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Abstrakt 
Enligt “Teorin om planerat beteende” så finns det tre orsaker till beteendet. Denna 
teori handlar om vad som påverkar en persons förväntningar och beteende innan de 
ska utföra en uppgift på en webbplats. Tidigare forskning har visat att tillgängligheten 
på webbplatser fortfarande är bristfälliga för personer med synnedsättning, eftersom 
de har olika behov och det spelar en viktig roll hur webbplatserna är uppbyggda och 
anpassade för personer med synnedsättning. Det ska vara lätt för användaren att hitta, 
förstå och kunna ta del av informationen på webbplatsen. För att kunna anpassa en 
webbplats på bästa sätt för personer med synnedsättning, bör en designer ta hjälp av 
olika riktlinjer för att kunna designa webbplatsen mer tillgänglig med bra och 
användbar information för personer med synnedsättningar. Men dessa riklinjer hjälper 
inte alltid användare med svår synnedsättning, eftersom de är i behov av olika 
hjälpmedel. Forskningsområdet berör områdena universell design, tillgänglighet, 
användarupplevelse, tillgänglighet och förväntningar på webben. Syftet med denna 
studie var att undersöka tillgängligheten för personer med synnedsättning på 
Linnéuniversitets webbplats och studera om webbplatsen är tillgänglig för dem, och 
studera om webbplatsen uppfyller deras förväntningar och upplevelse till att använda 
webbplatsen. Studien har studerat hur tillgängligheten påverkar användarupplevelsen 
för människor med synnedsättning på en webbplats och vilka förväntningar som 
användaren har på webbplatser. En empirisk studie genomfördes utifrån användartest 
med uppgifter och intervjuer på den befintliga webbplatsen med hjälp av personer 
med synnedsättning. I detta arbete har fullständig blindhet uteslutits, eftersom det är 
helt annan inriktning. 
 
Resultatet av intervjuerna sammanställdes och kategoriserades inom tillgänglighet, 
upplevelse och förväntningar av webbplatsen utifrån de mönster där testpersonerna 
hade angett liknande svar. Resultatet av sammanställningen av användartestet och 
intervjuerna på Linnéuniversitetets webbplats visade att testpersonerna anser att 
webbplatsen är tillgänglig för personer med synnedsättning och att deras 
förväntningar på webbplatsen uppfylldes. Resultatet visade att det som påverkar 
tillgängligheten på en webbplats är dåligt utformade med dåliga kontraster som till 
exempel ljus blått på vit bakgrund. På grund av dålig utformade webbplatser så kan 
inte personer med synnedsättning använda sina eventuella hjälpmedel, till exempel 
talsyntes, för att läsa upp innehållet på webbplatsen åt dem. Rörliga bilder, placering 
av objekt, otydliga menyer och rubriker, dåliga typsnitt eller att texten är för liten så 
att den blir svår att läsa. Det som personer med synnedsättning förväntar sig ska 
finnas på en tillgänglig webbplats: bra kontraster, bra typsnitt och tydliga rubriker. 
Bra placering av element så att det blir lätt att navigera sig, inga rörliga bilder, kunna 
lyssna på innehållet och att kunna använda sina eventuella hjälpmedel på 
webbplatsen. Genom detta får användaren en positiv upplevelse av webbplatsen. 
 
Nyckelord: Synnedsättning, Tillgänglighet, Webb, Förväntningar, 
Användarupplevelse 



   
 

   
 

 
Abstract  
According to “Theory of planned behavior", there are three reasons for the behavior. 
This theory is about what affect a person´s expectations and behavior before they 
need to perform a task on a website. Previous research has shown that the availability 
of websites is still inadequate for people with visual impairment, because they have 
different needs and it plays an important role in how sites are built and adapted for 
people with visual impairment. It should be easy for users to find, understand and be 
able to take note of the information provided on the site. To be able to customize a 
site in the best way for people with visual impairment, a designer should take the help 
of various guidelines to design a website more accessible with useful information for 
people with visual impairment. But these guidelines don't always help users with 
severe visual impairment, because they are in need of different means. The research 
area relevant to the fields of universal design, accessibility, user experience, 
availability and expectations on the websites. The purpose of this study is to 
investigate the availability of people with visual impairment on Linnaeus University 
website and learn about how the site is available to them, and to study their 
expectations and experience of using the website. This study has studied how 
accessibility affects the user experience for people with visual impairment on a 
website and the expectations that the user has on websites. To be able to examine, I 
conducted an empirical study based on user tests with data and interviews on the 
existing site with the help of people with visual impairment. In this work I have 
excluded complete blindness, because it is quite a different focus. 
 
The results of the interviews were compiled and were categorised in availability, 
experience and expectations of the website based on the pattern in which subjects had 
stated similar answers. The result of the compilation of user test and interviews at 
Linnaeus University website showed that subjects think that the website is accessible 
to people with visual impairment, and that their expectations of the website were 
satisfied. The results showed that what affects the accessibility of a website is poorly 
designed interfaces with poor contrasts such as light blue on a white background. 
Because of badly designed websites, persons with visual impairment cannot use any 
assistive devices such as speech synthesizers to read out the contents of the site for 
them, pictures that moves, position of objects, obscure menus and headlines, bad 
fonts or that the text is to small, making it difficult to read. What person with visual 
impairment expects to find on an accessible website: good contrast, good fonts and 
clear titles. Good placement of the elements so that it will be easy to navigate, no 
pictures that moves, ability to listen to the content and to use any means at the site. 
Through this, the user receives a positive experience of the website. 
 
Keywords: Visual impairment, Accessibility, Web, Expectations, User experience 
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1. Introduktion  
Enligt Ajzen (1991) “Teorin om planerat beteende” så finns det tre orsaker till 
beteendet. Den första orsaken enligt Ajzen (1991) är attityd och uppfattning. Detta 
innebär att personen funderar på om beteendet kommer att leva upp till det 
förväntande resultatet. Till exempel innan användaren trycker på en knapp så funderar 
användaren på om knappen kommer att leva upp till användarens förväntningar. Den 
andra orsaken är subjektiv norm. Det handlar om andras förväntningar på personens 
handling, till exempel att samhället förväntar sig att personer med synnedsättning ska 
kunna ta del av information. Den tredje orsaken är beteendekontroll och det handlar 
om att en person bestämmer om de ska utföra handlingen beroende på om uppgiften 
är lätt eller svår att utföra. 
 
Genom att studera dessa tre orsakerna till ett planerat beteende så kan man bättre 
förstå hur tillgängligheten och användbarheten på en webbplats kommer att användas 
för personer med synnedsättning. Det kan då bli enklare att titta närmare på universell 
design för att se hur webbplatsen skulle kunna förbättras, bli mer tillgänglig och väl 
anpassad för personer med en synnedsättning. Personer med synnedsättning har 
förväntningar när de ska utföra en viss uppgift på webbplatsen och om inte deras 
förväntningar uppfylls skapas det stora problem att kunna ta del av viktig information 
på webbplatsen.  
 
Tidigare forskning kring tillgängligheten på webbplatser för personer med 
synnedsättning har visat att de fortfarande har svårt att ta del av viktig information, 
eftersom webbplatserna inte är tillgängliga och användbara för alla (Kelly, 2002). 
Enligt Kelly (2002) menar han att användare med speciella behov känner sig utanför i 
samhället, eftersom de riktlinjer som finns för tillgängliga webbplatser inte alltid 
följs. Om dessa riktlinjer för tillgängliga webbplatser följs så bidrar det till att 
användare med speciella behov lättare kan använda webbplatsen och deras förtroende 
för webbplatsen förstärks. Tillgängligheten på webbplatser är fortfarande ofta 
bristfälliga för personer med synnedsättning, eftersom de har olika behov och det 
spelar en viktig roll hur webbplatserna är uppbyggda och anpassade för personer med 
synnedsättning (Lazar, 2006). Det ska vara lätt för användaren att hitta, förstå och 
kunna ta del av informationen på webbplatsen (Thatcher set al, 2006). För att kunna 
anpassa en webbplats på bästa sätt för personer med synnedsättning, bör en designer 
ta hjälp av olika riktlinjer för att kunna designa webbplatsen mer tillgänglig med bra 
och användbar information för personer med synnedsättning (Kelly, 2002). Men 
dessa riklinjer hjälper inte alltid användare med svår synnedsättning, eftersom de är i 
behov av olika hjälpmedel (Shneiderman, 2000, 90). Enligt Shneiderman (2000) så 
menar han att forskningen kring tillgängligheten på webbplatser fortfarande är ett 
problem och bristfällig för personer med synnedsättning. Anledningen till detta kan 
vara att vissa webbplatsägare inte lägger mycket tid på att göra sina webbplatser 
tillgängliga. Detta kan bero på att de inte har tillräckligt med kunskap om 
tillgängligheten på webbplatser. Det kan också bero på att många företag anser att det 
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är för dyrt att göra sina webbplatser mer tillgängliga, då den ekonomiska vinningen är 
för liten så det inte är värt att tillgänglighetsanpassa webbplatserna.  
 
Tillgängligheten på webbplatser har i tidigare forskning även visat att navigering på 
webbplatserna brister för personer med synnedsättning. Genom att göra webbplatsen 
tillgänglig redan från början så kan alla användare dra nytta av webbplatsen (Nielsen, 
2000). En användbar webbplats måste ha ett bra användargränssnitt som gör det 
enkelt för användaren att navigera sig på webbplatsen (Sundström, 2005). Enligt 
Lupton (2006, 29) menar hon att fokus inte alltid bör rikta sig på det visuella, utan 
istället bör fokus rikta sig till användarnas kunskaper, tidigare erfarenheter och behov, 
eftersom det är användarna som ska navigera på webbplatsen. Att de grafiska 
elementen på en webbplats är tilltalande är viktigt för att kunna guida användaren i 
sin interaktion på webbplatsen och göra den mer tillgänglig. 
 
Linneuniversitets webbplats har nyligen uppdaterats. Där alla som besöker 
webbplatsen ska kunna ta del av viktig information. Informationen måste vara 
användbar och tillgänglig för alla som besöker webbplatsen. På startsidan kan man se 
information om vad som är aktuellt, nyheter och händelser på universitet. Användarna 
ska kunna hitta information om sin utbildning och forskning. För personer med 
synnedsättning kan det vara svårt att ta del av och hitta viktig information. Det är 
viktigt att de har tillgång till den informationen som de behöver utifrån sina behov, 
för att de ska kunna känna trygghet och säkerhet på webbplatsen. (The City of 
Calgary, Community & Neighbourhood Services (CNS), Social Policy & Planning 
Division, 2010). Linnéuniversitets webbplats ska kunna vara tillgänglig för alla 
personer i olika enheter, såsom dator och mobil oavsett var användaren befinner sig. 
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1.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna studie är att undersöka tillgängligheten för personer med 
synnedsättning på en webbplats och studera om webbplatsen är tillgänglig för dem, 
och studera om webbplatsen uppfyller deras förväntningar och upplevelse till att 
använda webbplatsen. Denna studie lägger fokus på tillgänglighet och de 
förväntningar som samhället har på en webbplats för personer med synnedsättning.  
 
