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Sammanfattning 
 
Det här arbetet innefattar webbtillgänglighet med avseende hur 
väl ett antal utvalda universitet och högskolor följer de riktlinjer 
för personer med läs- och skrivsvårigheter. Problemet med att inte 
ha en webbtillgänglig webbplats är att en stor grupp av personer 
som går miste om innehållet. Det är dessutom inte bara personer 
med läs- och skrivsvårigheter som blir drabbade, utan det är även 
personer med andra livssituationer som drabbas. Syftet med 
arbetet är att ta fram rekommendationer och finna lösningar som 
gör att universitet och högskolors webbplatser blir tillgängliga för 
alla. Analysen som görs i arbetet är baserad på W3C WAI:s 
riktlinjer om tillgänglighet och är avgränsad till användare med 
dyslexi. I uppsatsens analys används en kvalitativ metod där 
riktlinjerna jämförts mot webbplatserna. Ett antal testpersoner har 
också analyserat samma webbplatser och gett egna utlåtanden, 
detta för att få ett bredare omfång till rekommendationerna. 
Avseende resultatet visar det att webbplatserna överlag brister i 
webbtillgängligheten, både i stora drag och i mindre. 
Rekommendationer togs fram efter analysen och visar hur de 
bristerna går att lösa, med enkla medel. Slutsatsen är att med hjälp 
av rekommendationerna, kan en webbplats bli tillgänglig för alla 
oavsett om användaren har läs- och skrivsvårigheter eller inte. 
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1. Inledning 
I det här avsnittet presenteras uppsatsens syfte och frågeställning 
som handlar om webbtillgänglighet för de med dyslexi. Här hittas 
också bakgrunden till frågeställningen där tillgänglighetsproblem 
som dyslektiker stöter på när de använder internet presenteras. 
Vidare presenteras också de avgränsningar som gjorts i 
uppsatsen. 
 
1.1 Bakgrund 
 
Vi lever i en tid där vi använder datorer och Internet för att bland 
annat samla information, utföra olika ärenden (t ex. bankärenden) 
och hålla kontakten med ens vänner och bekanta. En webbplats 
måste helt enkelt vara tillgänglig för alla. Även de med 
funktionsnedsättningar, men det oftast redan där det brister. 
 
Problemet är att tekniken i sig inte är tillräckligt utvecklad för att 
alla ska kunna ansluta sig och ta del av dessa tjänster (Harryson et 
al. 2004).  Utvecklingen av en webbplats handlar alltså inte om att 
öka volymen användare, utan att få så många användare som 
möjligt att kunna ansluta sig, och att de har samma förutsättningar 
till att göra det. Utvecklingen av tekniken måste alltså inte bara 
ske för att kunna användas av alla, utan den måste också utvecklas 
så att det är värt att använda den (Harryson et al. 2004). Idag blir 
många användare med läs- och skrivsvårigheter uteslutna från 
attraktiva internettjänster då tekniken inte har en anpassad design.  
 
Den första dyslexidiagnosen fastställdes år 1887, men forskningen 
tog inte fart förrän mot slutet av 1980-talet då skolans målsättning 
ändrades och läs- och skrivsvårigheter började utredas (Høien & 
Lundberg 1999). På den tiden var svåraste utmaningen för en 
dyslektiker att läsa och förstå en tryckt text. Numera möter en 
dyslektiker desto fler utmaningar än då, framförallt när de 
använder sig av Internet. Forskare har sett att det finns fler 
negativa upplevelser med det ökade internetanvändandet bland 
dyslektiker. I de undersökningar som gjorts har det framkommit 
att det är nödvändigt att stärka tillgängligheten på webben för de 
som har skriv- och lässvårigheter (McCarthy & Swierenga 2010). 
 
Det finns miljontals människor som påverkas i sitt agerande med 
webbplatser de besöker på grund av sin funktionsnedsättning. De 
flesta av dagens webbplatser har hinder i sitt gränssnitt som gör 
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det svårt för många med funktionsnedsättning att använda webben 
som de vill (Henry, Lawton & McGee 2005). Då utbudet av 
tillgängliga webbplatser och program ökar, ökar också 
möjligheten för människor med funktionsnedsättningar att 
effektivt kunna använda och bidra med information till webben 
(Henry, Lawton & McGee 2005).  
 
Det finns tillgänglighetsriktlinjer anpassade för de med läs- och 
skrivsvårigheter där det finns krav på att webbplatser ska vara 
anpassade. World Wide Web Consortium (annat namn W3C) 
jobbar fram dessa riktlinjer och hänvisar till en mer tillgänglig 
webb för funktionshindrade (McCarthy & Swierenga 2010). W3C 
är ett internationellt samarbete som utvecklar standarder för att 
säkerställa webbens långsiktiga tillväxt (W3C 1996a). Web 
Accessibility Initiative (WAI) är en del av W3C som tar fram 
material för att göra webben mer tillgänglig för de med 
funktionsnedsättningar. Där hittas de riktlinjer som tagits fram om 
just tillgänglighet för de med läs- och skrivsvårigheter (W3C 
1996b). 
 
I Sverige finns ett bolag som heter ”Funka Nu AB” som arbetar 
med tillgänglighet vad gäller information i alla tänkbara format, 
från digitala gränssnitt till automater (Funka Nu AB 2000a). 
Funka startades först som ett projekt inom handikappsrörelsen år 
2000 och är idag marknadsledande inom området tillgänglighet. 
De har på uppdrag av W3C översatt tillgänglighetsriktlinjer till 
svenska. Funka Nu AB har även ett antal tips till webbutvecklare 
hur en webbplats kan bli mer tillgänglig (Funka Nu AB 2000b).  
 
De flesta som arbetar med webbdesign och webbutveckling vet att 
en webbplats ska vara tillgänglig för alla, och att större insatser 
måste göras för att öka tillgängligheten för de med 
funktionsnedsättningar. Allt som oftast handlar det om ekonomi, 
att företaget inte ser den ekonomiska fördelen att utföra detta. Det 
är ett hinder för att göra webben tillgänglig för alla (McCarthy & 
Swierenga 2010). 
 
De aktuella WAI-riktlinjerna som finns skrivna är dock mer 
anpassade för de med visuella funktionsnedsättningar (syn och 
hörsel). Däremot har de inte ett lika brett omfång av riktlinjer när 
det gäller dem med kognitiva funktionsnedsättningar (läs-, skriv- 
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och koncentrationssvårigheter) (Harryson, Svensk & Johansson 
2004).  
 
Webbplatser som inte är anpassade för dyslektiker innebär inte 
bara ett problem för den specifika gruppen. Problem kan även 
uppstå hos personer med andra modersmål, för personer med 
långsam internetuppkoppling, personer med temporära 
funktionsnedsättningar (till exempel bruten arm), barn och även 
den äldre generationen av befolkningen.  
 
Huvudprincipen för tillgänglighet är att konstruera webbplatser så 
att de är anpassade till flera användargrupper. Då kan alla ta del 
av innehållet, då våra sätt att kommunicera med varandra blir 
alltmer digitaliserat. 

 
1.2 Syfte och frågeställning 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka om W3C WAI 
riktlinjer för de med dyslexi följs av ett antal valda universitets 
och högskolors webbplatser. Universitet och högskola är en viktig 
myndighet som alla ska kunna ta del av.  
 
I uppsatsen behandlas följande frågeställning: 
 
Vilka rekommendationer till förändring kan tas fram för att 
webbplatsen ska vara acceptabelt anpassad för dem med läs- och 
skrivsvårigheter?  
 
1.3 Avgränsningar 
Denna uppsats är en undersökning av svenska universitet och 
högskolors webbplatser och undersöker möjligheten för 
användare att ta emot information från webbplatserna. Ett urval 
bestående av tolv lärosäten används och gör att inte alla svenska 
lärosäten involveras. Däremot kan resultatet av undersökningen 
vara av intresse för alla lärosäten då deras webbplatser är av 
samma typ av myndighet. Uppsatsen tar inte upp samtliga 
tillgänglighetsriktlinjer som andra organisationer har tagit fram, 
utan enbart W3C. De riktlinjer som använts i analysen är inriktad 
mest mot användare med läs och skrivsvårigheter. 
Det är dessutom datorer som använts i analysen och i resultaten, 
inte någon annan plattform som mobiltelefon eller surfplatta. 
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2. Teori 
I det här avsnittet presenteras de teorier som används i uppsatsen. 
I avsnittet beskrivs webbtillgänglighet, lite kort om vad dyslexi är 
och de svårigheter en dyslektiker kan ha när de använder internet. 
Det finns även en beskrivning om W3C, WAI och vad för riktlinjer 
som använts som grund i uppsatsen angående webbtillgänglighet 
för de med dyslexi. Här presenteras också HTML, CSS och 
JavaScript och vad för problem som kan uppstå när något av 
kodspråken används. 
 
2.1 Tillgänglighet 
En definition av bra webbtillgänglighet är när personer med 
funktionsnedsättningar faktiskt kan använda sig av webben fullt ut 
utan svårigheter (Henry, Lawton & McGee 2005). Personer med 
funktionsnedsättningar ska kunna uppfatta och förstå innehållet på 
webbplatsen, navigera på och interagera med webben och bidra 
med eget material. Bra tillgänglighet på webben är till förmån för 
andra grupper i samhället med, däribland de äldre som kan tycka 
det är svårt att leva i vårt digitala samhälle. 
 
Begreppet tillgänglighet täcker alla funktionsnedsättningar: från 
syn, hörsel och tal till psykiska, kognitiva och neurologiska 
funktionsnedsättningar. Miljontals personer runtom i världen har 
någon slags funktionsnedsättning som påverkar deras liv och 
deras användande av webben. I nuläget har många webbplatser 
och webbprogram tillgänglighetsbarriärer som gör det svårt för 
många med funktionsnedsättningar att använda sig av webben 
(Henry, Lawton & McGee 2005) (Loiacono 2003). 
 
Att ha bra tillgänglighet på webben är en fördel även för de som 
inte har en funktionsnedsättning. Till exempel är en huvudprincip 
för webbtillgänglighet att designa webbplatser och program som 
är flexibla för att möta olika användarbehov, preferenser och 
livssituationer. Den sortens flexibilitet är även en fördel för 
personer utan funktionsnedsättning, men är i andra livssituationer. 
Till exempel personer med långsam internetuppkoppling, personer 
med temporära funktionsnedsättningar (till exempel en bruten 
arm) och äldre personer (Henry, Lawton & McGee 2005). 
 
Stora insatser har gjorts vad gäller undersökningar i ämnena 
dyslexi och webbtillgänglighet var för sig. Däremot finns inte 
många forskningsarbeten där båda ämnena berörs. Majoriteten av 
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tillgänglighetsarbeten är riktade mot fysiska 
funktionsnedsättningar som blindhet, och inte mot de kognitiva 
funktionsnedsättningarna som dyslexi. McCarthy & Swierenga 
(2010) hävdar att webbplatser som undviker de riktlinjer som 
behandlar webbtillgänglighet för dyslektiker inte bara förhindrar 
dyslektiska användare att förstå webbplatsen, utan också andra 
användargrupper. Då riktlinjerna överlappar dyslexi och andra 
kognitiva och psykiska funktionsnedsättningar samt klartext, 
antyder det att användare med dyslexi kan vara en generell 
framträdande grupp när det kommer till webbtillgänglighet. Att ha 
en större kunskap om dyslexi och tillgänglighet ger verktyg för att 
förbättra användbarheten. Att ha kunskapen är tillräcklig 
betydande för att hävda tillgången för en användare med dyslexi i 
själva verket är av betydelse för alla användare.  
 
Webben är en viktig resurs i många aspekter: i ens utbildning och 
i ens arbete, i myndigheter och i handel samt i sjukvården. 
Det är grundläggande att ha en tillgänglig webb för att 
tillhandahålla en jämlik åtkomst och jämlik möjlighet för alla att 
använda. En tillgänglig webb hjälper också personer med 
funktionsnedsättning att vara mer aktiv i samhället (Henry, 
Lawton & McGee 2005). 
 
Missuppfattningar dyker upp då och då om vad en bra tillgänglig 
webbplats är för något och enligt Brewer (2004) är en av de 
missuppfattningarna idén om att personer med 
funktionsnedsättningar bara kan använda sig av speciella 
hjälpmedel och att de hjälpmedlen då ersätter den bristande 
tillgängligheten på en webbplats. Andra missuppfattningar är att 
webbplatser som följer tillgänglighetsriktlinjerna nödvändigtvis är 
tråkiga i layouten. Då textbaserade webbplats skulle kunna passa 
användare med vissa typer av visuella funktionsnedsättningar är 
en sådan webbplats inte effektiv att använda när användare är 
döva, har motorisk funktionsnedsättning eller någon kognitiv 
funktionsnedsättning. Olika funktionsnedsättningar har olika 
behov och de behoven är inbakade i WAI:s riktlinjer. De 
riktlinjerna kan hanteras i den traditionella webbdesignen som är 
lockande för alla användare, inkluderat de användare utan 
funktionsnedsättning (Brewer 2004). 
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2.2 Dyslexi 
Det finns många olika orsaker till bristande läs- och skrivförmåga. 
Svårigheterna kan till exempel bero på koncentrationssvårigheter, 
bristande träning, bristfällig undervisning, problem med 
arbetsminne, syn- eller hörselproblem, annat modersmål eller 
dyslexi (FDB 2007).  
 
Dyslexi är en funktionsnedsättning som medför svårigheter att 
lära sig läsa och skriva. Den som har dyslexi har ofta svårt att 
urskilja i vilken ordning språkljuden kommer i orden, fonologiska 
svårigheter. Den fonologiska förmågan är förmågan att bearbeta 
och tolka ljudintryck (en förutsättning är att kunna hålla kvar ljud 
i arbetsminnet). 
 
En person med fonologisk svårighet kan ha svårt att uppfatta hur 
ord är uppbyggda av enskilda språkljud. De kan ha svårt att 
uppfatta ordningsföljden av språkljuden i ord, och de kan också ha 
svårt att förstå sambandet mellan det talade ordet och bokstäverna 
i skrift (men de har inte svårt att förstå ordet i sig). Dyslektiker 
har även svårt att avkoda orden snabbt och korrekt, vilket gör att 
läsningen går långsamt. Dyslexi har inget samband med dålig 
hörsel eller intelligens och svårigheterna varierar från person till 
person och kan överbryggas om rätt hjälp sätts in (FDB 2007). 
 
