlar väldigt mycket om vad både leverantörerna och kommunerna tror att deras kunder 

vill göra men inte hur.  

Just nu ligger ansvaret hos kommunerna men detta beror också på leverantörnas kunskap kring 

tillgänglighet. Nu är det endast en leverantör som intervjuats och som är medveten om vad som sker hos 

kommunerna och utifrån det kan man dra slutsatsen att leverantörerna borde försöka styra utvecklarna 

mer och att utvecklarna, samtidigt som de inte bör ta leverantörernas frihet vid utveckling, måste sätta 

upp strikta riktlinjer kring tillgänglighet och kanske också andra områden som exempelvis 

användbarhet. Det måste handla mer om hur och inte bara vad som ska tas fram samt för vem. 
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6.5 Är kommunerna medvetna om att e-tjänsterna inte är tillgängliga för hela sin 

målgrupp? 
E-tjänsterna är inte tillgängliga för en stor del människor som tillhör kommunernas målgrupp och även 

om utvecklarna har inställningen att ta fram e-tjänster med  hög tillgänglighet för så många 

funktionshindrade grupper som möjligt så är de medvetna om problemet och talar mycket om vad man 

kan göra men just nu är det mycket som inte görs som faktiskt kan och ska göras. Det räcker inte med 

att tala om att man är medveten och att man börjat arbeta med tillgänglighet nu. Det utvecklarna säger 

låter bra men webbplatserna visar något helt annat. 

Utvecklare B är inne på rätt spår då han talar om kontakt med Synskadades Riksförbund precis som 

Utvecklare D och E också är inne på rätt spår då de just nu försöker ta fram en gemensam e-strategi för 

länet. Tillgängliga e-tjänster handlar om vad kommunerna själva kan göra som kunder och beställare, 

vad leverantörerna kan göra som utvecklare och leverantör och hur man ska arbeta tillsammans för att 

göra det så bra som möjligt samtidigt som man kan utbilda varandra. Ett stort problem nu är den 

uppdelning som verkar finnas hos kommunerna. Utvecklare D talar om att man  med att få bort denna 

splittring men som det ser ut just nu är det vanligt att IT-enheten är en avskild del och att det är olika 

grupper inom IT-enheten som arbetar med olika saker på webbplatsen. Den gememsamma e-strategin är 

också ett steg i rätt riktning då den leder till ett starkare band mellan kommunerna och öppnar för ett 

bredare samarbete med fler aktörer. 

Att göra e-tjänsterna tillgängliga för sina användare är ett viktigt jobb och just nu kommer många 

kommuner undan med att ha en hög tillgänglighet på startsidan för att ha knappt ha någon alls hos sina 

e-tjänster. Det optimala skulle vara ett bra samarbete mellan kommuner, leverantörer och slutanvändare.  

Som det ser ut nu är de största anledningarna till den låga tillgängligheten dels avsaknaden av 

användartester hos både kommuner och leverantörerna och sedan handlar det om alla organisationer 

som utvecklar e-tjänster för kommunen och som inte följer samma riktlinjer för tillgänglighet som 

kommunerna gör. Det är omöjligt att göra en e-tjänst tillgänglig för sina medborgare när man inte 

känner slutanvändarna och inte har med de i sina användartester. 

6.6 Avslutande diskussion 
I slutändan handlar det om att kommunerna inte gör allt för att de anser att de inte kan eller inte vet hur. 

För de små kommunerna är det mindre pengar och en mindre organisation som styr. Hos de större 

kommunerna är det för mycket tryck på sidan från användarna och för många anpassningar som måste 

göras enligt utvecklarna. 

Ett starkare samarbete mellan kommuner behövs precis som utbildningar för utvecklarna också behövs. 