Hur påverkar tillgängligheten användarupplevelsen för människor med 
synnedsättning på en webbplats och vilka förväntningar finns? 
  
För att kunna besvara forskningsfrågan studerades först ” Teorin om planerat 
beteende” och därefter genomfördes en empirisk studie. Den empiriska studien 
genomfördes med hjälp av användarinvolvering utifrån användartest med intervju 
frågor utifrån tillgänglighet, upplevelse och förväntningar på den befintliga 
webbplatsen med personer med synnedsättning, Resultatet bygger på teorin inom 
områdena universell design, tillgänglighet, användarupplevelse och förväntningar. (Se 
figur 1.1)  

 
 

Figur 1.1 : Beskrivande modell över hur forskningsfrågan besvarades. 
 

1.2 Avgränsning 
Detta projekt har avgränsats för att endast undersöka tillgängligheten på 
Linnéuniversitets nya webbplats för personer med synnedsättning, och att undersöka 
om webbplatsen lever upp till deras förväntningar. Arbetet fokuserar endast på 
Linnéuniversitets webbplats och personer med synnedsättning. En annan begränsning 
i detta projekt är att fullständig blindhet har uteslutits, eftersom det är en helt annan 
inriktning med helt andra krav på tillgänglighet.  
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2. Bakgrund / Teori 
I detta kapitel presenteras den teorin som ligger till grund för studien och 
forskningsområdet. Den första delen handlar om Teorin om planerat beteende, 
därefter begreppen universell design, tillgänglighet, användbarhet, 
användarupplevelse och tillgänglighet och förväntningar på webben. Den andra 
delen handlar om gränssnitt. Den sista delen är en modell på hur teorin hänger ihop. 

2.1 Teorin om planerat beteende  
Enligt Ajzen (1991) “Teorin om planerat beteende” så nämner han dessa tre orsaker 
till beteendet. Den första orsaken enligt Ajzen (1991) är attityd och uppfattning. Detta 
innebär att personen funderar på om beteendet kommer att leva upp till det 
förväntande resultatet. Till exempel innan användaren trycker på en knapp så funderar 
användaren på om knappen kommer att leva upp till användarens förväntningar. Den 
andra orsaken är subjektiv norm, det handlar om andras förväntningar på personens 
handling. Till exempel samhället förväntar sig att personer med synnedsättning ska 
kunna ta del av information på webbplatser. Den tredje orsaken är beteendekontroll 
och det handlar om att en person bestämmer om de ska utföra handlingen beroende på 
om uppgiften är lätt eller svår att utföra. ( Se figur 2.1)  

 
Figur 2.1 Beskrivande figur över Ajzens (1991) teorimodell 

 
 
Enligt Sniehotta, Presseau & Araújo-Soares (2014) är de kritiska till Ajzens (1991) 
”teorin om planerat beteende”. Därför menar de att teorin bara tar upp avsikter till ett 
beteende som är medvetet, men inga omedvetna känslor och intryck. Till exempel 
användaren kanske medvetet trycker på en knapp för att användaren har sett en 
likande knapp tidigare på en webbplats, och den hade det önskade beteendet. Enligt 
Sniehotta, Presseau & Araújo-Soares (2014) menar de också att många säger att vissa 
påståenden är vanligt sunt förnuft, och att vissa delar går att motbevisa. Eftersom de 
anser att det är en självklarhet att man vill uppnå sitt förväntande resultat och att det 
inte behövs någon teori till att förklara det. Enligt Sniehotta, Presseau & Araújo-
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Soares (2014) så menar de också att det är problem med validiteten i teorin. Då 
många avsikter påverkas av status, hälsa, miljö, ålder etc. Detta anses vara inkluderat 
i teorin fast det egentligen inte är det. Till exempel om man är i en stressad miljö så 
kanske man beter sig på ett speciellt sätt. Även faktorer som planering, motivation, 
bestämdhet bestämmer hur man beter sig, vilket inte heller inkluderas i teorin, trots 
att de har väldigt stor påverkan. Dessa faktorer kan gå helt emot de avsikter som tas 
upp i teorin. Teorin tar dock inte heller upp vad som kan ändra någons avsikter och 
därmed också beteendet. Enligt Sniehotta, Presseau & Araújo-Soares (2014) så är de 
kritiska till att teorin saknar empiriska bevis, och därför ifrågasätter de ifall teorin kan 
användas i praktiken, eftersom att det är svårt att jämföra teorin med liknade teorier 
inom samma område. Enligt Sniehotta, Presseau & Araújo-Soares (2014) menar de 
att man ofta använder en förändrad eller påbyggd version av teorin, därför att själva 
teorin inte kan förklara mänskligt beteende på ett bra sätt. Till exempel att man oftast 
måste bygga på eller förändra teorin för att den ska kunna tillämpas i ens egna teorier.  
 
Enligt Hagger (2015) så säger han att många har försökt att testa ”teorin om planerat 
beteende” för att se om den stämmer. För det mesta så märker man att teorin i stora 
drag stämmer, men vissa delar av teorin går inte att hitta något stöd för. Ofta menar 
man då att teorin inte är helt fel eller att den inte behöver förkastas helt, utan att den 
stämmer generellt (i stora drag). Även om teorin enligt Hagger (2015) är lite 
omodern, och kanske inte stämmer helt, så har teorin legat till grund för senare 
forskning och att den har fört forskningen inom området vidare. Det viktigaste enligt 
Hagger (2015) är att teorin har identifierat flera avsikter som är anledningen till det 
mänskliga beteendet.  

 

2.2 Universell design 
Universell design handlar om att designen ska vara tillgänglig och användbar för alla, 
beroende på hur produkten eller tjänsten ser ut och fungerar, designen ska fungera för 
alla användare (Burgstahler & Ph, 2015). Inom universell design finns det 7 
grundprinciper och riktlinjer för att kunna framställa en bra design för alla användare. 
(The City of Calgary, Community & Neighbourhood Services (CNS), Social Policy 
& Planning Division 2010) Nedan beskrivs dessa 7 grundprinciperna och dess 
riktlinjer: 
 
Rättvis användning handlar om att designen är användbar och genomförbar för 
personer med speciella behov. Den första riktlinjen: Designen ska vara lika för alla 
användare även om det inte fungerar för alla, till exempel texter på webbplatser är 
anpassade så att uppläsningsprogram för personer med synnedsättning kan tolka 
texten. Den andra riktlinjen: Undvika att göra skillnad för olika användare. Exempel 
på detta kan vara att undvika att göra olika gränssnitt för olika användare. Den tredje 
riktlinjen: Säkerhet och användarens integritet ska skyddas lika mycket för alla. 
Exempel på detta kan vara att en användarens privata uppgifter skyddas lika mycket 
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oavsett deras speciella behov. Den fjärde riktlinjen: Göra designen mer tilltalande för 
alla användare. Designen ska vara attraktiv för alla användare oavsett deras behov.  
 
Användning inom flexibilitet handlar om att designen ska vara anpassningsbar inom 
ett brett spektrum av individuella önskemål och förmågor. Den första riktlinjen: Ge 
användaren olika valmöjligheter. Exempelvis så ska användaren kunna navigera sig 
på en webbplats. Den andra riktlinjen: Anpassa tillgänglighet och användningen för 
användare som är höger-och vänsterhänta. Till exempel en datormus har en höger-och 
en vänsterknapp, där både höger eller vänsterhänta användare kan använda den. Den 
tredje riktlinjen: Underlätta noggrannhet och precision. Till exempel knappar i en viss 
storlek och dess placering av utrymme gör det lätt för användaren att navigera med 
dem. Den fjärde riktlinjen: Anpassa programmet till användarens takt och hastighet 
att utföra sina handlingar: Till exempel tvinga inte användaren att trycka på en knapp 
under kort tid. 
 
Enkel och intuitiv användning handlar om att användningen av en design är enkelt att 
förstå oavsett användarens erfarenheter, språkkunskaper, kunskap eller nuvarande 
koncentrationsnivå. Den första riktlinjen: Ta bort onödig komplexitet, till exempel 
svåra ord och överdrivet långa meningar.  Den andra riktlinjen: Anpassa gränssnittet 
till användarens förväntningar, till exempel så ska användaren inte bli överraskad av 
resultatet av en handling.  Den tredje riktlinjen: Anpassa till ett spektrum av 
läskunskaper och språkkunskaper, exempelvis ska man kunna byta språk i 
gränssnittet. Den fjärde riktlinjen: Prioritera utifrån betydelse, exempelvis den 
viktigaste informationen ska visas tydligt. Den femte riktlinjen: Ge snabb och effektiv 
feedback under och efter genomförda uppgifter. Till exempel ge rätt- eller 
felmeddelanden. 
 
Uppfattbar information handlar om att designen kommunicerar nödvändig 
information till användaren på ett effektivt sätt, oavsett omgivningsförhållanden eller 
användarens sensoriska förmågor. Den första riktlinjen: Använd olika former av 
kommunikation (illustrativ, verbal och taktil) för att presentera viktig information. 
Till exempel att designa på ett enkelt sätt så att användaren förstår budskapet med 
webbplatsen. Den andra riktlinjen: Ge tillräcklig kontrast mellan viktig information 
och dess omgivningar. Till exempel att bakgrundsfärgen skiljer sig från förgrunden. 
Den tredje riktlinjen: Maximera läsbarheten av viktig information. Till exempel enkla 
och tydliga texter gör det lättare för användaren att läsa.  Den fjärde riktlinjen: Skilja 
element på ett sätt som kan beskrivas (dvs. gör det lätt att ge instruktioner eller 
riktningar) Till exempel placera element på webbplatsen så att användaren kan tolka 
och förstå dem.  Den femte riktlinjen: Ge kompatibilitet med olika metoder eller 
enheter som används av människor med sensoriska begränsningar. Till exempel ge 
användaren möjlighet att kunna använda sig av hjälpmedel på datorn som hjälper 
användaren.  
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Tolerans för fel handlar om att designen minimerar risker och de negativa 
konsekvenserna av tillfälliga eller ofrivilliga handlingar. Den första riktlinjen: Ordna 
element för att minska risker och fel: De mest användbara element ska vara mest 
tillgängliga. Farliga element tas bort, isoleras eller skyddas. Till exempel gör det 
enkelt och lätt för användaren att hitta information och gör det svårare att av misstag 
använda fel element på sidan. Den andra riktlinjen: Varna för faror eller fel. Till 
exempel ge användaren en signal på fel eller faror. Den tredje riktlinjen: Ge felsäkra 
funktioner. Till exempel ordna funktionerna så att risken för fel minimeras. Den 
fjärde riktlinjen: Hindra användaren att göra omedvetna uppgifter som kräver 
försiktighet. Till exempel att ge användaren varningar för faror och fel. 
 