De främsta problemen internetanvändare med dyslexi brukar stöta 
på när de besöker en webbplats är (McCarthy & Swierenga 2010): 
 

• Krånglig och vilseledande sidlayout 
• Oklar navigationsstruktur 
• Sämre val av färgkombinationer 
• Att bilder och text är för liten till storleken 
• Komplicerat språk  

 
Att definiera dyslexi som en helhet är svårt, då det finns olika 
typer av dyslexi. Vissa dyslektiker har till exempel svårt att läsa 
text som har för stark kontrast till varandra (vit mot svart), medan 
andra dyslektiker måste ha en stark kontrast för att kunna läsa 
innehållet (Rello, Kanvide & Baeza-Yates 2012).  
 
2.3 W3C WAI och WCAG 
WAI (Web Accessibility Initiative), är ett initiativ inom W3C:s 
verksamhet och har till uppdrag att tillsammans med 
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organisationer över hela världen arbeta för en tillgänglig webb för 
alla. Detta arbete bedrivs i huvudsak inom fem olika områden:  
 

• Tekniker 
• Riktlinjer 
• Verktyg 
• Utbildning och information 
• Forskning och utveckling 

 
WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines 2.0), svensk 
översättning: Riktlinjer för utformning av innehåll på webben 2.0, 
är en W3C-specifikation som riktar sig till alla som utformar och 
ger ut innehåll på webben (W3C 1996b). 
 
Det är riktlinjer som är utformade av WAI visar hur webbplatser 
ska vara utformade för att vara tillgängliga för alla, oavsett om 
användaren har någon funktionsnedsättning eller inte. 
Specifikationen innehåller fyra principer och i de fyra finns 
riktlinjer som är generella krav för en tillgänglig webbdesign. Till 
varje riktlinje finns det en eller flera punkter och de punkterna 
beskriver hur webbplatsen ska utformas så att den är bra 
tillgänglig för alla (WAI 2008).  
 
Riktlinjerna WCAG 2.0 är uppbyggda utifrån fyra grundområden 
(Funka Nu AB 2000b, se WAI 2008): 
 

• Uppfattningsbar: att innehållet och funktion ska vara 
möjligt att uppfatta oavsett om användaren har en 
funktionsnedsättning eller inte. Det innebär att en 
användare som inte kan se bilder till exempel ska få 
information om vad som visas i textform. Det innebär 
också att kontrasterna som används är bra mot varandra 
och att objekt som står i relation till varandra ger 
information om dess relation till användaren.  

 
• Hanterbar: att gränssnittet måste gå att hantera även om 

användaren har en funktionsnedsättning. Det ska alltså gå 
att styra alla funktioner med både datormus och 
tangentbord oberoende av varandra. Rubriker ska finnas 
och vara konstruerade på rätt sätt för att kunna fungera 
som stödpunkter för användare både visuellt och i 
hjälpmedlen. Formulär ska vara korrekt utförda med rätt 
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tekniker så att exempelvis ledtexter till kryssrutor blir 
klickbara.  

 
• Begriplig: att informationen på webbplatsen är begriplig. 

Text ska vara läsbar och möjlig att förstå för alla. Det ska 
finnas hjälp att få som användare och det ska komma upp 
begripliga felmeddelande om fel uppstår.  

 
• Robust: att använda rätt teknik som finns (till exempel 

html) gör att gränssnittets stabilitet ökar. Det ska också 
finnas information till webbläsare som inte stöder 
komplexare tekniker så att användaren får information om 
vad som händer och varför.   

 
Medan riktlinjerna inkluderar problem relevanta till dyslexi är de 
flesta av dem tilldelade med en lägre prioritet än vad andra 
funktionsnedsättningar har (Friedman & Bryen 2007). 
Riktlinjerna är uppdelade i olika prioriteter och den högre 
prioriteten är den nivån en webbplats ska klara för att vara 
godkänd i ett tillgänglighetsperspektiv. Att majoriteten av 
punkterna som har hand om tillgänglighet för de med dyslexi har 
en lägre prioritet gör att webbutvecklare riktar sig in på att enbart 
implementera första prioritet punkterna till sin webbplats. Detta i 
sin tur leder till att webbplatsen inte har tagit tag i de problem som 
en dyslektiker kan stöta på och även fast webbplatsen verkar vara 
godkänd, är den inte tillgänglig för alla (Friedman & Bryen 2007). 
Av detta har de riktlinjer som är inriktade på 
tillgänglighetsproblem för de med dyslektiker valts för analysen. 
 
De riktlinjer som valts ut till undersökningen är följande (WAI 
2008):  
 
Princip 1: Möjligt att uppfatta – Information och 
komponenter i ett användargränssnitt måste presenteras för 
användare på sätt som de kan uppfatta.  
Innehållet på webbplatsen ska alltså vara möjligt att komma åt 
som användare. En användare ska dessutom kunna urskilja 
innehållet. 
 



 

 

9 

Riktlinje 1.1 Textalternativ: Tillhandahåll alternativ i form av 
text till allt icke-textbaserat innehåll så att de kan konverteras 
till format som användarna behöver, till exempel stor textstil, 
punktskrift, tal, symboler eller enklare språk. 
Under riktlinje 1.1 finns punkter som rör hur innehåll som inte är 
text ska hanteras (till exempel bilder), om tidsberoende media 
användas, till exempel animationer. 
 
Riktlinje 1.3 Anpassningsbart: Skapa innehåll som kan 
presenteras på olika sätt (exempelvis med enklare layout) 
utan att information eller struktur går förlorad. 
Under riktlinje 1.3 finns punkter som rör hur innehållet ska 
presenteras på webbplatsen på olika sätt utan att innehållets 
kvalité försämras, till exempel att den logiska läsordningen inte 
rubbas om användaren förstorar texten. 
 
Riktlinje 1.4 Urskiljbart: Gör det enklare för användare att se 
och höra innehåll, bland annat genom att skilja förgrund från 
bakgrund. 
Under riktlinje 1.4 finns punkter som rör hur färgkontraster, 
kontroll av ljud, kontrasten mellan innehållets olika delar (länk, 
rubrik, brödtext med mera) ska hanteras och även hur användaren 
ska kunna förändra textstorleken utan att innehållet försummas, 
samt radavstånd och teckenavstånd. 
 
Princip 2: Hanterbar – Komponenter i ett användargränssnitt 
och navigering måste vara hanterbara. 
Användaren ska alltså kunna styra gränssnittet på webbplatsen till 
sin fördel och även kontrollera det. 
 
Riktlinje 2.2 Tillräckligt med tid: Ge användaren tillräckligt 
med tid för att läsa och använda innehållet. 
Under riktlinje 2.2 finns punkter där användaren ska kunna justera 
tidsgränsen (stänga av, paus, utöka etc.) som har en 
tidsbegränsning på sitt innehåll.  
 
Riktlinje 2.4: Navigerbart: Tillhandahåll sätt att hjälpa 
användarna att navigera, hitta innehåll och avgöra vad det är. 
Under riktlinje 2.4 finns punkter som rör hur användaren ska 
kunna navigera och förstå innehållet på webbplatsen. Till exempel 
att webbplatsens titlar på länkar tydligt beskriver innehållet som 
ligger bakom dem, att användaren ska kunna hoppa över 
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grupperat innehåll som upprepas på flera sidor i webbplatsen, att 
det ska finnas en synlig fokusering på var användaren är på 
webbplatsen (främst mot de användare som använder sig av 
tangentbordsstyrning) och att det ska finnas information om var 
användaren är inom en uppsättning av sidor. 
 
Princip 3: Begriplig – Information och hantering av 
användandet måste vara begriplig. 
Användaren ska alltså både kunna förstå innehållet på 
webbplatsen och även förstå hur webbplatsen fungerar i sig. 
 
Riktlinje 3.1 Läsbart: Gör textinnehåll läsbart och begripligt. 
Under riktlinje 3.1 finns punkter som rör webbplatsens språk (att 
det tydliggör vilket mänskligt språk som används), att det finns en 
metod/funktion för att förklara ovanliga ord, tekniska termer, ord 
av obestämbart språk och förkortningar.  
 
Riktlinje 3.2 Förutsägbart: Säkerställ att webbplatser 
presenteras och fungerar på ett förutsägbart sätt. 
Under riktlinje 3.2 finns punkter som rör när användaren ändrar 
fokuseringen för en del av innehållet inte leder till en förändring 
av sammanhanget. Att ändringar i användargränssnittet inte 
automatiskt leder till en förändring av innehållets sammanhang 
och att navigeringen ska vara konsekvent genom hela 
webbplatsen. Till exempel att navigeringsmetoder som upprepas 
på flera webbplatser presenteras i samma inbördes ordning varje 
gång de upprepas. 
 
Riktlinje 3.3 Inmatningsstöd: Hjälp användare att undvika 
misstag och rätta till misstag. 
Under riktlinje 3.3 finns punkter som rör felhantering när en 
användare gjort en felinmatning och vad som ska hända när 
sådant fel dyker upp. 
 
Princip 4: Robust – Innehåll måste vara robust nog för att 
kunna tolkas på ett pålitligt sätt av ett brett spektrum av olika 
användarprogram, inklusive hjälpmedel. 
Här behandlas hur användandet av rätt teknik som finns (till 
exempel html) gör att gränssnittets stabilitet förbättras. Det ska 
också finnas information till webbläsare som inte stöder 
komplexare tekniker så att användaren får information om vad 
som händer och varför. 
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Riktlinje 4.1 Kompatibelt: Maximera kompatibiliteten med 
nuvarande och framtida användarprogram, inklusive 
hjälpmedel. 
Under riktlinje 4.1 finns punkter som ger direktiv hur kodspråk 
ska vara konsekvent, till exempel att attribut ska ha start och 
sluttaggar. Riktlinjen handlar också om att använda bra namn till 
attribut och element och att rollerna är relevanta till 
specifikationerna som finns. Försäkra att hjälpmedel förstår 
strukturen för innehållet och vet i vilken ordning innehållet ska 
hanteras. 
 
2.4 HTML, CSS och JavaScript 
 
HTML 
HTML står för HyperText Markup Language och det första av de 
tre byggstenarna i en webbplats. HTML används för själva 
strukturen, till exempel när innehåll ska struktureras upp mellan 
rubrik, länk, tabell och vanlig brödtext så att användaren ser 
skillnaden mellan dem. 
 
I HTML finns ett par inbyggda hjälpattribut som tillåter 
webbplatser att fungera olika vid olika situationer. En av dem är 
alt-attributet till <img>-taggen (se riktlinje 1.1). 
Alt-attributet hjälper en som webbutvecklare att ha en 
textbeskrivning till de bilderna som används på webbplatsen.  
Användare som inte kan se bilderna kommer att se eller höra 
textbeskrivningen istället. 
Att skriva en bra textbeskrivning i alt-attributet är en konst, då 
utmaningen är att beskriva innehållet och funktionen av bilden 
med några få ord.  
För funktionella bilder, till exempel som knappar, logotyper och 
ikoner, ska texten i alt-attributet beskriva samma sak som bilden 
visar visuellt för användaren (se riktlinje 1.3) (W3C Standards 
2012). 
 
CSS 
CSS står för Cascading Style Sheets och är den andra byggstenen 
till en webbplats. CSS är kodspråket som används när 
presentationen av webbplatsen ska bestämmas, till exempel 
färger, layout och teckensnitt. Med detta anpassas en 
skräddarsydd design beroende på vilket sorts anordning som 
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används, till exempel om användaren har en stor eller liten skärm. 
CSS är beroende av HTML och kan alltså inte stå helt själv som 
byggsten när en webbplats byggs. 
Att separera layout med strukturen på webbplatsen gör det enklare 
att underhålla webbplatsen, dela layouter mellan sidorna och 
skräddarsy layouten till olika digitala miljöer (W3C Standards 
2012). 
 
JavaScript 
JavaScript är ett programmeringsspråk för webben och är den 
tredje byggstenen i en webbplats, där JavaScript är den del som 
specificerar hur innehållet ska bete sig.  
 
Problem och stöd 
HTML 
Att använda rätt element och namn i HTML gör att arbetet mot att 
ha en tillgänglig webbplats enklare. Ett exempel är när alt-
attributet sätts in i en bildtagg där en kortfattad text beskriver vad 
bilden föreställer. Att använda en korrekt rubrikhantering gör 
också att användare som har talsyntes till hjälpmedel att kan 
navigera snabbare mellan innehållet på webbplatsen (W3C 
Standards 2012).  
 
Nya versionen av HTML är HTML 5 där ett antal nya taggar och 
verktyg har tillkommit. Däribland ett par semantiska taggar som 
<article>, <aside> och <nav> som definierar innehållet på 
webbplatsen bättre än hur det sett ut förr (Hoy 2011). En annan 
bra del av den nya versionen är att den är helt självständig när det 
kommer till att spela upp videos och ljud. En användare behöver 
alltså inte ha plug-in (som JavaScript eller Flash) för att spela upp 
en video på webbplatsen., den funktionen finns redan i HTML5 
(Hoy 2011). Mycket av den skyddade teknologin som används nu 
på webbplatser för att spela upp filmklipp, ljudklipp och 
animationer kommer inte behövas då webbutvecklaren, med hjälp 
av HTML 5, själv kan bygga upp en omfattande webbplats 
(Vaughan-Nichols 2010). I och med det kan en användare som 
stängt av JavaScript och Flash fortfarande ta del av innehållet som 
visas i till exempel ett filmklipp.  
 
CSS 
Den nya versionen av CSS (CSS 3) inkluderar en del som kallas 
för Media Queries, där gränssnittet på webbplatsen anpassas 
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beroende på vilken plattform använder har (som mobiltelefon, 
surfplatta, stor skärm). Media Queries är en del i så kallad 
responsiv design och används (tillsammans med HTML) för att 
smart anpassa storlek, formatet och innehållet på en webbplats 
baserat på hur stor användarens skärm är (Bengtson 2012). 
 
 
JavaScript 
Alla användare stöder inte JavaScript i sina webbläsare, antingen 
av säkerhetsskäl eller för att slippa reklam och andra rörliga bilder 
som kan finnas på en webbplats. Dynamiska förändringar i 
innehållet visas och redovisas inte av hjälpmedel, som talsyntes, 
vilket gör att användaren missar innehållet. (E-delegationen 
2012).  
 