De förstår tillgänglighet men känner inte sina användare men det räcker inte att förstå att tillgänglighet 

och användbarhet är två bra saker som gynnar användarna. Det räcker inte att veta att användarna borde 

vara med i användartester och det räcker inte med att arbeta isolerat från andra kommuner och andra 

delar av organisationen. I slutändan har kommunerna en skyldighet mot invånarna och likaså har 

leverantörerna en skyldighet mot kommunerna men man väljer att bortse från denna skyldighet och 

skyller antingen på varandra eller låter den andra parten sköta det de är bra på.  

Utvecklare C och D förstår vad som måste göras men frågan är om de även förstår hur det ska göras. 

Om de lyckas med den gemensamma e-strategin, med att nå sina användare och få de att bli mer 

involverade i e-tjänsterna och utvecklingen och om de även lyckas med att skapa ett samarbete mellan 
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kommuner och inom den egna organisationens avdelningar så tror den här forskaren att de är på god väg 

mot tillgängligare e-tjänster. 

6.7 Fortsatta studier 
Empirin i detta arbete har kommit från utvecklare hos svenska kommuners IT-enheter. Även om dessa 

utvecklare har ett stort ansvar för e-tjänsterna så har leverantörerna av e-tjänsterna ett minst lika stort 

ansvar. Att intervjua leverantörerna och ställa deras svar mot kundernas skulle kunna bidra till fler svar 

om varför e-tjänsterna inte har den önskade tillgängligheten varken hos kund eller användare. Även 

slutanvändarna har en viktig roll som de kanske inte är medvetna om och användartester med olika 

grupper av funktionshindrade skulle kunna användas som ett underlag vid intervju eller diskussion med 

kommunerna och e-tjänst leverantörerna.  

Att bygga vidare på den forskning som gjorts vid Luleå tekniska universitet och använda sig av denna 

information för att utföra tester på e-tjänster med tillgänglighet i fokus skulle bland annat kunna leda till 

starka argument för att göra e-tjänsterna mer tillgängliga. Dessa tester skulle i sin tur också kunna bidra 

till en djupare förståelse för varför e-tjänster ska göras tillgängliga och vilka användare som gynnas av 

detta.  

Ett annat intressant område är de myndigheter vars e-tjänster finns på de svenska kommunsajterna. En 

inledning skulle vara att ta reda på hur en myndighet som till exempel transportstyrelsen arbetar med 

tillgänglighet vid körkortsfrågor och om detta är något som implementeras med vid utveckling av e-

tjänster samt hur mycket myndigheten har att säga till om och vad som görs vid utveckling av e-

tjänsten. 
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Bilaga 1: Intervju – E-tjänstutvecklare 
  

Tillgänglighet 

1. Följer kommunen några riktlinjer kring tillgänglighet? 

 

2. Vad innebär tillgänglighet för dig? 

 

3. Ser du någon koppling mellan användbarhet och tillgänglighet? 

 

4. Ser du någon koppling mellan användbarhet och tillgänglighet? 

 

5. Hur tror du att tillgänglighet på webben kommer att se ut i framtiden? 

 

6. Förmedlar ni tillgänglighet mot andra externa utvecklare eller e-tjänstleverantörer? 

 

7. Vilka tror du gynnas av tillgängliga e-tjänster? 

E-tjänster 

1. Går det att göra en e-tjänst tillgänglig för hela kommunens målgrupp? 

 

2. Anser du att dagens e-tjänster är flexibla i den mening att de kan bemöta behoven hos så 

många medborgare som möjligt? 

 

3. Vem bär ansvaret för att e-tjänsterna blir tillgängliga för kommunernas medborgare? 

 

4. Varför saknas vissa tillgänglighetselement, hos kommunernas e-tjänster, som går att 

finna på andra delar av webbplatsen? 

 

5. Vad bestämmer tillgängligheten hos en e-tjänst? 

 

6. Vilka krav ställer kommunerna på tillgänglighet hos e-tjänsterna? 

Slutanvändarna 

1. Utvecklas e-tjänsterna med slutanvändarna i fokus? 

 

2. Testar man e-tjänsternas tillgänglighet med slutanvändarna? 

 

3. Är kommunernas e-tjänster tillgängliga för alla dess slutanvändare? 

 