Låg fysisk ansträngning handlar om att designen kan användas effektivt och bekvämt 
med minimal ansträngning. Denna princips riktlinjer är: Den första riktlinjen: Tillåt 
användaren att behålla en neutral kroppsposition. Till exempel att användaren inte ska 
behöva anstränga sig. Den andra riktlinjen: Använd rimlig operativ kraft. Exempelvis 
ska användaren inte behöva kämpa för att trycka på en knapp. Den tredje riktlinjen: 
Minimera återkommande funktioner. Exempelvis ta bort onödiga funktioner som inte 
gör det lättare för användaren. Den fjärde riktlinjen: Minimera oavbruten fysisk 
ansträngning. Exempelvis genom att undvika upprepade rörelsemönster.  
 
Storlek och utrymme för tillvägagångssätt och användning handlar om att tänka på 
den lämpliga storleken och utrymme för användning, oavsett användarens 
kroppsstorlek, hållning och rörlighet. Den första riktlinjen: Ge en klar siktlinje till 
viktiga delar för alla sittande eller stående användare. Exempelvis ge sittande och 
stående användare tillräckligt med utrymme för att kunna nå alla viktiga funktioner. 
Den andra riktlinjen: Gör det bekvämt för sittande eller stående användare. 
Exempelvis ge användare oavsett behov tillräckligt med utrymme för att kunna 
använda sina funktioner. Den tredje riktlinjen: Innehålla variationer i hand och 
greppstorlek. Exempelvis att designen bör innehålla variationer beroende på hand och 
greppstorlek.  Den fjärde riktlinjen: Ge tillräckligt med utrymme för användning av 
hjälpmedel eller personlig assistans. Detta innebär att man ska ge användaren 
utrymme för att kunna använda hjälpmedel och stöd. 
 
Målet med att använda universell design är att personer med speciella behov ska få de 
hjälpmedel som behövs utifrån deras behov. Men alla har olika svårigheter, vilket gör 
att deras hjälpmedel alltid kommer att behövas vid deras behov. Det kan vara så att 
personer med olika svårigheter behöver hjälp från en annan person eller enheter 
(Follette Story M.S,1998). Universell design innebär enligt Björk (2014) att göra 
tjänster, produkter och kommunikation m.m. tillgängliga och användbara på ett 
sådant sätt att användarna förstår dem. Syftet med universell design är att uppnå 
universella produkter och tjänster som ska uppnå användarnas behov och önskemål. 
Björk (2014) pratar om att konceptet med universell design är inte bara att fokusera 
på den fysiska förmågan hos användarna, utan mer fokusera på det kognitiva och 
kommunikation. 
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2.3 Tillgänglighet 
Tillgänglighet handlar om att alla människor med olika behov ska kunna ta del och 
använda sig av webben och andra verktyg (Goodwin 2009). Tillgängligheten för 
personer med synnedsättning eller andra funktionsnedsättningar bidrar till att de får 
en aktiv roll i samhället (Myndigheten för delaktighet 2015). De ska kunna förstå, 
uppfatta, navigera, samspela och bidra till webben utan problem (Thatcher set al, 
2006). Inom tillgänglighet fick det fyra grundprinciper och riktlinjer. Nedan beskrivs 
dessa riktlinjer av Vanderheiden, Chisholm & Jacobs (2008): 
 
Möjlig att uppfatta handlar om att användarna ska kunna förstå innehållet på 
webbplatsen för att kunna uppnå en god användarupplevelse, till exempel att 
användaren inte har svårt att uppfatta text och ikoner som betyder samma sak. Genom 
att underlätta för användaren så kan det vara bra med både text och ikon för att 
underlätta och navigera användaren rätt. Den första riktlinjen, textalternativ, handlar 
om att användarna kan ändra på innehållet på webbplatsen utifrån deras behov. Till 
exempel stor stil, blindskrift, uppläsning, symboler eller enklare språk. Den andra 
riktlinjen: Tidsbaserad Media. Denna handlar om att ge användaren alternativ för 
tidsbaserade medier. Till exempel om användaren tittar på en film så kan användaren 
välja undertexter som alternativ. Den tredje riktlinjen: Anpassningsbar. Denna 
handlar om att innehållet på en webbplats ska presenteras på ett enkelt och smidigt 
sätt utan att förlora information och struktur. Den fjärde riktlinjen: Urskiljbar handlar 
om att skilja på förgrund och bakgrund i innehållet för att göra enklare för användaren 
att kunna se och höra. Till exempel att använda svart text på vit bakgrund.  

 
Genomförbar handlar om att allting måste vara användbart. Till exempel att 
användaren måste kunna navigera sig på webbplatsen utan problem. Den första 
riktlinjen: Anpassat tangentbord handlar om att göra alla funktioner tillgängliga från 
ett tangentbord. Till exempel användaren ska kunna använda tangentbordet vid 
behov. Den andra riktlinjen: Tid handlar om att ge användaren tillräckligt med tid för 
att kunna ta del av innehållet. Till exempel användaren ska inte känna någon stress på 
webbplatsen.  Den tredje riktlinjen: Epileptiska anfall handlar om att inte designa 
innehållet på ett sätt som kan orsaka epileptiska anfall hos användaren. Till exempel 
ska man undvika blinkande eller rörliga objekt på webbsidan. Den fjärde riktlinjen: 
Navigerbart handlar om att hjälpa användaren att kunna navigera sig och kunna ta del 
av innehållet på webbplatsen. Till exempel användaren ska enkelt och smidigt kunna 
navigera sig runt på webbplatsen.  
 
Förståelig handlar om att informationen måste vara enkelt att förstå. Den första 
riktlinjen, läsbart, handlar om att göra textinnehållet på webbplatsen läsbar så att 
användaren förstår. Innehållet ska gå att tolka av användaren. Den andra riktlinjen: 
Förutsägbar handlar om att göra webbplatser som ska visas och fungera på ett 
förutsägbart sätt. Till exempel varningar och fel ges till användaren i förväg. Den 
tredje riktlinjen: Inmatningsstöd. Denna handlar om att hjälpa användarna att undvika 
och rätta sina misstag. Till exempel om användaren får hjälp med vad användaren ska 
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eller inte ska fylla i. Den fjärde riktlinjen: Kompatibilitet handlar att innehållet ska 
fungera för alla program och hjälpmedel. Till exempel om användaren använder ett 
program på sin dator som kan läsa upp innehållet på webbsidan.  

 
Hållbarhet handlar om innehållet på en webbplats måste fungera så att det kan 
användas av flera olika enheter. Riktlinjen för denna princip är kompatibilitet. Till 
exempel användaren använder ett program i alla olika enheter som kan läsa upp 
innehållet på webbsidan. 

2.4 Användarupplevelse  
Användarupplevelsen handlar om användarens upplevelse när användaren interagerar 
med produkten eller tjänsten (McCarthy & Wright, 2004). Genom att skapa en god 
användbarhet för en produkt eller tjänst så bidrar det till att skapa en god 
användarupplevelse för användaren (Rebelo, Noriega, Duarte & Soares, 2012). Inom 
användarupplevelsen finns det enligt McCarthy & Wright (2004) fyra stycken 
beståndsdelar till användarupplevelsen: 
 
Sammansättning - Hur element av en upplevelse passar ihop för att bilda en 
sammanhängande helhet? Detta handlar om att upplevelsen inte är färdig för 
användaren och detta bidrar till osäkra frågor hos användaren under upplevelsen. Till 
exempel när användaren är inne på webbplatsen och inte vet var användaren ska ta 
vägen, då bildas en osäkerhet av användarens upplevelse på webbplatsen och 
användaren lämnar eventuellt webbplatsen. (McCarthy & Wright, 2004) 
 
Sensuella - Vad får designen och texturen och hela atmosfären oss att känna? Detta 
handlar om att i en situation uppstår en känsla, enligt McCarthy & Wright (2004). 
Exempel kan vara att ett utseende på en mobiltelefon får oss att känna på ett speciellt 
sätt eller när vi befinner oss i ett socialt rum så får vi en känsla av värme.  
 
Känslomässiga - Vilka känslor färgar upplevelsen för oss?  Detta handlar om att de 
känslor som uppkommer vid interaktionen exempelvis frustration eller 
tillfredställelse. Ett exempel på detta kan vara att användaren har varit inne på en 
webbplats och kommer ihåg att webbplatsen var spännande och intressant. 
Användaren får en positiv känsla av webbplatsen och återvänder till den.  
 
Plats och tid - Vilken effekt har plats och tid av upplevelsen? Detta handlar om hur 
användaren upplever tid och rum. Till exempel en händelse sker i långsam eller snabb 
takt. Detta påverkar användarens vilja att återvända till webbplatsen.  
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2.5 Användbarhet 
Användbarhet handlar enligt Nielsen (2012) om hur lätt produkten eller tjänsten 
kommer användas av användaren, och till vilken nytta produkten eller tjänsten 
kommer bidra till användaren (Sundström, 2005). Enligt Nielsen (2012) kan 
begreppet användbarhet identifieras av olika beståndsdelar, några av dessa 
beståndsdelar kan vara:  
  
Läsbarhet handlar om hur lätt det är för användaren att utföra grundläggande 
uppgifter första gången de besöker produkten eller tjänsten? Till exempel en 
användare kommer till en webbplats för första gången och kan snabbt förstå hur 
webbplatsen ska användas.  

 
Effektivitet handlar om när användarna har lärt sig produkten eller tjänsten, hur snabbt 
kan de agera? Till exempel om användaren har fått en ny mobiltelefon och har lärt sig 
hur den fungerar på ett effektivt sätt.  
 
Minne handlar om när användarna återvänder till produkten eller tjänsten efter att inte 
använt den på ett tag, hur lätt kan de komma ihåg de tidigare kunskaperna? Till 
exempel webbplatsen är uppbyggd på ett smidigt sätt så att användaren kommer ihåg 
de viktigaste funktionerna.  
 
Fel handlar om hur många fel gör användaren, hur allvarliga är dessa fel och hur lätt 
kan de återhämta sig efter det? Till exempel så ska man kunna gå tillbaka om man har 
gjort ett misstag. 
 
Tillfredsställelse handlar om hur bekvämt är det att använda produkten eller tjänsten? 
 Till exempel användaren kommer till en webbplats där användaren känner sig trygg 
och säker.  
 
Verktyg . Verktyg är en viktig inom användbarhet, det handlar om designens 
funktionalitet. Till exempel ska användaren veta hur tjänsten eller produkten fungerar.  
 
Användbarheten är viktig för webbplatsens överlevnad. Med detta menar Nielsen 
(2012) om användaren upptäcker svårigheter med att använda webbplatsen så lämnar 
de webbplatsen direkt. Enligt McLauglin & Skinner (2000) är användbarhet ett stort 
begrepp och kan identifieras via 6 olika kategorier:  
 
Kontrollförmåga handlar om att systemet kontrollerar och säkerställer att det är rätt 
information som kommer till användaren. Exempelvis ett rättstavningsprogram i 
Word.  