En användare med funktionsnedsättning ska kunna använda 
funktioner på en webbplats utan tillgång till skript. Eller i alla fall 
få information om att webbplatsen/funktionen fungerar sämre utan 
skript så att användaren kan bestämma om skript ska kunna köras 
eller inte (E-delegationen 2012). 
 
Beroende på hur JavaScript används på en webbplats påverkas 
tillgängligheten för användaren. Många JavaScript-bibliotek 
innehåller många funktioner som gör det enkelt att skapa nya 
typer av gränssnittselement, till exempel skjutreglage eller att ytor 
uppdateras dynamiskt. Då de inte är av HTML-specifikation utan 
är uppbyggda av andra typer av element finns det inget 
standardiserat sätt för hjälpmedel att tolka dem. (E-delegationen 
2012). 
 
Andra stöd 
W3C arbetar med ett ramverk, som heter WAI-ARIA, där det 
skapats en specifikation för hur sådana gränssnittselement ska 
tolkas och utformas. WAI-ARIA står för ”Accessible Rich 
Internet Applications” och ger ett ramverk med tillägg av attribut 
och element så att ett hjälpmedel vet vilka olika delar innehållet 
på webbplatsen har. WAI-ARIA ger en beskrivning på ett nytt 
navigationssystem där vanliga webbplatsstrukturer markeras som 
meny, det primära innehållet, sekundära innehållet, 
rubrikinformation. Till exempel kan webbutvecklare identifiera 
regioner av webbsidan och göra så att användare som använder 
tangentbordet för att navigera hoppar mellan regioner av innehåll 
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istället för att trycka på tabb-knappen ett antal gånger (WAI 
2011).  
 
3. Metod 
I det här avsnittet presenteras hur själva processen av uppsatsen 
sett ut. Däribland hur analyserna gått tillväga till resultatet och 
vilka webbplatser som undersökts. Här presenteras också 
testpersonerna till den andra analysen, vad för slags metod som 
använts och vilken studieteknik som gjorts för att få fram ett 
resultat.  
 
3.1 Litteraturstudie 
Det material som använts i uppsatsen för att ha rätt information i 
till exempel teoriavsnittet har hittats genom sökning via databaser 
relevanta till ämnet medieteknik och dyslexi. Databasernas namn 
är IEEE Xplore, ACM Digital Library och ERIC (Educational 
Resource Information Center). Artiklar och information har även 
hittats via samlingsdatabasen Google Scholar och 
Linnéuniversitet biblioteks egen samlingsdatabas OneSearch. Det 
har även använts ett antal böcker som hittats vid Linnéuniversitets 
bibliotek för att hitta material till teoriavsnittet. 
 
Sökord: Accessibility, Accessible web sites for people with 
disabilities, Funktionshinder, Dyslexia, Dyslexi, 
Webbtillgänglighet, WCAG 2.0, CSS3, HTML5, Web 2.0, 
Användarvänlighet, WAI, W3C, Webbtillgänglighet. 
 
3.2 Metodval 
De metoder som används i uppsatsen är en jämförelse mot de 
tillgänglighetsriktlinjer som gjorts av WAI och en analys av olika 
utvalda universitets/högskolors webbplatser för att se hur många 
av riktlinjerna som uppfylls. Ännu en till analys av webbplatserna 
har gjorts, där ett antal testpersoner ger utlåtandet om vad de 
tycker är godkänt ur ett webbtillgänglighetsperspektiv. I slutet av 
analysen redovisas en resultatlista med exempel på vad som 
överlag behöver ändras, med analysresultaten som grund. Därefter 
kommer rekommendationer finnas där lösningar på bristerna 
redovisas.  
 
Analyserna är kvalitativa metoder. Kvalitativ metod är en 
forskningsmetod som används främst för att få en djupare 
förståelse av en teori och som testas med det som redan är 
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verkligt. Resultatet efter en kvalitativ metod är i ord, där 
testpersonernas åsikter och känslor kommer fram. 
 
Den första analysen var en jämförelse med WAI:s riktlinjer som 
finns angående tillgänglighet på en webbplats för de med läs- och 
skrivsvårigheter, mot urvalet av lärosätenas webbplatser. 
Riktlinjerna användes som en lista där de jämfördes direkt med 
webbplatsen.  
 
Jämförelsen utfördes som sagt med hjälp av WAI:s riktlinjer för 
tillgänglighet för de med läs- och skrivsvårigheter på en 
webbplats och med de utvalda universitetens/högskolors 
webbplatser. Först lästes alla riktlinjerna för att sedan bli 
rangordnad från vad som är viktigast till det som kan finnas på 
webbplatsen. Sedan besöktes varje webbplats och då användes 
riktlinjerna för att pricka av det som uppfylldes hos den besökta 
webbplats, och de brister som fanns antecknades.  
 
Den andra analysen utfördes av tre testpersoner. De fick klara 
instruktioner om vad testet gick ut på och vad som är tänkt att de 
skulle utföra. Instruktionsfrågorna testpersonerna fick hittas i 
bilaga 1. 
 
Testpersonerna som gör den andra analysen är tre personer som 
själva har dyslexi och arbetar på olika sätt med frågor som rör 
dyslexi och har förståelse för ämnet webbtillgänglighet för 
dyslektiker. Testpersonerna kommer att namnges som 
”Testperson 1”, ”Testperson 2” och ”Testperson 3” då det är 
enklare att referera till vilka webbplatser var och en av dem har 
analyserat. 
 
Testperson 1 har analyserat:  
Linnéuniversitetet, Stockholms universitet, Lunds universitets och 
Blekinge tekniska högskolas webbplatser. 
 
Testperson 2 har analyserat: 
Göteborgs universitet, Mälardalens högskolas, högskolan i 
Jönköpings och Umeå universitets webbplatser. 
 
Testperson 3 har analyserat: 
Karolinska institutets, Mittuniversitetets, Södertörns högskola och  
Uppsala universitets webbplatser. 
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Den andra kvalitativa metoden kommer vara att tre testpersoner 
kommer utvärdera samma webbplatser som i den första 
undersökningen, där de ger utlåtanden om vad de tycker är bra 
och dåligt med dessa.  
 
Efter att de två analyserna har utförts redovisas hela resultaten av 
webbplatserna (se punkt 4 nedan) där alla universitet och 
högskolors resultat kan läsas. Nästa del av resultatdelen är ett 
antal rekommendationer till förbättring, där webbplatsen på ett 
enkelt sätt kan nå upp till riktlinjernas krav.  
 
3.3 Universitet/högskolor 
De universitet och högskolor som analyserats är:  
 

• Blekinge tekniska högskola:  www.bth.se 
• Göteborgs universitet: www.gu.se 
• Högskolan i Jönköping: www.hj.se 
• Karolinska institutet: www.ki.se 
• Linnéuniversitetet:  www.lnu.se 
• Lunds universitet  www.lu.se 
• Mittuniversitetet:  www.miun.se 
• Mälardalens högskola: www.mdh.se 
• Stockholms universitet: www.su.se 
• Södertörns högskola: www.sh.se 
• Umeå universitet  www.umu.se 
• Uppsala universitet  www.uu.se 

 
Varför de universiteten och högskolorna valts var för att flest 
studenter sökt sig till dem när de letade efter utbildningar. Urvalet 
är dessutom ett urval från hela Sverige och är en blandning mellan 
högskolor och universitet.  
 
Webbplatserna har analyserats från förstasidan och har sedan 
tittats överlag om navigationen är tillräcklig för att förstå 
innehållet på webbplatsen. Det har sökts efter hjälpmedel som 
talsyntes om det inte tydligt finns en länk till en sådan på 
förstasidan och sökfunktionen har även den testats till en viss del 
för att se om den hjälper användaren om sökningen inte gått som 
den ska. 
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3.4 Dator och webbläsare 
Den dator som användes vid analysen var av märket Apple, 
produkt MacBook Pro. Operativsystemet för Mac-datorn är OS X 
Mountain Lion och skärmstorleken är 13-tum (1280 x 800 pixlar). 
De webbläsare som användes i analysen var Mozilla Firefox 
version 7.0.1, Google Chrome version 26.0.1410.65 och Apples 
Safari version 6.0.4. 
 
Inga andra tekniska verktyg har använts än de inbyggda som en 
del av fanns på webbplatserna (som talsyntes).  
 
3.5 Urval av riktlinjer 
De riktlinjer som valts ut till analysen är utvalda genom att ha läst 
alla WCAG riktlinjer och sedan togs de riktlinjerna som är 
relevanta till frågeställningen ut. De som främst riktar sig mot 
personer som är synsvaga eller synskadade, personer som är döva, 
personer som har fysiska svårigheter och de flesta inom kognitiva 
och neurologiska funktionsnedsättningar, till exempel epilepsi, 
personer med psykiska funktionsnedsättningar (ex skakningar i 
händer) valdes bort. 
 
Ett antal av de riktlinjer som valts ut till analysen täcker även 
andra funktionsnedsättningar, till exempel riktlinje 1.1 som 
handlar om att ha textalternativ till bilder och animationer på 
webbplats. Det är mycket viktigt att ha det när synsvaga 
användare ska använda webbplatsen, men är lika viktigt att ha då 
användaren har dyslexi eftersom de använder talsyntes som 
hjälpmedel när de tittar på en webbplats för att kunna förstå 
innehållet bättre och slippa läsa.  
 
4. Resultat 
I det här avsnittet presenteras analysresultaten som kommit fram 
efter jämförelse med WCAG riktlinjerna och vad testpersonerna 
själva kommit fram till efter att ha analyserat samma 
webbplatser. Resultatet redovisas under principerna och 
riktlinjerna är markerade med fet stil för att lättare kunna följa 
med i resonemanget. Webbplatserna presenteras i 
bokstavsordning. Efter redovisningen av webbplatserna en och en 
kommer en sammanställning av resultatet och lösningar till vissa 
av riktlinjepunkterna. 
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4.1 Analys 
Nedanför redovisas resultatet av analysen skribenten gjort och 
testpersonernas utlåtanden om samma webbplatser.  
 
4.1.1 Blekinge tekniska högskola 
Jämförelse mot WCAG 2.0 principer och riktlinjer: 
 
Princip 1 
Blekinge tekniska högskolas webbplats följer till viss del riktlinje 
1.1. (Textalternativ) Vissa bilder på webbplatsen har en 
textsträng men de är dåligt förklarade (till exempel har en bild 
texten ”prototyp”). Det är dock inte alla bilder som har en 
textsträng då webbansvarig även här verkat ha glömt bort att fylla 
alt-attributen med information när de skrivit koden till 
webbplatsen.  
 
Ändras textstorleken på webbplatsen anpassas inte texten till 
fönsterstorleken och det gör även här att användaren kommer att 
få rulla horisontellt för att kunna ta del av hela informationen som 
förstorats upp och därmed följer webbplatsen inte riktlinje 1.3 
(Anpassningsbart).  
 
Webbplatsen har bra kontrast mellan färgerna (svart mot vitt, vitt 
mot mörkblått etc.) och skillnaden syns mellan bakgrund och 
information. Där följer webbplatsen riktlinje 1.4 (Urskiljbart). 
Tecken- och radavståndet är också tillräckligt bra för att kunna 
följa texten i en logisk ordning.  
  
Princip 2 
Det finns en presentation som rullar på förstasidan och den går att 
pausa för att stoppa och följer alltså riktlinje 2.2 (Tillräckligt 
med tid).  
 
Webbplatsen följer riktlinje 2.4 (Navigerbart) till viss del. 
Tydliga rubriker används på sina länkar (”Aktuellt”, 
”Kalendarium” etc.) och det ger en enklare förståelse för 
information som visas. Länknamnen i allmänhet är bra och 
förklarar vad för information som hittas om användaren trycker på 
dem och följer med ovanstående riktlinje. Om datormusen 
däremot dras över en länk i huvudmenyn dyker det upp en pop-
upmeny som gör att fokusen tappas, vilket inte följer riktlinje 2.4. 
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Trycker Följs en av huvudmenylänkarna dyker en sökstig upp där 
användaren kan gå tillbaka till föregående steg i hierarkin. 
 
Används tangentbordet istället för att navigera på webbplatsen 
dyker en ljusgrå, prickig fyrkant upp runt länkar. Den syns inte 
alltid, vilket inte hjälper användaren till att se var fokuseringen 
ligger på webbplatsen.  
 
Princip 3 
Webbplatsens teckensnitt är utan seriffer som gör det enklare att 
läsa innehållet vilket gör att riktlinje 3.1 (Läsbart) uppfylls. 
 
Det finns ingen länk till en sida där gränssnittet kan ändras, utan 
det får användaren söka efter i sökfunktionen. Att det inte finns 
någon sida där gränssnittet kan anpassas gör att riktlinje 3.2 
(Förutsägbart) inte uppfylls. Resultatet av sökningen är diffus då 
det inte ger någon klar information om var den hjälpen kan hittas. 
Att sökfunktionen inte fungerar till fullo gör att webbplatsen inte 
följer riktlinje 3.3 (Inmatningsstöd). 
 
Princip 4 
Det finns ingen talsyntes på webbplatsen och det gör att riktlinje 
4.1 (Kompatibelt) inte kan testas.  
 
I övrigt har webbplatsen en indexkarta (A-Ö) som kallas 
”Innehåll” vilket är bra för användaren att ha som hjälpmedel.  
 
 
Testpersonens utlåtande om Blekinge tekniska högskolans 
webbplats: 
Testperson 1 tycker inte webbplatsen är acceptabelt anpassad för 
de med funktionsnedsättning när det gäller vissa viktiga punkter.  
 
Webbplatsen har ingen talsyntes och kan inte hittas heller när den 
söks i sökfunktionen.  
Det finns inte någon hjälpsida där gränssnittet kan anpassas efter 
användarens behov. Det ger gör att en användare med 
funktionsnedsättningar inte får någon hjälp att förstå webbplatsen 
och dess innehåll. Sökfunktionen på webbplatsen fungerar inte 
den heller om ordet stavas fel och inga förslag dyker upp på det 
som söks, vilket gör att användaren känner sig vilsen. 
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Blekinge tekniska högskolas webbplats har en sida där 
stödåtgärder som finns via högskolan visas och den sidan tycker 
testpersonen är acceptabel men inte mer än så. 
 
Överlag är webbplatsens layout luftig i sitt utseende och 
lättöverskådlig för användaren. 
 