 
Förtroende handlar om att användaren har förtroende till systemet. Till exempel så 
ska användaren kunna känna sig trygg och säker när användaren interagerar med 
systemet.  
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Kontroll handlar om att användaren har kontroll över systemet. Till exempel 
användaren känner en trygghet i systemet och vet exakt hur systemet fungerar.  
 
Användarvänlighet handlar om att användaren vet hur systemet ska användas, 
eftersom att systemet är lätt för användaren att lära sig och använda. Till exempel en 
webbplats som är lätt för användaren att lära sig och använda snabbt.  
 
Hastighet handlar om att systemet kan användas snabbt. Till exempel användaren är 
inne på en webbplats och kan snabbt utföra sina handlingar. 
 
Förståelse handlar om att systemet är begripligt för användaren. Till exempel 
användaren är inne på en webbplats och förstår hur systemet ska användas.  
 
För att användarna på en webbplats ska kontrollera om en webbplats är användbar 
eller inte, enligt Sundström (2005) så finns det fyra så kallade “dörrar” som används 
när användaren är inne på en webbplats. Dessa fyra “dörrarna” måste fungera för att 
användaren ska få en positiv upplevelse av webbplatsen (Sundström, 2005, 14). De 
fyra dörrarna beskrivs nedan: 
 
Den första “dörren”, utseende, handlar om användarens första intryck av 
webbplatsen. Till exempel här funderar användaren på om det är rätt webbplats som 
användaren har kommit till om webbplatsen uppfyller deras förväntningar. 
Webbplatsen skapar ett förtroende hos användaren.  
 
Den andra “dörren”, språket, handlar också om användarens första intryck av 
webbplatsen, användaren måste förstå informationen på webbplatsen. Går 
informationen att läsa och ta del av? Detta är viktigt för att användaren ska kunna 
använda webbplatsen och deras upplevelse av den. Till exempel så måste 
webbplatsen ha ett tydligt språk så att användaren förstår innehållet på webbplatsen.  
 
Den tredje “dörren”, navigationen, handlar om hur användaren navigerar och 
samspelar med gränssnittet och förstår hur webbplatsen fungerar. Till exempel när 
användaren kommer till en webbplats och förstår precis hur användaren ska gå 
navigera sig på webbplatsen. 
 
Den fjärde “dörren”, interaktionen, handlar om hur användaren samspelar med 
informationen via webbplatser eller med andra systemet på datorn. Här måste 
användaren förstå hur webbplatsen fungerar för att kunna samspela med den och hitta 
rätt information. Till exempel att användaren förstår hur webbplatsen fungerar och 
kan interagera mellan olika sidor.  
  
 



 

  16 
 

2.6 Tillgänglighet och förväntningar på webben 
I detta kapitel handlar det om tillgänglighet och förväntningar på webben. Kapitlet är 
uppdelat i två delar, den första delen handlar om tillgänglighet på webben och den 
andra delen handlar om förväntningar på webben.  

2.6.1 Tillgänglighet på webben 
Tillgänglighet på webben handlar om att personer med synnedsättning har svårt att 
läsa information på vissa webbplatsers gränssnitt, till exempel mörka bakgrunder, 
ovanliga eller små teckensnitt och oskarpa bilder. Detta skapar stora problem för 
personer med synnedsättning. På webben kan personer med synnedsättning använda 
sig av en skärmläsare eller talsyntes som läser upp vad som finns på skärmen (Peters 
& A. Bradbard, 2007).  Att designa tillgängliga webbplatser med bra service som är 
väl anpassade och tillgängliga efter användarnas behov är enkelt. Det gäller bara att 
testa och kontrollera webbplatserna för att se om de verkligen är tillgängliga (Nielsen, 
2000).  
Gränssnitt handlar om hur användaren interagerar på en webbplats mellan olika 
plattformar såsom dator och mobil. Gränssnittet är kommunikationen mellan 
användaren och datorn (McKay, 2013). Gränssnittet ska vara lätt för användaren att 
interagera med och det ska vara lätt för användaren att förstå hur gränssnittet ska 
användas. Enligt McKay (2013, 165) så finns det 5 beståndsdelar för 
användargränssnitt, till exempel beståndsdelen affordance handlar om hur användaren 
utför en interaktion med gränssnittet. Ett exempel är knappar som har ramar runt sig, 
för att användaren tydligt ska se att det är en knapp som går att trycka på och 
någonting händer efter att användaren har tryckt på knappen.  
 
Färgen i gränssnittet är viktigt att tänka på när man ska designa ett 
användargränssnitt. Gränssnittet ska vara anpassat för de olika enheter som 
användaren kommer till webbplatsen med. Om gränssnittet har knappar med 
valmöjligheter som är röda och gröna så kan användare som är färgblinda ha svårt att 
se rött-grönt skillnaderna på knapparna. Därför är det viktigt att tänka på hur 
knapparna är placerade, text, ikoner och storlek (McKay, 2013, 160). Enligt McKay 
(2013) så finns det färger som man kan uppmärksamma när det gäller att designa 
användargränssnitt för olika enheter. Till exempel en knapp som är grå ges inte lika 
mycket uppmärksamhet, men en knapp som är grön ger däremot en positiv känsla.  
 
Grafisk design handlar om att kombinera text och bild inom webb, tryck och andra 
grafiska element i ett gränssnitt. Inom webbdesign handlar det grafiska elementen på 
layouter om ytor, typografi, färgskalor, bilder/ikoner och logotyper som användaren 
oftast ser på webbplatser (Van Duyne, Landay & Hong, 2007). Ett viktigt område 
inom grafisk design är visuell hierarki (Tidwell, 2011).   
 
Visuell hierarki handlar om placering av text och bild på en webbplats, informationen 
som är mest viktigt för användaren placeras högst upp på webbplatsen, till exempel 
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titeln, och informationen som är mindre viktig placeras längre ner på webbplatsen 
(Tidwell, 2011). Enligt Tidwell (2011, 139) så finns det fyra viktiga gestaltlagar att 
tänka på när man designar en layout på en webbplats, därför att användaren grupperar 
objekt visuellt. Tidwell (2011) beskriver dessa fyra egenskaperna så här: 
 
Närhetslagen innebär att element som placeras nära varandra kan uppfattas som att de 
hör ihop. Till exempel text, ikoner, menyer och bilder på en webbplats.  
 
Likhetslagen innebär att element kan tolkas som att de hör ihop, om de har samma 
storlek, färg m.m. Till exempel menyer som har samma färg och storlek på en 
webbplats uppfattas som att de hör ihop.  
 
Kontinuerlig innebär att element som är placerade nära varandra skapar mönster som 
till exempel linjer. Ett exempel på kontinuerlig kan vara bilder som är placerade nära 
varandra så att det skapas linjer emellan dem. 
 
Slutenhet handlar om att vi ser element som ligger nära varandra kan tolkas som 
slutna former. Ett exempel på detta kan vara de vita elementen vid sökfunktionen på 
sidan biblioteket vid Linnéuniversitets webbplats. Där titeln och sökrutan kan tolkas 
som slutna former då de är placerade väldigt nära varandra och elementen liknar 
väldigt mycket varandra i form och text.  
 
Visuell hierarkin är viktigt för användarens navigering på webbplatsen, därför att 
objekt som ligger nära varandra på webbplatsen drar till sig användarens 
uppmärksamhet. (Hall Philips, Yang & Djamasbi, 2013). Inom visuell hierarkin 
menar Djamsbi, Siegel & Tullis (2012) på att det finns det fyra egenskaper:  
 
Storlek inom visuell hierarkin har storlek betydelse, eftersom större element har en 
större betydelse och väcker uppmärksamhet. Till exempel att titeln på en webbplats 
med fet stil uppmärksammar användaren till att vilja läsa mera.  
 
Grafik inom den visuella hierarkin handlar om att bilder och grafik lockas av 
användaren. Till exempel en webbplats där användaren kan handla kläder online, så 
behöver webbplatsen ha bilder på kläderna för att väcka användarens intresse och 
uppmärksamhet till att köpa kläderna.  
 
Färg inom den visuella hierarkin handlar om att färg på webbplatser påverkar 
användarens uppmärksamhet. Till exempel ett ljust objekt på en mörk bakgrund 
upptäcks snabbare än ett ljust objekt på ljus bakgrund.  
 
Placering handlar om placering av element på en webbplats påverkar hur effektiv 
informationen är för användaren. Till exempel den information som användaren ska 
uppmärksamma först placeras högst upp på webbplatsen.  
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Visuellt gränssnitt handlar om visuella element som användaren ser i ett gränssnitt 
såsom layout, färg, text, ikoner och bilder m.m. (Huang & Sun, 2007). Det visuella 
gränssnittet handlar inte bara om att gränssnittet ska vara designat efter deras behov 
och önskemål, utan det handlar också om att ha en förståelse för hur de kan utföra en 
uppgift på ett effektivt sätt på gränssnittet (Pike, Stasko, Chang & Connell, 2009). 
Gränssnittet ska visuellt kunna underlätta för användaren genom snabb, enkel 
navigering och text kommunikation mellan användare och dator. (Edelman & 
Mclntire, 2011) Enligt Edelman & Mclntire (2011) menar de att det visuella 
gränssnittet endast består av flera lager med visuella delar i stället för att fokusera på 
förbättrad användbarhet, snabb förståelse och interaktion i gränssnittet.  

2.6.2 Förväntningar på webben 
Användarna har olika förväntningar när de är inne på en webbplats och de funderar 
oftast på om webbplatsen kommer att leva upp till deras förväntningar. Att 
användarna hittar den informationen som de letar efter (Zhang & M. von Dran, 2014). 
Dessa förväntningar kan delas in i tre olika nivåer som måste uppfyllas för att 
designen ska lyckas och nå upp till deras förväntningar. Dessa tre nivåer skapades av 
en japansk forskare som heter Norikai Kano som enligt Zhang, M.von Dran (2014) 
kan delas in i en modell. De tre nivåerna är:  
 
Basnivån handlar om att användaren förutsätter att webbplatsen ska fungera och att 
användaren hittar den informationen som användaren letar efter. Till exempel 
användarna som kommer till Linnéuniversitets webbplats förväntas hitta den 
informationen som de letar efter. Då de förutsätter att webbplatsen ska fungera för 
alla som besöker webbplatsen. Gör den inte det blir de besvikna och lämnar 
webbplatsen. Ett annat exempel som Zhang, M.von Dran (2014) tar upp kan vara om 
användaren ska låna en bil så förväntar sig användaren att bilen ska fungera. Gör den 
inte det så blir användaren besviken.  
 
Prestandanivån handlar om användarnas upplevelse av webbplatsen, vad det gäller 
layouten, information, text, färg m.m. Det handlar om helheten, vad som förväntas av 
produkten eller tjänsten och deras upplevelse av detta. Fast användarna kanske inte 
hade förväntat sig den informationen men att det ändå gav något positivt eller 
negativt. Till exempel om användaren är ute efter en specifik information och 
förväntar sig att informationen ska finnas på webbplatsen, men istället hamnar på en 
annan webbplats som var mycket bättre än vad användaren hade förväntat sig.  
 