4.1.2 Göteborgs universitet 
Jämförelse mot WCAG 2.0 principer och riktlinjer: 

 
Princip 1 
Göteborgs universitets webbplats har inte många bilder och har 
bara en textsträng till de länkbilder de använder, inte till andra 
bilder. I koden till webbplatsen finns alt-attributen med 
information i men visas inte. I och med det följer webbplatsen inte 
riktlinje 1.1 (Textalternativ).  
 
Ändras textstorleken med sitt egna tangentbord anpassas inte 
texten till fönsterstorleken. Däremot används hjälpsidan för att 
förstora texten anpassas texten till fönsterstorleken vilket gör att 
webbplatsen följer riktlinje 1.3 (Anpassningsbart).  
 
Webbplatsen har en acceptabel kontrast mellan färger, bakgrund 
och textinnehåll och länkar. Länkfärgen är mörkblå med en 
understrykning och dras datormusen över länken blir färgen röd 
och med att webbplatsen har bra kontrast mellan de olika delarna 
gör att riktlinje 1.4 (Urskiljbart) följs.  
 
Princip 2 
En rullande presentation finns på förstasidan och den går att pausa 
vilket gör att webbplatsen följer riktlinje 2.2 (Tillräckligt med 
tid).   
 
Länkarna på webbplats har bra namn och visar tydligt om vad för 
information som ligger bakom dem. Huvudmenyn på webbplatsen 
är godkänd och trycks en av menylänkarna dyker en sökstig upp 
som visar var användaren hamnat i hierarkin. Det markeras också 
med en vit pil för att visa att den delen ligger under det specifika 
avsnittet som valts.  
 
Webbplatsen har även genvägar i sin navigering för att snabbare 
nå till vissa delar av information som användare oftast söker efter. 
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Webbplatsen är ordentligt uppdelad i olika avsnitt och det visas 
tydligt vilka rubriker som är under vilket avsnitt (nyheter etc.). 
Med detta följer webbplatsen riktlinje 2.4 (Navigerbart) då det 
tydligt redovisar länkar och att användaren även tydligt ser var de 
befinner sig på webbplatsen.  
 
Däremot används tangentbordet för att navigera sig runt på 
webbplatsen dyker ingen särskild markering upp runt länkar. Där 
tappar användaren sin fokusering och kan känna sig vilse om var 
de befinner sig på webbplatsen. 
 
Princip 3 
Webbplatsens teckensnitt är utan seriffer som gör det enklare att 
läsa innehållet vilket gör att riktlinje 3.1 (Läsbart) följs. 
 
Det finns en sida för att kunna anpassa gränssnittet på 
webbplatsen, där textstorlek, färg, teckensnitt med eller utan 
seriffer, radavstånd, ordmellanrum och teckenmellanrum kan 
ändras. Detta följer riktlinje 3.2 (Förutsägbart) och gör att 
användaren lättare kan förstå innehållet.  
 
Sökfunktionen ger förslag på sökord, om det stavats fel och ger 
förslag till ord medan det skrivs. Det gör att användaren inte 
behöver skriva ut hela ordet och webbplatsen följer därmed 
riktlinje 3.2 (Inmatningsstöd). 
 
Princip 4 
Det finns en talsyntes som användaren kan använda direkt på 
webbplatsen. Talsyntesen börjar uppläsningen ologiskt, vilket är 
ett resultat på att källkoden inte är kompatibel med hjälpmedlet. 
Av detta uppfylls inte riktlinje 4.1 (Kompatibelt). 
 
I övrigt har webbplatsen har en indexkarta (A-Ö) där användaren 
innehållet på webbplatsen redovisas i bokstavsordning.  

 
Testpersonens utlåtande om Göteborgs universitets 
webbplats: 
Testperson 2 tycker att talsyntesen är ganska lätt att använda, fast 
den känns lite ”buggig” och börjar ologiskt. Textmarkeringen i 
talsyntesen fungerar dåligt i webbläsaren Chrome. Söks något 
utan hjälp av talsyntesen dyker en ordprediktion (ger förslag innan 
användaren hunnit skriva klart ordet) upp på det användaren 
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skrivit samt ett sökresultat. Sätts däremot talsyntesen på innan 
något skrivs in i sökrutan dyker ingen ordprediktion och inget 
resultat heller på det som söks. Det är en allvarlig brist i 
tillgänglighetsperspektiv enligt testperson 2.  
 
Ordförklaringsfunktionen var lätt att använda, dock lite för 
begränsad och enkel i testpersonens tycke.  
 
Sökfunktionen är acceptabel och testades av testperson 2 genom 
att söka på olika ord. Testpersonen såg då att det som söktes 
fanns/fanns inte direkt som resultat. Det är lätt att navigera sig 
runt på webbplatsen, och det är lätt att hitta innehåll som söks 
efter.  
 
Testperson 2 första intryck av förstasidan är balanserad och 
stilren. Webbplatsens förstasida har det innehåll som förväntas 
och ger användaren en bra överblick av vad för innehåll 
webbplatsen har. 
 
Webbplatsen i sin helhet känns genomtänkt och användarvänlig. 
Problemet är att hjälpmedlen är ”buggigt” och förstör 
användarvänligheten. Besöker webbplatsen ofta så måste 
användaren, enligt testpersonen, nog lära sig att stänga av och 
sätta på hjälpmedlet (talsyntesen) för att det inte ska hindra en mer 
än att hjälpa.   
 
4.1.3 Högskolan i Jönköping 
Jämförelse mot WCAG 2.0 principer och riktlinjer: 

 
Princip 1 
De bilder som visas på högskolan i Jönköpings webbplats har inga 
textsträngar som förklarar bilderna i textform. Här har bilden 
bäddats in i en bild och gör bild och text icke-sökbar. Med detta 
följer inte webbplatsen riktlinje 1.1 (Textalternativ).  
 
Ändras textstorleken med sitt egna tangentbord anpassas inte 
texten till fönsterstorleken, vilket gör att användaren måste rulla 
texten horisontellt för att förstå hela innehållet och där följer inte 
webbplatsen riktlinje 1.3 (Anpassningsbart).  
 
Kontrasterna på webbplatsen är bra mot varandra och användaren 
ser tydligt vad som är bakgrund och vad som är innehåll. 
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Länkfärgen är blå och länkarna är även understrukna och skiljer 
sig mot den vanliga brödtexten som är svart. Huvudmenyns 
länkfärg är svart med en större textstorlek än vad brödtexten har. 
Att webbplatsen har bra kontrast gör att riktlinje 1.4 
(Urskiljbart) följs. 
 
Princip 2 
Webbplatsen har ingen animation vilket gör att riktlinje 2.2 
(Tillräckligt med tid) inte kan testas. 
 
Webbplatsen har till viss del följt riktlinje 2.4 (Navigerbart). 
Länknamnen som används är bra då de förklarar bakomliggande 
information vilket gör att webbplatsen följer riktlinjen. Om 
datormusen dras över huvudmenyns länkar markeras länken med 
en blå fyrkant som bakgrund (vilket är en bra markering av en 
länk och här följer webbplatsen också riktlinjen) och en popup-
meny dyker upp under själva länken. En sådan meny kan få 
användaren att tappa fokus på innehållet. Popup-menyn följer 
därför inte riktlinjen. 
 
Trycks det på någon underlänk till huvudmenyn dyker en sökstig 
upp som markerar tydligt var användaren befinner sig i hierarkin. 
Den sökstigen dyker bara upp till vissa länkar, och inte om 
huvudmenylänkarna direkt trycks på, vilket är synd då användaren 
tappar fokuset var de är. Således följs inte riktlinje 2.4 
(Navigerbart) till fullo.  
 
Webbplatsen har genvägar för användaren där de kan hoppa över 
steg i navigeringen för att direkt nå till den information de söker. 
Webbplatsen är också uppdelad i olika avsnitt, och det syns 
tydligt vad som hör till vilken del. Att webbplatsen har genvägar 
och dessutom är tydligt uppdelad gör att den följer riktlinje 2.4 
(Navigerbart).  
 
Används däremot tangentbordet för att navigera sig runt på 
webbplatsen dyker ingen särskild markering upp var fokuseringen 
är. Det gör att en användare kan känna sig vilsen och inte riktigt 
veta var denne befinner sig på webbplatsen.  
 
Princip 3 
Webbplatsens teckensnitt är utan seriffer som gör det enklare att 
läsa innehållet vilket gör att riktlinje 3.1 (Läsbart) uppfylls. 
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Det finns ingen sida där gränssnittet kan anpassas och söks det 
efter en sådan hjälp i sökfunktionen på förstasidan ges diffusa 
resultat på var användaren kan hitta de hjälpmedlen. Med detta 
följs inte riktlinje 3.2 (Förutsägbart). 
 
Sökfunktionen ger inga förslag medan ordet skrivs. Däremot ger 
den förslag om ordet är felstavat vilket för att webbplatsen 
uppfyller riktlinje 3.3 (Inmatningsstöd). 
 
Princip 4 
Det finns ingen synlig talsyntes och gör att riktlinje 4.1 
(Kompatibelt) inte kan testas. 
 
I övrig finns ingen synlig webbkarta eller indexkarta av 
webbplatsen vilket inte hjälper användaren att snabbare hitta det 
som söks.  
 
Testpersonens utlåtande om Högskolan i Jönköpings 
webbplats: 
Testperson 2 hittar inte någon talsyntes och inte heller någon 
hjälpsida där användaren kan anpassa gränssnittet efter deras 
behov. Bortses den bristen känner testpersonen att webbplatsen är 
väl utformad.  
 
Ett problem som testperson 2 stötte på däremot var att det var 
svårt att hitta ”hem”. Om användaren till exempel går in på länken 
”IT Helpdesk” går användaren från webbadressen http://hj.se till 
http://hj.se/hs/tjanster/it-helpdesk.html. Klickar användaren 
därefter på länken ”Hem” kommer de till webbadressen 
http://hj.se/hs.html istället för den mer uppenbara http://hj.se/ 
(som är hemadressen). 
 
Sökfunktionen fungerar på en acceptabel nivå, men att det är svårt 
att hitta det innehåll som söks då den inte accepterar något annat 
än exakta sökord. Till exempel så gick testpersonen in på länken 
”utbildning” och gick sedan vidare till ”kurser” och sökte efter en 
kurs i teckning, och får inget resultat. Testpersonen testade sedan 
orden teckna, måla och målning men utan framgång. Testperson 2 
testar då istället att söka på ordet teckning i den allmänna 
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sökmotorn på webbplatsen och får upp sökresultat på det som 
söks direkt.  
 
Första intrycket testpersonen fick av den här webbplatsen var att 
den är ren och stilig i sin layout. Innehållet är lite smått i storleken 
och otydligt.  
 
4.1.4 Karolinska institutet 
Jämförelse mot WCAG 2.0 principer och riktlinjer: 
 
Princip 1 
Vissa av bilderna som visas på Karolinska institutets webbplats 
har en textsträng som förklarar bilden i textform, varför inte alla 
har det är oklart. De bilder som har en textsträng är inte de bilder 
som syns mest på webbplatsen och förklaringarna för de bilderna 
beskriver inte vad bilden föreställer visuellt. Av de orsakerna följs 
inte riktlinje 1.1 (Textalternativ). 
 
Ändras textstorleken med sitt egna tangentbord anpassas texten 
till fönsterstorleken vilket gör att riktlinje 1.3 (Anpassningsbart) 
följs.  
 
Kontrasten mellan bakgrund och innehåll på webbplatsen är 
godkänd då det tydligt syns vad som är innehållet på webbplatsen 
och inget kan misstas som något annat än vad det är. Med detta 
följs riktlinje 1.4 (Urskiljbart). Länkfärg är vinröd och är 
understrukna/ blir understrukna om datormusen dras över dem. 
Huvudmenyn har svart bakgrund och markeras med en mörkare 
fyrkant runtom när datormusen är över dem. Det är däremot en 
liten skillnad i kontrast vilket inte är okej då det kan vara svårt att 
se skillnaden mellan markerad och omarkerad länk. Således följer 
webbplatsen inte riktlinjen fullt ut i den punkten. 
 
Princip 2 
Webbplatsen har ingen animation vilket gör att riktlinje 2.2 
(Tillräckligt med tid) inte kan testas. 
 
Länknamnen är acceptabla och det finns genvägar användaren kan 
ta för att hoppa över steg i navigeringsstrukturen. De genvägarna 
ligger under en rubrik som heter ”Genväg till” vilket är bra då de 
tydligt syns. Av detta följer webbplatsen riktlinje 2.4 
(Navigerbart). När användaren trycker på en huvudmenylänk 
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kommer de vidare till en samlingssida med all information som 
har med det ämnet att göra. Går de sedan vidare ännu ett steg 
dyker en sökstig upp där de kan gå tillbaka till det steg de vill, och 
användaren ser tydligt var de befinner sig i hierarkin. 
Webbplatsen fortsätter följa riktlinjen med detta. Om användaren 
däremot använder sig av tangentbordet för att navigera sig runt på 
webbplatsen dyker ingen särskild markering upp och det är svårt 
att veta var fokuseringen ligger någonstans.  
 
Princip 3 
Webbplatsens teckensnitt är utan seriffer som gör det enklare att 
läsa innehållet vilket gör att riktlinje 3.1 (Läsbart) följs. 
 
Det finns det en sida där användaren kan anpassa kontrasten i 
färger från låg till hög. Det går också att ändra på teckensnittet 
(med eller utan seriffer) och användaren får även tips på hur de 
förstorar och förminskar textstorleken på egen hand. På så sätt 
uppfylls riktlinje 3.2 (Förutsägbart), dock inte till fullo då det 
inte finns någon talsyntes. 
 
Sökfunktionen ger inga förslag medan ordet skrivs. Däremot ger 
den förslag om ordet är felstavat vilket för att webbplatsen 
uppfyller riktlinje 3.3 (Inmatningsstöd). 
 
Princip 4 
Det finns ingen talsyntes synligt på webbplatsen och gör att 
riktlinje 4.1 (Kompatibelt) inte kan testas. 
 
I övrigt har webbplatsen en indexkarta (A-Ö) som döpts till 
”Innehåll A-Ö”. 
 
Testpersonens utlåtande om Karolinska institutets webbplats: 
Webbplatsen har en tydlig knapp till hjälpsidan där gränssnittet 
kan anpassas efter användarens behov och där går det att ändra 
kontrasten och även teckensnitt med eller utan seriffer. Testperson 
3 tycker det även är bra att de förklarar att användaren kan ändra 
textstorleken på sin egen dator. 
 
Webbplatsen har ett bra upplägg med sina bilder och tycker att 
animationen (den rullande presentationen) på förstasidan är 
godkänd för en person med dyslexi. Däremot är animationen inte 
godkänd för synsvaga eller synskadade då de lagt in länkar i 
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animationen som inte kommer tas upp av de hjälpverktyg som en 
synskadad använder för att ta del av innehållet.  
 
Webbplatsens innehåll har lagom långa stycken som inte ska 
överstiga fyra rader för att få in mycket luft i texten. Testperson 3 
har även tittat på loggan och i vanliga fall så brukar loggan vara 
länkad till förstasidan när användaren trycker på den. Så fungerar 
det dock inte på den här webbplatsens alla sidor, till exempel när 
testpersonen är under avsnittet ”utbildning” fungerar inte loggan 
som länk. Det här kan göra att användaren går vilse på 
webbplatsen då länkarna inte är konsekvent likadan på alla sidor. 
 
4.1.5 Linnéuniversitetet  
Jämförelse mot WCAG 2.0 principer och riktlinjer: 
 
Princip 1 
Linnéuniversitets webbplats följer inte riktlinje 1.1 
(Textalternativ) fullt ut, då den till exempel inte har några 
textbeskrivningar för de bilder som visas (textsträng som 
beskriver de bilderna). Fortsatt så används vaga namn (till 
exempel ”samhälle och näringsliv”) till de länkar som finns och 
användaren förstår inte alltid var de kommer att hamna om de 
fortsätter framåt i navigeringen. Informationsvärdet är alltså lågt 
med dessa namn på länkar. 
 
När texten förstoras på webbplatsen anpassas inte texten efter 
fönsterstorleken och användaren måste rulla horisontellt för att få 
ta del av informationen. Detta gör att läsbarheten försämras och 
användaren lätt kan tappa sammanhanget av det som de läser. 
Webbplatsen uppfyller således inte riktlinje 1.3 
(Anpassningsbart).  
 
Webbplatsen följer riktlinje 1.4 (Urskiljbart) genom att använda 
kontrastfärgerna svart text mot vit bakgrund och även svart text 
mot gul bakgrund. Vidare är en länk markerad med en gul fyrkant 
och har svart text och dras datormusen över en länk förändras den 
gula färgen till grön. Webbplatsen använder ett teckensnitt med 
seriffer vilket kan göra det svårare för en dyslektiker att följa med 
i läsningen, textstorleken är liten och avståndet mellan tecken och 
rader är tätt. Det sistnämnda gör att webbplatsen inte följer 
riktlinjen fullt ut då det gäller kontraster.  
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Klickas en av knapparna i menyn så markeras knappen med en 
mörkare färg vilket är bra då användaren ska förstå innehållet och 
förstå hur webbplatsen fungerar.  
 
Princip 2 
En rullande presentation finns på förstasidan och den går inte att 
pausa och kan därför vara ett störande objekt för en person med 
dyslexi. I och med det så följer webbplatsen inte riktlinje 2.2 
(Tillräckligt med tid). 
 
Riktlinje 2.4 (Navigerbart) följs inte helt heller på 
Linnéuniversitets webbplats då de till exempel inte har några 
genvägar i sin navigeringsstruktur. Genvägar underlättar för 
användare med funktionsnedsättningar då de direkt kan komma 
till den information de söker. Det finns inga speciell fokusering på 
var användaren är i webbplatsen om de använder tangentbordet 
istället (ingen markering runt länkar etc.). Huvudmenyknapparna 
markeras inte på annat sätt när datormusen är över dem, som de 
borde då det ska framgå att länkarna är klickbara.  
 
Används tangentbordet istället för att navigera runt på 
webbplatsen markeras det inte var användaren är på webbplatsen. 
 
Princip 3 
Webbplatsens teckensnitt är utan seriffer som gör det enklare att 
läsa innehållet vilket gör att riktlinje 3.1 (Läsbart) uppfylls. 
 
Det finns en länk till en sida på webbplatsen där det beskrivs hur 
användaren kan anpassa textstorleken. Här följer webbplatsen 
riktlinje 3.2 (Förutsägbart). 
 
Sökfunktionen ger inga förslag medan ordet skrivs och när 
användaren stavat fel ger den inga förslag på vad användaren kan 
ha menat, vilket för att webbplatsen inte uppfyller riktlinje 3.3 
(Inmatningsstöd). 
 
Princip 4 
En talsyntes finns som hjälpmedel och fungerar i de webbläsare 
som användes i analysen. Talsyntesen fungerar bra och verkar 
förstå innehållet och strukturen på webbplatsen. Av detta uppfylls 
riktlinje 4.1 (Kompatibelt). 
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I övrigt har webbplatsen en webbkarta (A-Ö) som underlättar för 
användaren att hitta det de söker efter.  
 
Testpersonens utlåtande om Linnéuniversitetets webbplats: 
Testperson 1 tycker att talsyntesen var onödigt krånglig att 
använda. Användaren måste ladda ned den och nedladdningstiden 
var över fem minuter lång. Här kunde webbplatsen ha en talsyntes 
som standard istället och att användaren då kan använda den 
direkt på varje sida.  
 
När användaren väl hade laddat ned talsyntesen så fungerade den 
bra. Användaren behövde bara markera den del som de vill ha 
uppläst och det fanns olika språk som kunde användas. Däremot 
var det synd att hastigheten inte kunde anpassas för uppläsningen. 
Med hastighetskontroll hade det varit lättare för användaren att 
förstå innehållet i sin egen takt. 
 
Hjälpsidan som fanns med hur gränssnittet kan anpassas efter 
användarens behov var inte godtagbar och hade kunnat vara 
bättre. Till exempel hade ändring av teckensnitt med eller utan 
seriffer kunnat finnas på den sidan, och även ändring i 
kontrasterna (från låg till hög).  
 
Sökfunktionen som fanns på webbplatsen fungerade även den 
dåligt. Om användaren stavade fel gavs det inga felmeddelanden.  
 
Testperson 1 tycker att webbplatskartan var bra och att sidan med 
stödåtgärder vid funktionshinder var godkänd. Överlag tycker 
testperson 1 att webbplatsen var luftig i sin layout och lätt att 
överblicka. 
 
4.1.6 Lunds universitet 
Jämförelse mot WCAG 2.0 principer och riktlinjer: 
 
Princip 1 
Lunds universitets webbplats uppfyller inte riktlinje 1.1 
(Textalternativ) helt och hållet då de har textsträngar till vissa 
bilder som visas, förklarar var länkbilderna går om de trycks, och 
har en förklarande text om vad de föreställer. Det finns dock inte 
förklarande texter till alla bilder, där det verkat glömts att skriva 
in information i alt-attributen (de är tomma i källkoden).  
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När textstorleken förstoras på webbplatsen anpassas inte texten 
efter fönsterstorleken. Användaren måste rulla horisontellt för att 
ta del av hela informationen och därmed uppfylls inte riktlinje 
1.3 (Anpassningsbart). 
 
Webbplatsen följer riktlinje 1.4 (Urskiljbart) till viss del, då 
länkfärg till exempel inte alltid passar ihop med bakgrundsfärgen 
som visas.  
Layouten på informationen är inte heller den tillräckligt bra då de 
till exempel glömt att rubricera kalender. Huvudmenyn på första 
sidan är i bra kontrast till bakgrunden och länkarna blir 
understrukna när datormusen är över dem (dock inte länkbilder). 
Webbplatsen använder ett teckensnitt utan seriff, men layout på 
informationen är rörig och hoptryckt då den använder sig av boxar 
som är fyllda med informationen.  
 
Princip 2 
Det finns en presentation på förstasidan och den går att pausa om 
användaren vill stänga av medan de läser informationen på 
webbplatsen vilket gör att webbplatsen uppfyller riktlinje 2.2 
(Tillräckligt med tid).  
 
Riktlinje 2.4 (Navigerbart) följs inte helt och hållet när det gäller 
webbplatsens namn på länkar. Namnen som används är acceptabla 
och användaren förstår var de kommer att hamna i nästkommande 
steg. Däremot är all text på förstasidan klickbar, vilket både är bra 
och dåligt. Bra då träffytan för användaren är stor och de kan inte 
missa komma dit de vill. Dåligt då användaren inte ser klara 
skillnader i vad som är text, vad som är bild och vad som är länk. 
Att det brister visas framförallt i nästa steg av navigeringen, då 
vanlig text är ljusbrun som länkar var i steget innan.  
 
Det finns genvägar som gör att användaren kan hoppa i strukturen 
(som till exempel om de redan är student finns en länk som heter 
”nuvarande student”). Av detta följer webbplatsen riktlinje 2.4 
(Navigerbart). Det finns en så kallad sökstig där användaren ser 
var de är i hierarkin och de kan gå tillbaka till den nivå de vill 
(dock inte i den som användaren redan är i). Trycks en av 
menylänkarna hamnar användaren på en samlingssida för allt som 
har med rubriken i länken att göra och rubriken får en rosa fyrkant 
runt sig för att markera. 
 



 

 

31 

Används tangentbordet istället för datormusen till att navigera på 
webbplatsen dyker en rödprickig fyrkant upp runt länkar. Den 
fyrkanten är bra till viss del då de ligger framför en vit bakgrund, 
men försvinner bakom det ljusbruna som finns på webbplatsen. 
Fokuseringen är alltså inte jämn och kan försvinna helt.  
 
Princip 3 
Webbplatsens teckensnitt är utan seriffer som gör det enklare att 
läsa innehållet vilket gör att den följer riktlinje 3.1 (Läsbart) i 
den punkten. 
 
Webbplatsen följer riktlinje 3.2 (Förutsägbart) då det finns en 
sida där förklaringen till hur gränssnittet kan anpassas (kontrast, 
textstorlek etc.). På den sidan står det inte i detalj hur användaren 
ska göra för att få rätt inställningar, utan de hänvisas till 
Funkaportalen.  
 
Sökfunktionen ger inga förslag medan ordet skrivs. Däremot ger 
den förslag om ordet är felstavat vilket för att webbplatsen 
uppfyller riktlinje 3.3 (Inmatningsstöd). 
 
Princip 4 
Det finns en talsyntes som hjälpmedel och fungerar i webbläsarna 
som används i analysen. Av detta uppfylls riktlinje 4.1 
(Kompatibelt). 
 
I övrigt har webbplatsen inte någon indexkarta (A-Ö) eller 
webbplatskarta. 
 
Testpersonens utlåtande om Lunds universitets webbplats: 
Testperson 1 tycker att talsyntesen på Lunds universitet även den 
är krånglig, som Linnéuniversitetets webbplats. De både 
universiteten använder samma talsyntes så här måste testpersonen 
än en gång ladda ned talsyntesen till sin egen dator och 
nedladdningstiden var över fem minuter lång vilket är onödigt 
lång. När testpersonen väl hade laddat ned talsyntesen så 
fungerade den bra då den kunde börja läsa var som helst på sidan 
bara den bit som ska läsas upp markeras och att det fanns olika 
språk att använda.  
 
Sökfunktionen på den här webbplatsen fungerar acceptabelt då 
användaren kan stava fel och få viss hjälp med förslag på vad de 
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sökte efter. Även här har Lunds universitet en bra stödåtgärdssida 
vid funktionsnedsättning där användaren kan få reda på vilka stöd 
de kan få hjälp med. Överlag tycker testperson 1 att förstasidan är 
mycket rörig och svårläst då det är mycket information. 
 
4.1.7 Mittuniversitetet 
Jämförelse mot WCAG 2.0 principer och riktlinjer: 
 
Princip 1 
De flesta bilder som visas på Mittuniversitetets webbplats är 
länkbilder som tar en vidare till nästa steg på webbplatsen. De 
bilderna har textsträngar som är relevanta till det de länkar för.  
Det är dock inte alla textsträngar som fungerar men som finns och 
varför de inte syns är oklart. Det gör att webbplatsen inte följer 
riktlinje 1.1 (Textalternativ) till fullo. 
 
Ändras textstorleken med sitt egna tangentbord anpassas inte 
texten till fönsterstorleken vilket gör att webbplatsen inte följer 
riktlinje 1.3 (Anpassningsbart) alls. 
 
Kontrasterna på förstasidan är inte acceptabel då webbplatsen 
använder sig av olika färger till text, rubriker, länkar och 
bakgrund. Med det gör att användaren kan ha svårt att urskilja vad 
som är bakgrund och vad som är förgrund. Webbplatsen i övrigt 
är acceptabel när användaren kommit från förstasidan. 
Webbplatsen använder däremot olika länkfärger vilket inte är 
acceptabelt. Av detta följer inte webbplatsen riktlinje 1.4 
(Urskiljbart) till fullo.  
 
Princip 2 
Webbplatsen har ingen animation vilket gör att riktlinje 2.2 
(Tillräckligt med tid) inte kan testas. 
 
Länknamnen är relevanta och tydliga men de markeras inte alltid 
som en länk när datormusen är över dem. Vissa länkar har bara en 
symbol i slutet av länkordet som visar att det är just en länk, vilket 
gör att de kan misstas som något annat. Riktlinje 2.4 
(Navigerbart) uppfylls inte av detta.  
 
Huvudmenyns länkar har relevanta namn men markeras inte när 
datormusen är över dem. Det finns inte någon sökstig som visar 
var användaren är i hierarkin vilket gör att användaren måste 



 

 

33 

komma ihåg vilka steg de tagit eller börja om helt från början 
(startsidan). Huvudmenyn har ingen markering när en länk blir 
tryckt. Eftersom länkarna ser olika ut (har olika färger, 
teckensnitt, textstorlek, ingen understrykning etc.) blir det svårt 
för användaren att veta vad som är vanlig text och vad som är en 
länk. I och med det följs inte riktlinje 2.4 (Navigerbart). 
 
Det finns genvägar som användaren kan ta för att hoppa direkt till 
det innehåll de söker efter men de har olika namn på länkarna och 
de presenteras på förstasidan tillsammans.  
 
Princip 3 
Webbplatsens teckensnitt är utan seriffer som gör det enklare att 
läsa innehållet vilket gör att riktlinje 3.1 (Läsbart) uppfylls. 
 
Det finns inte någon hjälpsida där användaren kan anpassa 
gränssnittet till sina behov och av det följer inte webbplatsen 
riktlinje 3.2 (Förutsägbart). 
 