Spänningsnivån handlar om de extra egenskaper som användarna inte förväntar sig 
ökar användbarheten på webbplatsen. Till exempel om en användare ska köpa 
flygbiljetter till en resa, så tar användaren förgivet att informationen som behövs för 
att kunna köpa biljetten finns på webbplatsen. Får användarens dessutom utökad 
information om resmålet så ökar det användbarheten .  
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2.7 Teoretisk sammanfattning 
Nedan visas hur stor betydelse och påverkan användarupplevelsen har inom 
områdena tillgänglighet, förväntningar och gränssnitt i en sammanställd teori modell 
Figur 2.2 
 
Användarupplevelsen är viktigt för universell design, därför att det handlar om att 
designen ska vara tillgänglig och användbar för alla. Detta påverkar deras beteende av 
den positiva eller negativa upplevelsen när de interagerar med en produkt eller tjänst. 
Eftersom de har förväntningar på hur det grafiska och visuella gränssnittet kommer 
att se ut och fungera, så påverkas användarupplevelsen av gränssnittet. Som tidigare 
nämns så beskriver Ajzen (1991) de tre orsakerna till ett visst beteende. Den första 
orsaken attityd och uppfattning handlade om till exempel att användaren förväntar sig 
att webbplatsen ska innehålla en viss information och om webbplatsen innehåller det 
som användaren förväntat sig, så uppstår en upplevelse av positiva känslor hos 
användaren. Den andra orsaken är subjektiv norm som handlade om andras 
förväntningar på en persons handling. Till exempel samhället förväntar sig att 
personer med synnedsättning ska kunna ta del av information, vilket de inte alltid gör, 
så det är också en del av själva upplevelsen. Den tredje orsaken är beteendekontroll 
och det handlar om att en person bestämmer om de ska utföra handlingen beroende på 
om uppgiften är lätt eller svår att utföra, vilket även här bidrar till en positiv eller 
negativ upplevelse av gränssnittet och dess tillgänglighet. (Se figur 2.2)  
 

 
 

Figur 2.2 Ajzens (1991) teorimodell och en förtydligande modell på hur 
teorin hänger ihop. 
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3. Metod 
I detta kapitel presenteras de metoder och tekniker som har genomförts i studien och 
nedan visas en beskrivande modell på hur arbetet har gått tillväga. Se figur 3.1 

 
Figur 3.1 En beskrivande modell av arbetets tillvägagångssätt. 

 
Studien började med en förundersökning inom teorin ”Teorin om planerat beteende” 
för att få en överblick om de olika förväntningar på webbplatser och hur teorin skulle 
kunna användas inom ramen för studiens syfte, vilket det sedan resulterade till att 
undersöka användarnas förväntningar på webbplatser och om webbplatsen lever upp 
till deras förväntningar. Efter det studerades tidigare forskning kring tillgängligheten 
på webbplatser för personer med synnedsättning genom att studera vad andra forskare 
har kommit fram till när det gäller tillgängligheten på webbplatser för personer med 
synnedsättning. Förundersökningen fokuserade på teorin inom områdena universell 
design, tillgänglighet, användarupplevelse, användbarhet och sedan tillgänglighet och 
förväntningar på webben. Med denna teori som grund kunde fallstudien genomföras 
med kvalitativa datainsamlingsmetoder för att få ut användbar data. Datainsamlings 
metoder bestod av intervjuer, användartester, observation och tänka högt. Dessa 
metoder genomfördes tillsammans med personer med synnedsättning för att 
undersöka deras tillgänglighet, upplevelser och förväntningar på webbplatser. Där 
testpersonerna fick vara anonyma och göra uppgifter med frågor när de navigerar sig 
fram på webbplatsen. Testpersonerna fick godkänna inspelning och skriva under ett 
sekretesspapper på att datan fick användas i studiens syfte. Efter att datainsamling var 
genomförd transkriberades den insamlade datan och analyserades med fokus på 
användarnas svar om tillgänglighet, upplevelse och förväntningar på webbplatser, där 
mönster för varje fråga och deltagarnas respektive svar sammanställdes i ett 
dokument. Transkriberingen färdigställdes sedan i ett dokument utifrån de mönster 
som hade tagits fram utifrån datainsamlingen. Med detta mönster kunde resultatet tas 
fram och forskningsfrågan besvarades.   

3.1 Användartest 
Ett användartest innebär enligt Löwgren & Stolterman (2004) att de blivande 
användarna får göra ett användartest med uppgifter på prototypen, där man studerar 
användarnas interaktion med systemet och undersöker hur lång tid det tog för 
användarna att lösa uppgifterna, hur många fel som gjordes och vilka typer av fel det 
var som gjordes. 
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3.1.1 Planering och genomförande 
Innan användartestet genomfördes tillsammans med personer med synnedsättning 
gjordes en planering på vilka frågor som skulle ställas och vilka typer av uppgifter 
som testpersonerna skulle få genomföra på webbplatsen. Användartestet genomfördes 
med 14 olika uppgifter på Linnéuniversitets webbplats och genomfördes i person eller 
via Skype. I person satt testledaren bredvid och observerade samtidigt som 
anteckningar gjordes på hur många eventuella fel som gjordes och om testpersonerna 
lyckades utföra uppgiften eller inte, beroende på om uppgiften var lätt eller svår för 
testpersonerna att utföra. Via Skype fick testpersonerna dela sin skärm med 
testledaren. Under användartestet fick testpersonerna använda sin egen dator med 
eventuella hjälpmedel som inzoomnings program och talsyntes. De 14 uppgifterna 
var relaterade till webbplatsen där testpersonerna fick söka efter eller ta reda på 
information om en specifik kurs eller program eller leta efter en specifik bok vid 
biblioteket. Testet genomfördes via telefon genom att testpersonerna fick berätta hur 
de klickade sig runt på webbplatsen (Se bilaga A). 
 
Intervjuer är en kvalitativ datainsamlingsmetod. Enligt Saffer (2010) menar han på att 
intervjuer är en bra och användbar metod för att kunna ställa frågor till användarna 
om deras erfarenheter och attityder. Vid en intervju är det viktigt att lyssna på 
intervjupersonerna och ställa öppna frågor, där intervjupersonerna får berätta och 
förklara (Arvola, 2014). Intervjuerna kan genomföras via telefonintervjuer eller via 
videokommunikation, då det ibland kan vara svårt att intervjua alla i person. Det som 
är viktigt att tänka på vid dessa intervjuer är att det är viktigt att ha uppföljningsfrågor 
och få dem att berätta och förklara hur saker fungerar för dem och hur de ser på det.  
 
Intervjuerna genomfördes med personer med olika typer av synnedsättningar. 
Sammanlagt intervjuades 10 personer, fem kvinnor och fem män. Intervjuerna 
genomfördes innan och efter användartestet på Linnéuniversitets webbplats där 
informatörerna intervjuades antingen i person eller via Skype eller via telefon. 
Intervjufrågorna handlade först om allmänna frågor om kön, ålder, synnedsättning, 
om deras förväntningar på webbplatser och om det använder några hjälpmedel för 
deras synnedsättning på webbplatser. Efter genomförandet av användartest fick 
testpersonerna besvara intervjufrågor om webbplatsens upplevelse, förväntningar och 
tillgänglighet både på datorn och i mobilen. De sista intervjufrågorna handlade om 
webbplatsens layout och färger (Bilaga A). 
 
Intervjuerna i person genomfördes i en lugn och avslappnad miljö utan irriterande 
eller störande ljud runt omkring. Intervjuerna via Skype genomfördes via laptop och 
spelades in via ett inspelningsprogram på datorn. Vid intervjuerna som genomfördes 
via Skype har det betraktats att de befanns sig i sin hemmiljö. Under genomförandet 
av intervjuerna via telefon fick testpersonerna enbart klicka sig fritt runt på 
webbplatsen genom att undersöka och utforska webbplatsen i några minuter för att 
känna sig bekväma. Efter det fick informanterna enbart svara på intervjufrågorna som 
handlade om webbplatsens tillgänglighet, upplevelse och förväntningar (Bilaga A), då 
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det var svårt att observera via telefon. För att underlätta transkriberingen genomfördes 
telefonintervjuerna via högtalare och spelades in via inspelningsprogram på datorn. 
Telefonintervjuerna genomfördes då testpersonerna tyckte att det kändes bekvämast 
för dem. Varje telefonintervju tog ca 30-40 minuter. Varje intervju varade ca 20-30 
minuter, men under några av Skype intervjuerna tog det lite längre tid på grund av 
tekniska problem med dålig internetanslutning och att uppkopplingen bröts. 
Intervjuerna och användartestet spelades in via inspelningsprogram på datorn efter 
godkännande av intervjupersonerna, då de fick skriva under ett sekretesspapper. Detta 
underlättade mycket transkriberingen av datainsamlingen.  
 
Observationer är en datainsamling inom kvalitativ data. Enligt Saffer (2010) så 
handlar observation om att man observerar människor och ställer frågor om hur de 
utför en viss uppgift och de får förklara varför de gör det. Det finns olika 
observationstekniker, men det beror på hur personen ska observeras. Det finns en 
observationsteknik där man ber användarna att tänka högt genom att ställa frågorna 
om vad de gör, varför och hur (Arvola, 2014). Tänka högt är en datainsamlingsmetod, 
där användare från respektive målgruppen får beskriva och förklara hur de går 
tillväga när de utför uppgifter på en prototyp och varför de gör som de gör (Nielsen, 
2012).  Med Linnéuniversitets webbplats som utgångspunkt genomfördes 
användartestet i samband med metoderna observation och tänka högt. Testpersonerna 
observerades på de eventuella svårigheter och problem som uppstod i samband med 
att de genomförde uppgifter på webbplatsen. Testpersonerna fick utföra 5 av 14 
uppgifter på webbplatsen som till exempel handlade om att de skulle leta efter en 
specifik bok och förklara hur de gick tillväga för att hitta boken. De fick leta efter 
kontaktuppgifter till kontaktperson till program eller kurs. På vissa uppgifter fick de 
förklara hur de gick tillväga när de löste uppgiften och förklara varför och hur de gick 
tillväga för att lösa uppgifterna. 

Urval 
Urvalet i denna undersökning av informanter har endast riktats till personer med 
synnedsättning och inte fullständig blindhet, eftersom att det är en helt annan 
inriktning än studiens syfte. Urvalet av informanterna kom efter kontakt via 
mailutskick till Synskadades Riksförbund, Unga Synskadade och Svenska RP-
föreningen i Kalmar och Stockholm. Dessa föreningar vidarebefordrade mailet till 
sina medlemmar eller lade ut informationen via deras facebooksida. Det var frivilligt 
för medlemmarna att vara med i studien.   
 