Sökfunktionen ger förslag medan ordet skrivs. Sökfunktionen ger 
även förslag om ordet är felstavat vilket för att webbplatsen 
uppfyller riktlinje 3.3 (Inmatningsstöd). 
 
Princip 4 
Det finns ingen synligt talsyntes att ta hjälp av utan användaren 
får söka efter den i sökfunktion för webbplatsen. Talsyntesen 
fungerar inte på alla webbplatsens sidor vilket gör att riktlinje 4.1 
(Kompatibelt) inte uppfylls. 
 
I övrigt finns inte någon indexkarta (A-Ö) eller webbplatskarta 
synligt webbplatsen.  
 
Testpersonens utlåtande om Mittuniversitetets webbplats: 
Testperson 3 hittar ingen talsyntes i första hand men efter ett antal 
sökningar på webbplatsen hittas en talsyntes. Talsyntesen 
fungerar däremot inte på alla sidor vilket inte är ett godkänt 
resultat då den är meningslös att använda om den inte kan 
användas konsekvent för hela webbplatsen. Det finns inte heller 
någon hjälpsida där användaren kan anpassa gränssnittet efter 
användarens egna behov, vilket inte är någon hjälp för en person 
med funktionsnedsättning. 
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På webbplatsens förstasida dyker en irriterande popup-fönster upp 
och det finns inget sätt att pausa/stoppa den. Webbplatsen har för 
många bilder vilket gör att webbplatsen känns rörig redan på 
förstasidan. Testperson 3 tycker det borde vara mer luft mellan 
bilderna. Det är lagom mycket text på varje sida och bra 
styckeindelning.  
 
4.1.8 Mälardalens högskola 
Jämförelse mot WCAG 2.0 principer och riktlinjer: 
 
Princip 1 
Webbplatsen har gjort texter som bilder och blandat in dem och 
mindre bilder i en större bild. Webbplatsen har av detta inte några 
textsträngar som förklarar vad bilderna. Det gör att webbplatsen 
inte följer riktlinje 1.1 (Textalternativ). Däremot har de 
förklarande text för de länkbilder som finns på webbplatsen där de 
beskriver bilden och vart användaren kommer ledas till om de 
trycker på länken.  
 
Ändras textstorleken anpassas inte texten till fönsterstorleken. 
Användaren måste av detta rulla texten horisontellt för att förstå 
hela sammanhanget av texten och det gör att webbplatsen inte 
följer riktlinje 1.3 (Anpassningsbart). 
 
Kontrasten på webbplatsen är till synes rörig då den använder 
många olika färger. Länkfärgerna som används är dåliga då de är 
samma som den vanliga brödtexten. Länkar markeras inte om 
datormusen dras över dem. Däremot markeras huvudmenyns 
länkar då de får en gråblå fyrkant runtom. Webbplatsen följer inte 
riktlinje 1.4 (Urskiljbart) då den är rörig i sitt utseende. 
 
Princip 2 
En rullande presentation finns på förstasidan och användaren 
startar den själv om de vill ha den igång. Den sätts alltså inte 
igång automatiskt när webbplatsen laddas och gör att webbplatsen 
följer riktlinje 2.2 (Tillräckligt med tid). 
 
Riktlinje 2.4 (Navigerbart) följs inte helt och hållet när det gäller 
länkar, då vissa länknamn på webbplatsen är vaga. Någon heter 
”Läs mer”, istället för att förklara vad informationen bakom dem 
kommer att handla om. Där måste användaren läsa hela 
informationen innan för att få en förståelse om vad länken handlar 
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om. Andra länkar på webbplatsen är bra (som till exempel ”vill 
studera”) då de är klara med vad för slags information som finns 
bakom dem.  
 
Webbplatsen använder många bilder som länkar och de ändrar sig 
inte om datormusen dras över dem. Trycks en av länkarna i 
huvudmenyn dyker det upp en sökstig där användaren kan se var 
någonstans i hierarkin de befinner sig och det gör att webbplatsen 
följer riktlinje 2.4 (Navigerbart). Däremot används 
tangentbordet för att navigera sig runt finns det ingen fokusering 
på var användaren befinner sig på webbplatsen.  
 
Princip 3 
Webbplatsens teckensnitt är utan seriffer som gör det enklare att 
läsa innehållet vilket gör att webbplatsen följer riktlinje 3.1 
(Läsbart) i den punkten. 
 
Det finns en sida för att anpassa med olika instruktioner för att 
kunna anpassa gränssnittet på webbplatsen. Det gör att riktlinje 
3.2 (Läsbart) uppfylls. 
 
Sökfunktionen ger inga förslag medan ordet skrivs. Den ger inte 
heller förslag om ordet är felstavat vilket för att webbplatsen inte 
uppfyller riktlinje 3.3 (Inmatningsstöd). 
 
 
Princip 4 
En talsyntes finns att använda direkt på webbplatsen men den är 
klandervärd då webbplatsen är uppbyggd med en designmall. 
Talsyntesen vet då inte var den ska börja någonstans eller vad för 
information som ska läsas upp. Då innehållet på webbplatsen inte 
är kompatibel med hjälpmedlet uppfylls inte riktlinje 4.1 
(Kompatibelt). 
 
I övrigt har webbplatsen ingen synlig indexkarta (A-Ö) eller 
webbplatskarta, utan det måste sökas efter i sökfunktionen.  
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Testpersonens utlåtande om Mälardalens högskolas 
webbplats: 
Testperson 2 hittar till talsyntesen som finns på webbplatsen och 
att den befinner sig där den förväntas att vara (högst upp i högra 
hörnet av förstasidan). Dock är webbplatsen i övrigt rörig med 
alla färger och bilder, vilket gör det är svårt att hitta talsyntesen 
lika lätt som de andra webbplatserna som testats. Trots att länken 
befinner sig på samma ställe som de andra.  
 
Samma talsyntes används som Göteborgs universitet använder. En 
del av det som finns på förstasidan går inte att få uppläst (troligen 
på grund av att texten är inbakad i grafiken). Det händer för 
mycket på webbplatsen tycker testperson 2. Testpersonen har 
ingen aning om var fokus ska ligga på först, eller vad de som 
designat webbplatsen vill att användarna ska titta på. Testperson 2 
tycker att den här webbplatsen är ett bra exempel på hur 
användare med dyslexi skräms från webbplatsen.  
 
Att navigera sig på webbplatsen är svårt, och det testades genom 
att leta efter en kurs i teckning. Först användes länken ”kurser” 
för att leta efter det som söktes och efter att fått scrolla ned en 
lång bit så insågs det att kursen inte fanns. Här brister det i 
användarvänlighet då det inte finns någon hjälp att nå sidans topp 
snabbt, utan användaren måste scrolla sig uppåt genom hela listan 
igen för att få börja om i sökningen. Efter att ha gjort detta testade 
testperson 2 att leta under en länk som heter ”kursplaner” och 
hittar en kurs inom teckning. Testperson 2 trycker på kursens länk 
och skickas till en vit sida, vilket gör att testpersonen känner sig 
vilse.  
 
I allmänhet om webbplatsen så tror testperson 2 att de som gjort 
webbplatsen vill vända sig till en yngre målgrupp och fånga deras 
uppmärksamhet. Problemet är att de försöker för mycket och det 
gör att webbplatsen tappat användarvänligheten och bara blir 
skrikig och dålig.  
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4.1.9 Stockholms universitet  
Jämförelse mot WCAG 2.0 principer och riktlinjer: 
 
Princip 1 
Stockholm universitets webbplats har textsträngar till sina bilder 
där de beskriver bilden vilket gör att webbplatsen följer riktlinje 
1.1 (Textalternativ).  
 
När texten förstoras anpassas den till fönsterstorleken. Därmed 
slipper användaren rulla informationen horisontellt och det är 
enklare att följa med i informationen användaren läser och 
webbplatsen följer av det riktlinje 1.3 (Anpassningsbart). 
 
Webbplatsen har bra kontrast mellan färgerna och det är lätt att 
urskilja vad som är bakgrund, länk och text. Bakgrundsfärgen är 
vit, textfärgen är svart och länkfärg är mörkblå. Webbplatsen 
använder ett teckensnitt utan seriffer vilket är bra för 
läsförståelsen och teckenavståndet är luftigt. Radavståndet är 
luftigt det med, vilket förenklar för en som läser då det är enklare 
för ögat att hitta till nästa rad.  
 
Länkarna är till viss del understruken och ändras i färg när 
datormusen är över dem. Således följer webbplatsen riktlinje 1.4 
(Urskiljbart). Däremot har webbplatsen olika design för länkar 
(till exempel är rubriker också länkar) vilket kan var missledande. 
Det är möjligt att webbdesignern gjort så för att få en större bredd 
av träffytan för en länk (att en användare kan trycka på en större 
yta och fortfarande komma vidare på webbplatsen). 
 
 
Princip 2 
Webbplatsen har ingen animation vilket gör att riktlinje 2.2 
(Tillräckligt med tid) inte kan testas. 
 
Namn på länkar är bra och det är tydligt var användaren kommer 
komma om de trycker på länken. Trycks en länk dyker det även 
upp en söktstig som visar var användaren är i hierarkin 
(exempelvis: ny student – utbildning – program etc.).  Där kan 
användaren gå tillbaka om de gått för långt fram i navigeringen 
och användaren får en bra förståelse över hur webbplatsen 
fungerar. Här uppfylls riktlinje 2.4 (Navigerbart). 
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Stockholm universitets webbplats har genvägar i navigeringen, 
vilket gör att användaren direkt kan hoppa till det innehåll som de 
söker. Med ovanstående gör att webbplatsen följer riktlinje 2.4 
(Navigerbart). På webbplatsen markeras inte 
huvudmenyknapparna när datormusen förs över dem och 
användaren kan missa att de är klickbara på grund av det. Klickas 
en av knapparna blir de ljusare runtom och visuellt ser de 
intryckta ut. Används istället tangentbordet för navigering på 
webbplatsen markeras inte var användaren är (länkar markeras 
inte). Det gör att webbplatsen inte följer riktlinjen fullt ut. 
 
Princip 3 
Webbplatsens teckensnitt är utan seriffer som gör det enklare att 
läsa innehållet vilket gör att webbplatsen följer riktlinje 3.1 
(Läsbart) i den punkten. 
 
Webbplatsen har ingen hjälpsida för att kunna anpassa 
gränssnittet med till exempel textstorlek, kontrast eller teckensnitt 
och det gör att webbplatsen inte följer riktlinje 3.2 
(Förutsägbart). 
 
Sökfunktionen ger inga förslag medan ordet skrivs. Den ger inte 
heller förslag om ordet är felstavat vilket för att webbplatsen inte 
uppfyller riktlinje 3.3 (Inmatningsstöd). 
 
Princip 4 
Webbplatsen har en talsyntes användaren kan ta hjälp av när de 
vill ha något uppläst och den fungerar acceptabelt. Det gör att 
riktlinje 4.1 (Kompatibelt) uppfylls. 
 
I övrigt har webbplatsen en indexkarta (A-Ö) som underlättar för 
användaren att hitta det de söker.  
 
Testpersonens utlåtande om Stockholm universitets 
webbplats: 
Testperson 1 tycker att talsyntesen på webbplatsen var mycket bra 
och lättanvänd. Det finns flera olika valmöjligheter och den hade 
en bra röst som är tydlig. Testperson 1 hittar däremot ingen 
hjälpsida där till exempel testpersonen kan ändra textstorleken, 
ändra teckensnittet eller kontrasten etc. En sådan hjälpsida är 
mycket bra att ha då den hjälpen är viktig för synsvaga och 
synskadade. 
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Sökfunktionen på webbplatsen fungerar bra när användaren stavar 
fel och ger olika förslag till användaren för att hitta dit de vill. 
Webbplatsen har en bra sida om stöd vid funktionsnedsättning och 
de har även introduktionskurser vilket testperson 1 tycker var bra. 
 
Överlag tycker testperson 1 att layouten på webbplatsen är för tät 
och att det gör det svårare att få en bra överblick av webbplatsen. 
 
4.1.10 Södertörns högskola 
Jämförelse mot WCAG 2.0 principer och riktlinjer: 
 
Princip 1 
Bilderna på den här webbplatsen har textsträngar där information 
om den som tagit bilden visas (fotografen), när fotot är taget 
(datum) och vad/vem bilden visar. Här följer webbplatsen 
riktlinje 1.1 (Textalternativ) när det gäller om att icketextbart 
innehåll måste beskrivas med text. 
 
Ändras textstorleken med sitt egna tangentbord anpassas inte 
texten till fönsterstorleken vilket för att användaren måste rulla 
texten horisontellt för att få en helbild av innehållets 
sammanhang. Webbplatsen följer således inte riktlinje 1.3 
(Anpassningsbart). 
 
Kontrasten är acceptabel då webbplatsen använder färger som är i 
motsats till varandra (ljust mot mörkt). Det är dock många olika 
färger som används på webbplatsen. Länkarna på webbplatsen blir 
understrukna och/eller ändras på annat sätt när datormusen är över 
dem, och webbplatsen använder olika färger för att markera vad 
som är en länk. Att webbplatsen följer riktlinje 1.4 (Urskiljbart) 
är diskutabelt då kontrasterna i sig är bra, men att den använder 
många olika färger för samma delar av webbplatsen. 
 
Princip 2 
Webbplatsen har ingen animation vilket gör att riktlinje 2.2 
(Tillräckligt med tid) inte kan testas. 
 
Om webbplatsen följer riktlinje 2.4 (Navigerbart) är även det 
diskutabelt då länknamn på webbplatsen är acceptabla. 
Användaren förstår vad för innehåll som finns i nästa steg om de 
trycker på länken. 
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Det finns dock inga genvägar som gör att användaren kan hoppa 
direkt till det innehåll de söker. Det dyker heller inte upp någon 
sökstig som användaren vet var de befinner sig i hierarkin eller att 
de kan gå tillbaka till föregående steg.  
 
Huvudmenyn markeras tydligt och användaren kan välja att slippa 
få en popup-meny, då den ligger under en särskild symbol i 
huvudmenyn (en pil nedåt). När datormusen är över en länk i 
huvudmenyn ändras markeringen från ljusgrön till vinröd och 
användaren ser tydligt att det är där de befinner sig på 
webbplatsen.  
Användes tangentbordet för att navigera sig runt på webbplatsen 
dyker ingen särskild markering upp som visar var fokuseringen 
ligger någonstans och det följer inte riktlinje 2.4 (Navigerbart). 
 
Princip 3 
Webbplatsens teckensnitt är utan seriffer som gör det enklare att 
läsa innehållet vilket gör att den följer riktlinje 3.1 (Läsbart) i 
den punkten. 
 
Det finns inte någon synlig hjälpsida där användaren kan anpassa 
gränssnittet efter sina behov och webbplatsen följer inte riktlinje 
3.2 (Förutsägbart) på grund av det. 
 
Sökfunktionen ger förslag medan ordet skrivs. Däremot ger den 
inte förslag om ordet är felstavat vilket för att webbplatsen till viss 
del uppfyller riktlinje 3.3 (Inmatningsstöd). 
 
Princip 4 
Det finns ingen synlig talsyntes att ta hjälp av och av detta kan 
inte riktlinje 4.1 (Kompatibelt) testas. 
 
I övrigt har webbplatsen ingen synlig indexkarta (A-Ö) eller 
webbplatskarta som användaren kan använda. 
 
Testpersonens utlåtande om Södertörns högskolas webbplats: 
Testperson 3 hittar ingen talsyntes för webbplatsen som 
användaren kan ta hjälp utav, och finner ingen heller med hjälp av 
sökning på webbplatsen. Det finns ingen tydlig knapp till en 
hjälpsida där användaren kan anpassa gränssnittet efter deras egna 
behov.  
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Testperson 3 får ett bra intryck av webbplatsen när denne kommer 
in på förstasidan. Det hade kunnat finnas några fler fasta bilder 
istället för de animationer som nu finns. 
 
 4.1.11 Umeå universitet 
Jämförelse mot WCAG 2.0 principer och riktlinjer: 
 
Princip 1 
Umeå universitets webbplats ska ha förklarande textsträngar till 
sina bilder men de visas inte. Däremot läses de upp om 
användaren använder talsyntes och markerar bilden. Webbplatsen 
följer därmed inte riktlinje 1.1 (Textalternativ). 
 
Ändras textstorleken med sitt egna tangentbord anpassas inte 
texten till fönsterstorleken och webbplatsen följer således inte 
riktlinje 1.3 (Anpassningsbart). 
 
Länknamn och färger är inte godkända enligt riktlinje 1.4 
(Urskiljbart) då användaren inte ser direkt vad som är en länk 
och vad som är brödtext. Det syns däremot när de drar 
datormusen över en länk som då blir understruken. Kontrasten 
annars mellan bakgrund och innehåll är bra och tecken- och 
radavstånd är acceptabel. 
 
Princip 2 
Presentationen på förstasidan går inte att pausa eller stoppa vilket 
gör att presentationen stör när användaren försöker läsa innehållet 
på webbplatsen. I och med det följer webbplatsen inte riktlinje 
2.2 (Tillräckligt med tid).  
 
Huvudmenyns länkar är godtagbara och popup-menyn som dyker 
upp när datormusen dras över länkarna är även den godtagbar då 
bakgrunden för hela sidan blir mörkare och fokus ligger helt och 
hållet på menyn. Trycks det på någon av länkarna dyker en 
sökstig upp och användaren ser var de befinner sig i hierarkin. 
Webbplatsen har några genvägar men är inte uppdelad i något 
speciellt avsnitt vilket gör att användaren kan missa att 
genvägarna finns. Används tangentbordet istället för att navigera 
markeras inte länkarna och fokuseringen över var på sidan 
användaren befinner sig försvinner. 
Till viss del följs riktlinje 2.4 (Navigerbart), men inte helt och 
hållet. 



 

 

42 

 
Princip 3 
Webbplatsens teckensnitt är utan seriffer som gör det enklare att 
läsa innehållet vilket gör att riktlinje 3.1 (Läsbart) uppfylls. 
 
Det finns ingen hjälpsida synligt där användaren kan anpassa 
gränssnittet av webbplatsen efter sina behov. Och söks det efter 
sådan hjälp i sökrutan kommer inget relevant resultat till sådan 
hjälp heller. Att användaren inte får tillräckligt hjälp när de 
använder sig av sökfunktionen samt att det inte finns en hjälpsida 
gör att webbplatsen inte följer riktlinje 3.2 (Förutsägbart). 
 
Sökfunktionen ger inga förslag medan ordet skrivs. Den ger inte 
heller förslag om ordet är felstavat vilket för att webbplatsen inte 
uppfyller riktlinje 3.3 (Inmatningsstöd). 
 
Princip 4 
Det finns talsyntes som användaren direkt kan använda på 
webbplatsen genom att markera det de vill ha uppläst. I och med 
det uppfylls riktlinje 4.1 (Kompatibelt). 
 
I övrigt finns inte någon synlig indexkarta (A-Ö) eller 
webbplatskarta för webbplatsen. 
 
Testpersonens utlåtande om Umeå universitets webbplats: 
Testperson 2 hittade talsyntes som hjälpmedel på Umeå 
universitets webbplats men ingen hjälpsida där testpersonen kan 
anpassa gränssnittet. Namnet på länken till talsyntesen är 
”Talande webb” och det tyckte testperson 2 var ett vagt namn. 
Istället hade webbplatsen kunnat använda ett klarare namn som 
”talsyntes” eller liknande då användaren förstår en sådan länk 
bättre. Talsyntesen fungerar acceptabelt, dock tycker testperson 2 
att rösten till talsyntesen pratade alldeles för långsamt och vill 
hellre att användaren ska kunna ändra hastigheten i uppläsandet. 
Testperson 2 tycker att talsyntesen annars har både fördelar och 
nackdelar då den börjar läsa där användaren står med sin 
muspekare. Det gör det lätt att hoppa i texten, men att användaren 
inte kan scrolla runt på sidan och jobba med det under tiden de 
lyssnar på något annat.  
 
Sökfunktionen för att hitta kurser fungerar acceptabelt. Testperson 
2 testar den genom att söka en kurs i teckning (i sökfunktionen 
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som finns under huvudmenylänken ”Utbildning” och underlänken 
”Program och kurser”). Det ger inget resultat, så då provas 
sökordet måleri istället och det dyker upp massa kurser av 
intresse. Det är lite synd då, enligt testperson 2 tycke, de två orden 
är relaterade till varandra.  
 
Andra sökfunktionen, som är den allmänna sökfunktionen för hela 
webbplatsen, fungerar även den acceptabelt om än ologisk. 
Testperson 2 testar med samma sökord som innan och får inget 
resultat när det söks på teckning. Den stora skillnaden är att när 
det söks på måleri dyker en kurs som heter just ”måleri”. Just den 
kursen dök inte upp när testperson 2 sökte i sökfunktionen under 
”Program och kurser” . Testperson 2 undrar varför kursen inte 
dyker upp när samma ord söks. 
 
Första intrycket testperson 2 fick av webbplatsen är att den är 
luftig och lätt och att det är en acceptabel webbplats i ett 
tillgänglighetsperspektiv för de med dyslexi (bortsett från vissa 
funktioner i talsyntesen). 
 
 4.1.12 Uppsala universitet 
Jämförelse mot WCAG 2.0 principer och riktlinjer: 
 
Princip 1 
Bilderna på Uppsala universitets webbplats har textsträngar till 
sina bilder som är relevanta till vad som visas och därmed följs 
riktlinje 1.1 (Textalternativ). 
 
Ändras textstorleken med sitt egna tangentbord anpassas inte 
texten till fönsterstorleken vilket gör att webbplatsen inte följer 
riktlinje 1.3 (Anpassningsbart). 
 
Kontrasten på webbplatsen är bra och den använder färger som är 
motsvarigheter till varandra.  
Huvudmenyn är grå till färgen och markeras i vitt om datormusen 
är över en länk. Länkfärgen är röd och understruken till största 
del, men den blir ljusgråa när datormusen är över dem. Det gör att 
de försvinner då bakgrunden är vit och att webbplatsen då inte 
följer riktlinje 1.4 (Urskiljbart) till fullo. 
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Princip 2 
Webbplatsen har ingen animation vilket gör att riktlinje 2.2 
(Tillräckligt med tid) inte kan testas. 
 
Länknamnen är till vissa delar godkända, men på vissa ställen är 
många länkar tillsammans i samma mening vilket gör att layouten 
känns rörig. Det finns genvägar användaren kan ta för att direkt 
komma till det innehåll de söker. 
När en huvudmenylänk trycks kommer användaren till en 
samlingssida för det som har med huvudlänksnamnet att göra.  
Det finns ingen sökstig, men det gör inget då användaren får all 
information inom det ämne de valt under en och samma sida. 
Därmed följer webbplatsen riktlinje 2.4 (Navigerbart) och 
underlättar för användaren. Om tangentbordet däremot används 
för att navigera sig runt på webbplatsen dyker ingen särskild 
markering upp som visar var fokuseringen ligger någonstans. 
 
Princip 3 
Webbplatsens teckensnitt är utan seriffer som gör det enklare att 
läsa innehållet vilket gör att riktlinje 3.1 (Läsbart) uppfylls. 
 
Det finns ingen hjälpsida där användaren kan anpassa gränssnittet 
till sina behov. Riktlinje 3.2 (Förutsägbart) uppfylls inte. 
 
Sökfunktionen ger inga förslag medan ordet skrivs. Däremot ger 
den förslag om ordet är felstavat vilket för att webbplatsen 
uppfyller riktlinje 3.3 (Inmatningsstöd). 
 
Princip 4 
Det finns en bra talsyntes till hjälp om användaren behöver den 
och där kan de ställa in hastighet på uppläsning och välja om bara 
ord, meningar eller både och ska läsas upp. Talsyntesen börjar 
logiskt från början av webbplatsen. Då innehållet är kompatibelt 
med talsyntesen och läses upp i logisk ordning uppfylls riktlinje 
4.1 (Kompatibelt).  
 
I övrigt finns ingen indexkarta (A-Ö) eller webbplatskarta synlig 
på webbplatsen.  
 
Testpersonens utlåtande om Uppsala universitets webbplats: 
Testperson 3 tycker talsyntesen på den här webbplatsen är bra och 
den fungerar på alla sidor på webbplatsen. Däremot hittar 
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testperson 3 ingen hjälpsida där användaren kan anpassa 
gränssnittet efter deras egna behov.  
 
Webbplatsens förstasida känns rörig då den har många länkar och 
olika färger. Här kunde den ha varit mer konsekvent med färgerna 
och delat upp länkarna på ett bättre sätt genom rubriker. Vissa 
länkar kanske till och med hade kunnat samlas under något av 
avsnitten som finns.  
 
Sidorna på webbplatsen överlag är lagom långa med lagom 
mycket text. Textstyckena överstiger fyra rader ibland, men i de 
flesta fall är de godkända. 
 
4.2 Sammanställning av analys 
 
Nedan visas en sammanställning av resultatet efter analyserna. 
Tabellerna visar vilka riktlinjer inom vilken princip som uppfylls 
av webbplatsen. Tabellerna är uppdelade från Tabell 1 till Tabell 
4, då tabell 1 är princip 1, tabell 2 princip 2, tabell 3 är princip 3 
och tabell 4 är princip 4. Är ett universitet eller högskola 
omarkerat menas det med att de inte uppfyller riktlinjen. 
 
 

 
Tabell 1: Princip 1. 
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Tabell 2: Princip 2. 
 
 

 
Tabell 3: Princip 3. 
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Tabell 4: Princip 4. 
 
De olika webbplatserna som analyserats har fått olika resultat. 
Vissa är knappt godkända i ett tillgänglighetsperspektiv för 
användare med funktionsnedsättningar, och vissa verkar ha haft 
användarvänlighet i åtanken när webbplatsen designats. 
 
Nedan visas några punkter som har uppmärksammats efter 
analyserna och är brister i tillgängligheten för de med läs- och 
skrivsvårigheter.  
 

• Majoriteten av webbplatserna har inte någon 
textbeskrivning till de bilder som visas (en textsträng). 

 
• De flesta webbplatserna har bra länknamn, men har glömt 

bort att göra det enkelt för användaren att röra sig mellan 
olika sidor och fortfarande veta var användaren befinner 
sig i sidhierarkin. Många av webbplatserna har en så 
kallad sökstig, vilket är bra då det är en hjälp till att veta 
var användaren befinner sig på webbplatsen och lätt kan 
gå till en annan sida. 

 
• Åtta av tolv webbplatser har en så kallad talsyntes som 

kan tas till hjälp. De är dock av olika kvalitéer beroende på 
vilken webbplats som besöks. På vissa webbplatser 
fungerar inte talsyntesen som den borde och gör det än 
mer krångligt för användaren att förstå innehållet i 
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jämförelse mot att användaren hade läst innehållet själv 
utan hjälp.  

 
• Att webbplatserna inte är konsekventa med att använda 

samma färger och stilar till samma delar på webbplatsen 
(till exempel att länkar inte ser likadana ut/beter sig 
likadant).  

 
• För vissa av webbplatsernas verkar designen vara viktigare 

än användarvänligheten; att de ska vara ”rätt i tiden” med 
mycket färger, många animationer, häftiga popup-fönster 
etc. Istället för att tänka på att ha en webbplats som är 
tillgänglig för alla. 

 
4.3 Rekommendationer 
Utifrån analyserna och de brister som visas i föregående avsnitt 
(4.2 Sammanställning av analys) har ett antal rekommendationer 
tagits fram. De rekommendationerna är en återkoppling till 
uppsatsens frågeställning:  
 
Vilka rekommendationer till förändring kan tas fram för att 
webbplatsen ska vara acceptabelt anpassad för dem med läs- och 
skrivsvårigheter?  
 
Talsyntes 
En talsyntes borde alla lärosätens webbplatser ha då de hjälper 
användare med dyslexi att förstå innehållet på webbplatsen. Av 
detta hänvisas de lärosäten som inte använder en talsyntes till att 
ordna en sådan och talsynteser kan hittas hos Funkaportalen 
(deras talsyntes heter Talande webb och används bland annat av 
Umeå universitet), hos Insipio (deras talsyntes heter SpeakIT och 
finns i olika former beroende på vad som söks) eller hos 
ReadSpeaker. Att ha en talsyntes på webbplatsen uppfyller 
riktlinje 4.1 som handlar om användande av hjälpmedel inte ska 
ändra innehållets sammanhang och att användaren ska kunna 
förstå innehållet lika bra om hjälpmedlet inte används.  
 