Undersökningen genomfördes tillsammans med 10 personer, fem kvinnor och fem 
män i åldrarna 20-60 år. Några av testpersonerna som var med i undersökningen hade 
problem med näthinnan, då några av dem hade Stargardts syndrom, som innebär att 
de har en mutation på näthinnan. Detta leder till att de har en blindfläck mitt i 
synfältet och kan bara se längs sidorna. En person var färgblind, med nedsatt syn på 
grönt och rött. Några av dem hade en ögonsjukdom som heter RP, “Retinitis 
Pigmentosa”, som innebär att de har svårt att se när det är mörkt och kollar bara rakt 
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fram och inte åt sidorna. En person var blind på ena ögat och hade tunnelseende som 
har liknande symptom som RP. Några av dem hade grå starr som innebär att linsen i 
ögat blir grumlig. En person hade synfunktionsnedsättning som innebär att personen 
får ont i ögonen och ont i huvudet när synen ansträngs. En person hade nedsatt syn till 
ca 1 %, vilket innebär att personen endast ser konturer, färger och kontraster. De 
flesta av testpersonerna hade svårt att orientera sig i offentliga miljöer där det är 
mycket folk, då de har svårt att lokalisera sig och inte ser personer förrän de är mitt 
framför dem. Några av testpersonerna får inte köra bil på grund av deras 
synnedsättning, som de egentligen hade önskat. Några av testpersonerna använder sig 
utav en blindkäpp för att ta sig fram.  

3.1.2 Analys 
För att kunna analysera och sammanställa datainsamlingen, så spelades 
användartestet in, med ett godkännande från informanterna. Under datainsamlingen 
gjordes anteckningar för att kunna underlätta för observationen som genomfördes 
under användartestet. Efter datainsamlingen transkriberades datan noggrant, genom 
att varje ord för ord som sades under inspelningen skrevs ned i ett Word dokument. 
Detta för att underlätta att inte missa viktig och nödvändig information. När 
datainsamlingen var transkriberad togs mönster ut genom att ta varje fråga för sig och 
sedan varje testpersons svar till respektive fråga i varsin färg för att hålla isär dem. 
Efter det togs mönster ut, genom att markera där testpersonerna hade gett liknande 
svar som sedan sammanställdes för respektive fråga i ett dokument, dessa mönster var 
grund till att kunna besvara forskningsfrågan.  
 

3.2 Tillförlitlighet 
För att kunna stärka tillförlitligheten i detta arbeta har det skrivits ned exakta ord vad 
varje informanterna har sagt under intervjuerna och de eventuella svårigheter har 
noggrant observerats under användartestet i den exakta tidpunkten när testet 
genomfördes. Detta har kunnat stärkas med hjälp av inspelning som sedan har 
transkriberats noggrant.  
 
I denna undersökning kan validiteten stärkas genom att testpersonerna själva har 
nämnt under genomförandet av användartestet att de har svårt att se vad som står på 
vissa delar av webbplatsen, och att de själva har bett om hjälp när de inte har hittat på 
vissa uppgifter. Reliabiliteten kan också stärkas då samma intervjufrågor har ställs till 
alla som har varit med i undersökningen, vilket har bidragit till att svaren på frågorna 
har varit liknande. 
 
Undersökningen genomfördes med en blandning av kvantitativa och kvalitativa data, 
med hjälp av både kvinnor och män i olika åldrar. Alla metoderna genomfördes 
samtidigt under samma session. Undersökningen har genomförts med personer med 
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olika typer av synnedsättningar, men de har ofta gett liknande svar på frågorna. Detta 
kallas triangulering. Detta påverkade i sin tur valdieten positivt.  
 

3.3 Etiska överväganden 
Informanterna som genomförde användartestet och intervjun på Linnéuniversitetets 
webbplats var frivilligt med i undersökningen och kunde när som helst avbryta. De 
fick tydlig information på vad undersökningen gick ut på och att de fick vara 
anonyma i undersökningen. Under testet fick de använda sina eventuella hjälpmedel 
på webbplatsen, och de fick genomföra uppgifterna i sin egen takt och behövde inte 
känna någon stress. Testpersonerna erbjöds godkänna eller neka inspelning av 
intervjun och användartestet. De fick skriva under ett sekretesspapper på att datan 
kommer att användas i studiens syfte och vilka som kommer att ha tillgång till datan 
(Se bilaga D). 
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4. Resultat  
4.1 Användartest 
Resultatet av sammanställningen av användartestet på Linnéuniversitetets webbplats 
visade att testpersonerna anser att webbplatsen är tillgänglig för personer med 
synnedsättning, och att deras förväntningar av webbplats uppfylls. Användartestet 
genomfördes i person, via Skype eller via telefon. I person och via Skype 
genomfördes även observationer och “tänka högt” i samband med att testet 
genomfördes. Vid telefonintervjuerna fick testpersonerna endast klicka sig runt på 
webbplats, då det var omöjligt att observera dem. Under användartestet observerades 
testpersonernas eventuella svårigheter till att lösa de 14 uppgifterna på webbplatsen 
(Se bilaga A). De svårigheter som observerades var att 6 av 10 testpersoner klickade 
först på plus-tecknet i menyn och sedan på “Söka och värdera” i menyn under 
kategorin “Bibliotek” när de skulle söka efter en bok i biblioteket. Testpersonerna 
trodde att det skulle finnas en sökruta på sidan och blev frustrerade över att de inte 
hittade den. Många trodde att rubriken “Söka” var en sökruta. Testpersonerna hade 
svårt att hitta sökrutan efter en specifik bok på biblioteket och samtidigt som de 
skulle förklara hur de skulle gå tillväga. Via telefon berättade testpersonerna att det 
var svårt att hitta (Se bilaga B).   
 
Det sammanställda resultatet från intervjufrågorna kategoriserades med rubriker för 
att lättare hålla koll på de sammanställda svaren till respektive fråga. Intervjufrågorna 
bygger på teoretiska aspekter inom valdieten med öppna frågor om vad som är 
problematiskt på webbplatser, deras förväntningar på webbplatser, hjälpmedel på 
internet, deras upplevelse av webbplatsen, tillgänglighet, upplevda förväntningar, 
Mobil, mobil och hjälpmedel, sedan layout och färg . Frågorna kategoriserades 
utifrån den ordningen som frågorna ställdes under intervjun. 
 
Problematiskt på webbplatser 
Det som många av testpersonerna upplever som mest problematisk på webbplatser är 
kontrastskillnader, placeringen av information och att kunna hitta och navigera sig på 
webbplatser. De flesta av testpersonerna tyckte också att det är problematiskt med 
rörliga bilder, då det inte hinner läsa den informationen. De flesta tyckte också att det 
är problematiskt med små typsnitt och otydliga menyer.   
 
Förväntningar på webbplatser 
Deras förväntningar på webbplatser är att det ska vara tillgänglig information, att det 
ska vara lätt att hitta, tydliga kontraster, bra placering, tydliga rubriker och gärna stor 
text så det är lätt att läsa. Några av testpersonerna förväntar sig att de ska kunna 
lyssna på innehållet och zooma in på webbplatsen, samt att webbplatsen ska vara 
anpassad för deras eventuella hjälpmedel. Några av testpersonerna förväntar sig också 
att det inte ska vara för mycket text och bilder på webbplatsen.  
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Testpersonerna upplever att deras synnedsättning påverkar dem om det är dåliga 
webbsidor, med dåliga kontraster och typsnitt som gör att det blir svårt att läsa.  
 
Hjälpmedel på Internet 
Några av testpersonerna använder sig av olika hjälpmedel när de är ute på nätet. De 
flesta använde förstoringsprogram och talsyntes på sin dator. Många använde ett 
förstoringsprogram som de har installerat på sin dator som heter “Zoom text” där 
testpersonerna kan markera text på skärmen och en talsyntes som läser upp det som 
personerna markerar på skärmen. Testpersonerna kan också ändra muspekarens 
storlek och färg. De kan också välja hur mycket de vill zooma in på skärmen.  
 
Några av testpersonerna använde glasögon och några av dem använde 
skärmdelningsprogrammet “Super Nova” där de kan använda snabbkommandon på 
tangentbordet för att kunna zooma in på skärmen. För några av testpersonerna är 
deras hjälpmedel avgörande för att de ska kunna använda en dator och kunna vara 
inne på internet, och kunna hänga med överhuvudtaget.  
 
Upplevelse av webbplatsen 
Alla testpersoners upplevelse av webbplatsen ansågs vara positiv. Många tyckte att 
menyn på webbplatsen var tydlig och att det kändes som lätt att navigera i den och ta 
sig runt på webbplatsen. Några av testpersonerna kände att det gick snabbt att lära sig 
webbplatsen efter att de hade klickat sig runt på webbplatsen ett tag. De tyckte att det 
kändes tryggt att navigera sig runt på webbplatsen. Några av testpersonerna tyckte att 
det kändes tryggt med de olika flikarna i menyn, som kändes logiska och att när de 
trycker på en flik i menyn så tycker testpersonerna att det känns som att de hamnar 
där de vill. Några av testpersonerna tyckte att det kändes tryggt att det fanns 
sökalternativ på webbplatsen, de tycker att det blir lättare att söka information om det 
blir svårt att hitta. Några av dem tyckte att det kändes lätt med de olika valen under 
utbildning att välja kurs eller program, välja studieort, termin med mera, och att de 
tyckte att det kändes tryggt att kunna filtrera valen av specifikt program eller kurs 
som de är tyckte verkade intressant (Se bilaga B). 
 
De flesta av testpersonerna tyckte att det var lätt att hitta information på webbplatsen, 
men viss information kunde vara lite svårare att hitta. Många av testpersonerna tycker 
att det var lätt att navigera sig i menyn, då undermenyerna låg i en logisk ordning. 
Några av testpersonerna som har varit inne på webbplatsen tidigare upplevde nu att 
det var lättare att hitta information på webbplatsen än tidigare. Några av 
testpersonerna upplevde att inget var problematiskt för dem på webbplatsen, men de 
tyckte att det var lite liten text på vissa sidor så att det blev svårt att läsa, och att det 
var lite svårt att läsa texten i undermenyn. Vissa upplevde att det var svårt att se 
sökrutan för att söka på en specifik bok i biblioteket (Se bilaga B).  
 
Sammanställningarna av intervjuerna visade även att de flesta tyckte att det viktigaste 
som ska finnas med på webbplatsen är bra menyer så att det är lätt att hitta och att det 
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ska vara lätt att hitta fram till det man är ute efter, kontrastskillnader, lätt att hitta 
kontaktinformation, sökfunktioner och placering av objekt. Testpersonerna tycker att 
webbplatsen är bra, därför att den är har bra kontraster och är lättnavigerad. Många av 
testpersonerna tyckte att webbplatsen har ett bra typsnitt som är lätt för dem att se. 
Men ibland så upptäckte många att det är lite många steg för att komma dit man ska 
via menyn. Några av testpersonerna upplevde att de stora bilderna är lite jobbiga, då 
det tar lite tid att ladda bilderna (Se bilaga B). 
 