Anpassningsbart gränssnitt 
Att kunna anpassa gränssnittet på webbplatsen är ett hjälpmedel 
användare med dyslexi har god användning av då vissa 
dyslektiker har svårt att läsa text som har för stark kontrast till 
varandra, medan andra måste ha en stark kontrast för att kunna 
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läsa innehållet (se teoriavsnittet punkt 2.2). Med hjälp av CSS, 
HTML och JavaScript går det att låta användaren styra 
gränssnittet genom att ha olika profiler och koppla dem beroende 
på vad användaren väljer på anpassa-sidan (med knapptryckning, 
val i rullist etc.). Ska användaren kunna ändra textstorleken sätts 
innehållet i olika värden i JavaScript och de olika värdena har i 
sin tur olika stilar i CSS. När användaren då trycker på ett av de 
värdena som satts i koden ändras gränssnittet till den stil värdet 
har i CSS. Media Query är det senaste i CSS och är ett enkelt sätt 
att ändra gränssnittet beroende på plattform användaren använder 
eller till exempel vad för fönsterstorlek användaren använder i sin 
webbläsare. Ett exempel på hur koden kan se ut när storleken på 
innehållet ändras beroende på hur stort fönster användaren 
använder i webbläsaren kan se ut som följande:  
Loggan som används i versionen för stationära datorer är 750 
pixlar stor. Använder användaren däremot en plattform där 
fönsterstorleken är 480 pixlar måste användaren scrolla 
horisontellt för att få se loggan som är för stor och det är något 
som inte är önskvärt. Av detta kan en mindre version göras av 
loggan och ett exempel på det kan se ut såhär: 
 
#logo {background: url(images/logga.png); width: 750px;} 
 @media only screen and (max-device-width: 480px) 
{ 
#logo {background: url(images/logo_mobile.png); width: 440px;} 
} 
 
Av detta uppfylls riktlinje 1.3 där webbplatsen ska skapa innehåll 
som kan presenteras på olika sätt utan att kvalitén på innehållet 
försämras. Det uppfyller också riktlinje 1.4 där webbplatsen ska 
göra det enklare för användare att se och höra innehåll utan att 
innehållet försummas.  
 
 
Sökhjälp 
Att ha en fungerande sökfunktion på webbplatsen är god oavsett 
vem användaren är. Sökfunktionen ska kunna ge sökalternativ på 
vad användaren kan mena om något i sökordet blir fel (till 
exempel att användaren glömmer en bokstav eller inte riktigt vet 
vad de söker efter) och det kan lösas genom att kategorisera 
liknande ord med varandra i till exempel keywords som ligger i 
variabeln där url-attributen behandlas. Och den koden hittas i 
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scriptet där sökfunktionen ligger i. Används sökalternativ uppfylls 
riktlinje 3.3 där webbplatsen ska hjälpa användaren att undvika 
misstag och även hitta till rätt information. 
 
Webbplatskarta och indexkarta 
En webbplatskart är där strukturen för webbplatsen presenteras. 
En sådan webbplatskarta hjälper användaren att hitta till det som 
söks utan att veta exakt vad det innehållet heter. Det kan också 
finnas en indexkarta där strukturen för webbplatsen presenteras 
från A till Ö och där får användaren hjälp om denne vet exakt vad 
som söks. Att ha en sådan sida, oavsett om det är en 
webbplatskarta eller en indexkarta, är en hjälp för användaren att 
hitta innehåll och uppfyller riktlinje 2.4. 
Strukturen för en webbplatskarta kan se ut på så sätt att en 
huvudlänk visas med dess underlänkar. Till exempel så kan 
huvudlänken ”Utbildning” ha underlänkarna ”Program”, ”Kurser” 
och att de då visuellt visas i den hierarki de ligger efter så att 
användaren klart kan se vad som finns under vad. 
 
 
 
Anpassad textstorlek till fönsterstorlek 
Användaren ska kunna ändra textstorleken med hjälp av sin egen 
dator och texten ska bli anpassad till fönsterstorleken oberoende 
på hur mycket texten förstoras. Med detta slipper användaren 
scrolla horisontellt och att läsförmågan försämras. Används ett 
em-värde i CSS istället för ett pixelvärde gör att textinnehållets 
storlek är proportionell till fönsterstorleken. Em-värdet är en del 
av en så kallad elastisk design som ändras beroende på textstorlek. 
Däremot ska värdet em användas konsekvent när det gäller storlek 
i källkoden för att hela layouten ska kunna ändras kontinuerligt 
till hur stor textstorleken är. Har källkoden ett pixelvärde i någon 
del (till exempel bredden för en div-tagg) förändras inte den med 
textinnehållet utan förändras istället mot hur stort webbläsarens 
fönster är. Att använda em-värde är en enkel lösning för att 
anpassa textstorleken till fönsterstorleken och uppfyller därmed 
riktlinje 1.3 där presentationen av innehållet är konsekvent utan 
att innehållets kvalité försämras. 
 
Alt-attribut till bilder 
När alt-attributet i en bildtagg används kommer talsyntesen 
fungera bättre och ha en mer logisk läsordning då de läser upp alt-
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attributen. Det hjälper användare med dyslexi då de brukar 
använda talsyntes för att få innehållet uppläst och kunna förstå 
innehållet bättre. Att använda alt-attributet på ett korrekt sätt gör 
också att förståelsen blir bättre för varför bilden används. 
Ett exempel på hur ett alt-attribut kan se ut är: 
<img src=”rektor.jpeg” alt=”Rektor Hans Lööf”> 
 
Ett alt-attribut kan inte se ut hur som helst då innehållet ska 
beskriva vad som visuellt syns. Alltså kan inte ovanstående 
exemplets alt-attribut ha innehållet ”en gubbe” då det inte täcker 
vad bilden faktiskt visar visuellt. Används relevanta alt-attribut till 
de bilder som finns på webbplatsen uppfylls riktlinje 1.1 där 
webbplatsen ska tillhandahålla alternativ i form av text till icke-
textbaserat innehåll. 
 
Tydliga navigationsanvisningar 
Länknamn (eller länktext) bör vara relevanta och förstås även när 
användaren läser dem utanför sitt sammanhang – antingen för sig 
själv, eller som en del i en grupp av länkar. Länknamn ska 
dessutom vara kortfattade. Däremot ska webbplatsen inte ha 
länkar som heter till exempel ”klicka här” som beskrivning då det 
inte är relevant till vart länken leder till. Istället ska ett länknamn 
beskriva vart länken leder användaren, till exempel ”Bli student”. 
Till exempel kan en länk se ut på följande sätt i källkoden: 
<a href=” http://www.w3c.se/resources/w3c/Consortium/”> 
Information om W3C  
</a> 
 
Användandet av färger och stilmallar 
När förgrund och bakgrund har färgtoner som ligger nära varandra 
kommer de inte ha tillräcklig hög kontrast och gå ihop med 
varandra. Av detta ska webbdesignern se till att all information 
som visas enbart med färg också kan uppfattas utan färg och att 
kombinationer av förgrund och bakgrund ger tillräcklig hög 
kontrast. Till exempel det i källkoden användas HEX-koder till 
färger i CSS: a:link {color: #808000;} istället för namn på färger: 
a:link {color: red;}. 
 
Felaktig användning av kodning (till exempel använda H1-taggen 
för att ändra typsnittstorleken) gör det svårare för användare med 
hjälpprogram att förstå hur webbplatsen är strukturerad och 
framförallt att navigera i den. Ett exempel på hur en webbdesigner 
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kan använda sig av formatmallar korrekt är att använda CSS 
”font”-kod istället för HTML:s FONT-element för att styra 
typsnitt. Ett annat exempel är att använda CSS för att styra hur 
texten ska se ut på webbplatsen, istället för att presentera text 
inbakat i bilder. Att använda text istället för bilder gör att 
innehållet blir tillgänglig för fler användare (som till exempel 
använder talsyntes). Riktlinje 1.4 uppfylls om webbplatsen 
använder en sådan lösning då riktlinjen handlar om att göra 
innehållet urskiljbart.  
 
5. Diskussion 
I det här avsnittet diskuteras de metodval som använts, vad själva 
resultatet faktiskt innebär och vilka som kan ta del av resultatet 
till sin egen webbplats, vidareutveckling av uppsatsen. Här styrks 
också de val som gjorts under uppsatsen, varför de gjorts och 
varför de är det bättre valet för att få fram resultatet.  
 
5.1 Diskussion av metoder 
Förstasidan av webbplatserna har varit huvudingången av 
analysen och de relevanta länksidorna som handlar om 
funktionsnedsättningar, till exempel talsyntesen. Analysarbetet 
har utgått från förstasidan på webbplatsen då det är den sida på 
webbplatsen de flesta användare kommer till när de söker efter 
universitetet/högskolan. Analysen har också varit upplagd på det 
sättet då användaren troligtvis tappar intresset för webbplatsen om 
inte förstasidan förser med innehåll som användaren söker efter. 
 
Inga andra verktyg har använts än de inbyggda som fanns på 
webbplatserna (som talsyntes) då det inte fanns någon tid till det 
med tanke på avgränsningarna. Dessutom är inte det vad 
uppsatsens syfte handlar om, då det är en jämförelse med W3C 
WAI riktlinjer som är huvudsyftet, inte för att undersöka hur 
webbplatsen ser ut på olika plattformar. En vidareutveckling av 
arbetet är att testa webbplatserna med andra verktyg och utvärdera 
dem än en gång om de är tillgängliga för alla eller inte.  
 
Valet av metoder har varit problematiskt då få testpersoner ville 
ställa upp på och hjälpa till. De tillfrågade hade ingen tid att 
hjälpa till och var inte alltid tillmötesgående. Att leta efter 
relevanta personer till testningen tog lång tid och själva testningen 
gjordes sent i uppsatsskrivandet då de inte har kunnats nås varken 
via mail eller via telefon. De testpersoner som ställde upp kan ha 
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varit för få, men de har kompetensen i ämnet (behandlar ämnen 
som tillgänglighet och webben i sitt arbete) och är dyslektiker 
själva, vilket gör att det är ett kvalitativt urval av testpersoner. 
Deras kunskap är lika stor som om ett större antal testpersoner 
med lite kunskap hade använts i analysen. 
 
5.2 Val av riktlinjer 
W3C WAI:s riktlinjer används i analysen då de riktlinjerna är 
utformade av en organisation som organisationer och webbföretag 
har använt när de utvärderat andra myndigheter och 
organisationers webbplatser. De som arbetar hos W3C har 
kunskaper inom webbteknologi och har som mål att utveckla 
webben framåt.  
 
Riktlinje 3.1 som handlar om att göra textinnehållet läsbart och 
begripligt för användaren har inte använts ofta i analysen. Då 
webbplatserna i analysen inte har använt ovanliga ord eller 
tekniska termer har den riktlinjen uppnåtts av nästan alla 
webbplatser i analysen. 
 
5.3 Diskussion av resultat och rekommendationer 
Resultatet av analyserna visade ett antal brister i 
webbtillgängligheten hos de testade universitet och högskolors 
webbplatser. Bristerna i sig varierar mellan stora och små, till 
exempel är de stora bristerna att webbplatserna de inte använt sig 
av ett em-värde när de sätter textstorleken för innehållet. Det gör 
att när användaren vill förstora textstorleken genom att använda 
tangentbordet förstoras inte texten mot fönsterstorleken. Vilket 
gör att användaren tillslut kommer få scrolla horisontellt för att 
kunna läsa innehållet.  
 
Då de riktlinjer som använts i uppsatsen är viktiga att följa för en 
myndighet, uppstår ett tvivel om de har implementerats ordentligt 
hos universitet och högskolor. Då utbildning och att utbilda sig är 
en viktig del av samhället borde intresset finnas att ha en 
användarvänlig webbplats som alla personer (med eller utan 
funktionsnedsättning) kan ta del av. Förslag på en kontroll från 
någon granskningsnämnd kan sättas in efter att sådana 
rekommendationer sätts in, då för att säkerställa att regeln 
verkligen följs av den berörda myndigheten. 
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Att påstå det arbetet som komplicerat är fel, då det inte alls tar 
mycket tid att ordna. Det gäller att följa riktlinjerna, använda ett 
par personas som har olika funktionsnedsättningar och utvärdera 
vad som krävs för att webbplatsen ska vara tillgänglig för alla. De 
rekommendationer som tagits fram i uppsatsen visar att det inte 
tar lång tid att implementera och att de dessutom är enkla att 
använda. Görs det förarbetet innan själva processarbetet av 
webbplatsen och utformandet av webbplatsen, är det mycket 
enkelt att implementera förarbetet i själva arbetet med 
webbplatsen.  
 
Fler myndigheter än universitet och högskolor skulle kunna 
använda rekommendationerna då de är allmänna 
rekommendationer för att en webbplats på enklast väg ska 
tillgodose de stöd en dyslektiker kan behöva.  
 
5.4 Vidareutveckling av arbetet 
Då uppsatsen behandlat de brister med att ta del av informationen 
från en webbplats när användaren har dyslexi kan en 
vidareutveckling av uppsatsen vara att titta på vilka brister som 
kan finnas när användaren delar med sig av information till 
webbplatsen.  
 
En annan vidareutveckling av uppsatsen är att jämföra valda 
universitet och högskolors webbplatser med de riktlinjer som E-
delegationen tagit fram.  
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Appendix och bilagor 
I det här avsnittet presenteras bilagor som använts i uppsatsen, 
som de frågor testpersonerna fick som underlag för deras analys 
av webbplatserna. 
 
Bilaga 1. 
 

• Hur enkelt det är att hitta till hjälpmedelsverktygen så att 
webbplatserna blir bättre anpassade för de med dyslexi? 
Finns hjälpmedelsverktygen överhuvudtaget? 

 
• Hur bra fungerar de verktygen och/eller vad fattas för att 

de ska hjälpa dem med dyslexi? Exempel på verktyg: 
förstoring av text, ta bort bilder, stänga av animationer, 
lättare texter med samma information etc. 

 
• Hur webbplatsen i allmänhet ser ut (med bilder, färger, 

typsnitt och storlek på text, rörliga bilder och texter, layout 
på webbplatsen etc.)? Är de delarna bra/dåliga? Hur kan 
det uppfattas av en person med dyslexi? 

 
• Vad skulle kunna förbättras/ göras om på webbplatserna så 

att de är bättre anpassade till de med dyslexi? 
 