Tillgänglighet 
Testpersoner tyckte att webbplatsen är tillgänglig för dem därför att de tyckte att 
webbplatsen hade bra kontraster, bra meny att kunna navigera mellan sidorna. Några 
av dem tyckte att webbplatsen blev mer tillgänglig via lyssna funktionen, då 
funktionen gör att webbplatsen blir tillgänglig för alla grupper (Se bilaga B). 
 
Upplevda förväntningar 
Alla testpersonerna tycker att webbplatsen lever upp till deras förväntningar och det 
verkade vara en webbplats som fungerade för alla testpersoner med olika behov, då 
alla kände att det var lätt att hitta på webbplatsen. 
 
Mobil 
I undersökningen så skulle testpersonerna klicka sig runt på webbplatsen via sin 
mobiltelefon. Många av testpersonerna hittade den informationen som de letar efter 
på webbplatsen via sin mobiltelefon. Några av dem upplevde att menyn och sökrutan 
var lättare att hitta via mobilen och att menyn kommer mer samlat (Se bilaga C).  
 
Några av testpersonerna tyckte att det var lite svårare via mobilen än på datorn. De 
kände att de fick scrolla ganska mycket på webbplatsen. De flesta av testpersonerna 
upplevde webbplatsen som tillgänglig via mobilen, då de kunde hitta informationen 
och att menyn kom i en logisk ordning så att det var lätt att hitta, precis som på dator. 
Några av testpersonerna tyckte inte att webbplatsen kändes tillgänglig via mobilen, då 
de upptäckte att de hade svårare att hitta information på webbplatsen (Se bilaga C).  
 
Mobil och hjälpmedel 
Några av testpersonerna använder olika hjälpmedel i sin mobil för sin synnedsättning. 
Några använder förstoring, som förstorar upp skärmen genom att det klickar på 
skärmen med sitt finger för att zooma in och några använder talsyntes. Några 
använder vocieover som är som talsyntes: att de markerar text med fingret och en röst 
läser upp för dem vad som står på skärmen. Några av testpersonerna använder inga 
hjälpmedel.  
 
Layout och färg 
Testpersonerna tycker att layouten och färgerna på webbplatsen är bra både i mobil 
och på dator, då de blir tydliga kontraster. Några tyckte att svart på gult ger en bra 
kontrast, men några tycker att den gula färgen kan bli lite för stark för ögonen. Några 
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tycker att typsnittet är bra, och att texten på webbplatsen är lätt att läsa. På några sidor 
på webbplatsen där det är längre text så kunde det bli svårare för några av 
testpersonerna att läsa och då lyssnar de hellre på texten istället. Några av 
testpersonerna hade inga synpunkter på layouten, utan tyckte att den var bra som den 
är. Några av testpersonerna tyckte att det var lite mycket bilder och grafik på 
webbplatsen. Några av testpersonerna tyckte att det var väldigt stora bilderna på sidan 
eller att de inte behöver vara så dominanta på sidan (Se bilaga B).  

4.2 Analys av resultaten 
Resultaten från användartestet och intervjuerna analyserades och var användbara för 
att kunna besvara forskningsfrågan. Metoderna som genomfördes tillsammans med 
personer med synnedsättning var användartest, där ingick också metoderna intervjuer, 
observation och tänka högt (3. Metod ). Detta kan kallas för triangulering, eftersom 
det är en blandning mellan kvantitativa och kvalitativa metoder då både 
användartestet, intervjuer och observationer och tänka högt genomfördes under 
samma session, samt också att flera olika grupper av synnedsättningar genomfördes 
under datainsamlingen.  
 
Intervjuer genomfördes innan och efter användartestet, detta för att få 
grundinformation om testpersonernas synnedsättning och deras förväntningar kring 
webbplatser, vilket var intressant i studiens syfte. Under användartestet observerades 
eventuella svårigheter med att lösa uppgifter på Linnéuniversitetets webbplats, 
resultatet kunde därför bekräftas att de svårigheter som observerades var att hitta 
sökrutan på biblioteket sidan under menyn “Biblioteket”. Då många klicka på ”Söka 
och värdera” i menyn och trodde att rubriken ”Söka” på sidan var en sökruta, de såg 
inte sökrutan på sidan och blev frustrerade över att de inte hittade den. Detta var 
intressant att observera (Resultat 4). Efter användartestet fick testpersonerna svara på 
intervju frågor om webbplatsens tillgänglighet, upplevelse och förväntningar. 
Resultatet från intervjuerna analyserades och intressanta mönster hittades för att 
kunna bekräfta mätningen av webbplatsens tillgänglighet för personer med 
synnedsättning. Tillgängligheten kunde bekräftas genom att webbplatsen har bra 
kontraster med svart text på vit bakgrund eller vit text på svart bakgrund och även 
svart text på gul bakgrund, lätt att hitta, tydliga menyer och typsnitt, kunna lyssna på 
innehållet på webbplatsen (se bilaga B). Utifrån resultatet från intervjuerna hittades 
också intressanta mönster kring vad som gör en webbplats otillgänglig och 
problematiskt för personer med synnedsättning, vilket är dåliga kontraster med till 
exempel ljusblå text på vit bakgrund, vilket gör det omöjligt för dem att kunna ta av 
viktigt information på webbplatser. Placeringen av information och hitta information 
och navigera sig på webbplatser. De flesta av testpersonerna tyckte också att det är 
problematiskt med rörliga bilder, då det inte hinner läsa den informationen. De flesta 
tyckte också att det är problematiskt med små typsnitt och otydliga menyer, eftersom 
att det blir svårt att läsa texter på webbplatserna och kunna hitta information via 
menyn (4. Resultat).  
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Resultatet utifrån testpersonernas förväntningar på webbplatser stämde överens med 
det framtagna resultatet utifrån intervjufrågorna om förväntningar på webbplatser och 
deras upplevda förväntningar. Därför att testpersonerna hade förväntat sig att 
layouten på webbplatsen skulle se ut på ett visst sätt och att de hitta den 
informationen som de letade efter, vilket kunde bekräftas i det framtagna resultatet 
från användartestet och intervjuerna. Resultatet visade även att deras upplevelse av 
webbplatsen var blandade känslor. Många av testpersonerna upplevde webbplatsen på 
ett positivt sätt genom att de tyckte att det kändes lätt att hitta i menyn då 
undermenyerna var i en logisk ordning, vilket gjorde det lätt att navigera sig på 
webbplatsen och hitta informationen som de letade efter. Resultatet visade även att 
sökalternativen på webbplatsen gav en väldigt stor trygghet, då de kan söka efter 
information som är svårare att hitta. Några tyckte att det var svårt att se typsnittet på 
vissa sidor och i menyn på webbplatsen. Resultatet visade även att de upplevde det 
som lite svårt att hitta sökrutan när de skulle söka efter en specifik bok på 
webbplatsen, vilket även observerades.( 4. Resultat). 
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5 Diskussion  
Syftet med denna studie var att undersöka hur tillgängligheten påverkar 
synnedsättning på Linnéuniversitets webbplats, och studera om den uppfyller deras 
förväntningar till att använda webbplatsen. Den empiriska datainsamlingen har legat 
till grund för att kunna besvara forskningsfrågan: 
 
Hur påverkar tillgängligheten användarupplevelsen för människor med 
synnedsättning på en webbplats och vilka förväntningar finns? 
 
Utifrån den litteratur, artiklar och tidigare forskning som har studerats i 
undersökningen kring tillgängligheten på webbplatser för personer med 
synnedsättning. Tidigare forskning har visat att tillgängligheten på webbplatser 
fortfarande är bristfälliga för personer med synnedsättning, eftersom de har olika 
behov och det spelar en viktig roll på hur webbplatserna är uppbyggda och anpassade 
för personer med synnedsättning (Lazar, 2006). Anledningen till detta kan troligtvis 
vara att vissa webbplatsägare inte lägger mycket tid på att göra sina webbplatser 
tillgängliga. Detta kan bero på att de inte har tillräckligt med kunskap om 
tillgängligheten på webbplatser och att vissa företag anser att det är för dyrt att göra 
sina webbplatser mer tillgängliga, då den ekonomiska vinningen är för liten så att det 
inte är värt att tillgänglighetsanpassa webbplatserna. Det ska vara lätt för användaren 
att hitta, förstå och kunna ta del av informationen på webbplatsen. (Thatcher set al, 
2006). Med hjälp av olika riktlinjer så kan en webbsida designas så att den blir mer 
tillgänglig för alla, men dessa riktlinjer hjälper inte alla användare med svår 
synnedsättning, eftersom att de är i behov av olika hjälpmedel (Shneiderman, 2000). 
En användbar webbplats måste ha ett bra användargränssnitt som gör det enkelt för 
användaren att navigera sig på webbplatsen (Sundström, 2005). Men fokus bör inte 
att alltid rikta sig till det visuella, utan istället till användarnas kunskaper, tidigare 
erfarenheter och behov, eftersom att det är användarna som ska navigera sig på 
webbplatsen. Att de grafiska elementen på en webbplats är tilltalande är viktigt för att 
kunna guida användaren i sin interaktion på webbplatsen och göra den mer tillgänglig 
(Lupton, 2006). 
 
Enligt Peters, & Bradbard (2007) så menar de att tillgängligheten på webbplatser för 
personer med synnedsättning påverkas om webbplatser har mörka bakgrunder, 
ovanliga eller små teckensnitt eller oskarpa bilder. De ska kunna förstå, uppfatta, 
navigera, samspela och bidra till webben utan problem (Thatcher set al, 2006). Kan 
inte användarna göra något av detta är webbplatsen otillgänglig. Detta kan kopplas till 
det resultat som togs fram i undersökningen. Eftersom att universell design handlar 
om att webbplatser ska vara tillgängliga och användbara för alla, oavsett hur 
produkten eller tjänsten ser ut och fungerar så ska designen fungera för alla 
användare. (Burgstahler & Ph, 2015). Inom universell design finns det sju 
grundprinciper och riklinjer för att kunna göra en tillgänglig design för alla. The City 
of Calgary, Community & Neighbourhood Services (CNS), Social Policy & Planning 
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Division, 2010) . Exempel från dessa grundprinciper och riktlinjer skulle kunna vara 
”Rättvis användning” som handlar om att alla ska kunna förstå innehållet och kunna 
använda sina eventuella hjälpmedel på webbplatsen. Detta påverkar deras 
tillgänglighet.  
 
Hur påverkar tillgängligheten användarupplevelsen för människor med 
synnedsättning på en webbplats?  
 
Detta kan kopplas till den teoretiska modellen ( Figur 2.2.). Om ett gränssnitt på en 
webbplats är tillgängligt för personer med synnedsättning så uppstår en positiv 
upplevelse hos användaren. Om en webbplats är otillgänglig uppstår en negativ 
upplevelse hos användaren. Nedan beskrivs vad som påverkar tillgängligheten på en 
webbplats för personer med synnedsättning.   
 
Tillgängligheten påverkar deras upplevelse på webbplatser om webbplatserna är 
dåligt utformade med dåliga kontraster som till exempel ljusblått på vit bakgrund, 
vilket gör att det blir omöjligt för personer med synnedsättning att läsa och kunna ta 
del av viktig information på webbplatserna. För vissa påverkas tillgängligheten på 
webbplatser av rörliga bilder, då de har svårt att hinna läsa den informationen. Det 
påverkar också om webbplatserna har dåliga typsnitt eller att texten är för liten så att 
den blir svårt att läsa. På grund av dålig utformade webbplatser så kan inte heller 
deras eventuella hjälpmedel som till exempel talsyntes läsa upp innehållet på 
webbplatsen åt dem, vilket också skapar ett problem att kunna ta del av viktig 
information. Hur webbplatser är uppbygga påverkar också deras upplevelse till att 
använda webbplatsen, placeringen av olika element skapar problem om de blir svåra 
för dem att hitta, vilket gör att de inte hittar den informationen som de letar efter. Om 
de har svårt att hitta den informationen som de letar efter så lämnar de eventuellt 
webbplatsen. Detta kan kopplas till Djamsbi, Siegel & Tullis (2012) resonemang 
kring visuell hierarkin eftersom det handlar om placering av information så att det blir 
lätt för användaren att hitta på webbplatsen. Inom visuell hierarki finns det fyra 
egenskaper: Storlek, Grafik, Färg och placering (2.6.1 Tillgänglighet på webben) 
Utifrån resultatet som togs fram under intervjuerna så har storleken en stor betydelse, 
eftersom det blir svårt att hitta och läsa om det är otydliga rubriker eller liten text. 
Grafik så påverkas tillgängligheten på webbplatser av rörliga bilder. Färg så påverkas 
tillgängligheten av dåliga kontraster som till exempel ljus text på ljus bakgrund. 
Placeringen av objekt gör det svårt för användaren att hitta på webbplatser om inte 
den viktiga informationen är tillgänglig.  
 
Resultatet visade även att otydliga menyer och otydliga rubriker påverkar 
tillgängligheten på webbplatsen. Om menyn inte är tydligt har de svårt att kunna 
navigera sig på webbplatsen och hitta viktig information. En webbplats där rubrikerna 
inte är tydliga skapar problem också med att förstå texten på webbplatsen, då det blir 
jobbigt för deras ögon att läsa långa texter. I resultatet konstateras även att deras 
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förväntningar på webbplatser stämde överens med Linnéuniversitetets webbplats ( Se 
4.2) 
 
Slutresultatet visade att Linnéuniversitetets webbplats är tillgänglig för personer med 
synnedsättning, därför att testpersonerna hade lätt att navigera och förstå hur 
webbplatsen fungerade, precis som enligt McKay (2013) teori om tillgängligheten på 
webbplatser kring färger och placering av objekt på en webbplats för att göra den 
mera tillgänglig. Resultatet visade även hur tillgängligheten påverkar deras 
upplevelse av webbplatsen, och vilka förväntningar de har på webbplatser. Det kunde 
konstateras att deras förväntningar på webbplatser stämde överens med 
Linnéuniversitets webbplats. Resultatet visade att de tillgänglighetsproblem som 
påverkar deras upplevelse till att använda webbplatser. 
 
Vilka förväntningar finns?  
 
De förväntningar som personer med synnedsättning har på tillgängliga webbplatser är 
att det ska finnas bra kontrastskillnader, så att det blir lätt för dem att se och läsa 
informationen på webbplatsen, till exempel vit text på svart bakgrund eller svart text 
på vit bakgrund. Kontrasterna på Linnéuniversites webbplats stämde överens med 
deras förväntningar därför att de hade lätt att läsa och ta del av informationen på 
webbplatsen(Se Bilaga B). Andra förväntningar på webbplaster var tydliga rubriker, 
bra typsnitt och textstorlek, vilket stämde överens på Linneuniversites webbplats, då 
de hade lätt för att läsa rubriker och de tyckte att texten var lätt att läsa på 
webbplatsen. Andra förväntningar som några av testpersonerna hade på webbplaster 
är att det ska vara lätt att navigera sig runt på webbplatsen. Detta kunde bekräftas i 
testet då testpersonerna tyckte att det var lätt att navigera sig runt och hitta 
information på webbplatsen. Eftersom att menyn låg i en logisk ordning upplevde de 
att de hittade den tillgängliga informationen snabbt på webbplatsen. Några av deras 
förväntningar var att de skulle kunna lyssna på innehållet, och att det inte skulle 
finnas rörliga bilder på webbplatser. Webbplatsen stämde därför överens med deras 
förväntningar då några av dem kunde använda sina talsynteser för att lyssna på 
innehållet och inga rörliga bilder fanns på webbplatsen. Många upptäckte lyssna 
funktionen på webbplatsen som de tidigare inte hade reflekterat över att den fanns, 
vilket gör webbplatsen mer tillgängligt för alla grupper. Detta kan återigen kopplas 
till universell design, eftersom att det stämde överens med deras förväntningar och 
upplevelse av webbplatsen. Användarna hade lätt att klicka sig runt på webbplatsen 
och hade inga svårigheter med att läsa texten och de upplevde webbplatsen som 
tillgänglig (Se bilaga B). 
 
Den teoretiska modellen (Se figur 2.2) visar hur tillgängligheten påverkar 
användarnas förväntningar och upplevelse på en webbplats, och även användartestet 
och intervjufrågorna bekräftade att webbplatsen stämde överens med webbplatsens 
tillgänglighet för personer med synnedsättning, samt att resultatet av informanternas 
upplevelse och förväntningar av webbplatser också stämde överens med den 



 

  33 
 

teoretiska modellen. Användarupplevelsen är viktigt för universell design, då 
designen ska vara tillgänglig och användbar för alla. Detta påverkar användarnas 
beteende och den positiva eller negativa upplevelsen när de interagerar med en 
produkt eller tjänst. På grund av deras förväntningar på gränssnittets tillgänglighet, så 
påverkas deras upplevelse av gränssnittet. Som tidigare nämns så beskriver Ajzen 
(1991) de tre orsakerna till ett visst beteende. Den första orsaken är attityd och 
uppfattning, som handlar om att innan användaren går in på webbplatsen så funderar 
användaren på om webbplatsen kommer att leva upp till användarnas förväntningar. 
Det som nämndes tidigare från resultatet var att testpersonernas förväntningar på 
webbplatser var, bra kontraster, tydliga rubriker, typsnitt, textstorlek och att kunna 
lyssna på innehållet. Det ska vara lätt för användaren att läsa texten på webbplatsen, 
kunna lyssna på innehållet och att inga rörliga bilder. Detta stämde överens med deras 
förväntningar på Linnéuniversitets webbplats. Den andra orsaken är subjektiv norm, 
som handlar om andras förväntningar på en persons handling. Till exempel att 
samhället förväntar sig att personer med synnedsättning ska kunna ta del av 
informationen på en webbplats. Resultatet kunde tydliggöra att webbplatsen är 
tillgänglig för personer med synnedsättning. I stort sett verkar det som att 
programmeraren som har designat webbplatsen förmodligen har funderat över hur 
webbplatsen ska byggas upp för att göra den tillgänglig för alla. Den tredje orsaken är 
beteende kontroll. Det handlar om att en person bestämmer om de ska utföra 
handlingen beroende på om uppgiften är lätt eller svår att utföra. Utifrån resultatet så 
uppfyller webbplatsen användarnas förväntningar, eftersom testpersonerna kände att 
de snabbt hittade den informationen som de letade efter på webbplatsen via menyn.  
 
Sammanfattningsvis så känns det som att arbetet i denna studie har flutit på väldigt 
bra, och att det framtagna resultatet känns väldigt bra. Det hade däremot varit 
spännande att hitta flera informanter, men på grund av att det var svårt att hitta 
informanter som ville vara med i undersökningen, vilket gjorde att det blev lite 
tidsbrist mot slutet av processen så fanns inte den möjligheten. Med resultatet som 
har tagits fram i studien så kan man slutgiltigt säga att Linnéuniversitets webbplats är 
tillgänglig för personer med synnedsättning och att webbplatsen uppfyller deras 
förväntningar.  
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5.1 Metodreflektion 
Med områdena universell design och tillgängligheten i fokus, valdes därför 
intervjufrågor och uppgifter i användartestet utifrån dessa områden. Urvalet gjordes 
endast utifrån personer med synnedsättning. Resultatet utifrån användartestet och 
intervjuerna kunde därför mäta webbplatsens tillgänglighet, detta gjorde att 
validiteten kunde förstärkas genom att resultatet var pålitligt. Resultatet visade 
liknande svar utifrån testpersonernas upplevelse och förväntningar, vilket kan anses 
som god valdiet. Användartestet var upplagt på ett enkelt sätt och genomfördes på 
samma sätt i person och via Skype, vilket kunde anses som god reliabilitet. Därför 
anser jag att användartest har både god reliabilitet och god valdiet. Om användartestet 
och intervjuerna hade genomförs på en annan urvalsgrupp, hade resultatet då blivit 
samma eller hade jag då fått ett helt annat resultat?  
 
Användartesterna var viktiga för att undersöka och studera tillgängligheten på 
Linnéuniversitets webbplats för personer med synnedsättning. Genom att 
testpersonerna fick uppgifter på webbplatsen kunde tillgängligheten observeras på 
eventuella svårigheter på webbplatsen och det uppgifter som gick snabbt för dem att 
hitta på webbplatsen. De metoder som genomfördes samtidigt som användartesterna 
var intervjuer, observation och tänka högt. Användartesterna fungerade väldigt bra, 
då resultatet gav likande svar på alla tester. I person och via Skype var det lättare att 
observera, eftersom i person satt testledaren bredvid och via Skype kunde 
testpersonerna dela sin skärm. Svårare var förstås via telefon då det är omöjligt att 
observera via telefonen, men testpersonerna som genomförde testet via telefon fick 
istället klicka sig runt på sidan och förklara hur de gick tillväga på webbplatsen.   
 
Användartestet gick bra att genomföra och resultatet blev viktigt för att kunna 
undersöka tillgängligheten på webbplatsen för personer med synnedsättning, vilket i 
sin tur kunde bekräftas med hjälp av intervjuerna och observation. För att underlätta 
transkriberingen spelades testet och intervjuerna in via program på datorn. Under 
observationerna så gjordes en anteckning på testpersonens eventuella svårigheter och 
hur lång tid det tog för testpersonerna att klicka sig runt på webbplatsen. Det gick bra 
att observera och anteckna samtidigt, men ibland kändes det lite ansträngande att göra 
både och i samma ögonblick. Det kändes ibland lite ansträngande också att hela tiden 
hålla koll och anteckna var testpersonen klickade på webbplatsen och lyssna 
samtidigt. Eftersom att bara ljudet på inspelningen spelades in, men till nästa gång 
kanske det skulle varit bättre att spela in testpersonernas skärm för att underlätta 
observationen.  
 
Under användartestet fick testpersonerna genom metoden tänka högt förklara hur de 
gick tillväga för att lösa uppgiften och varför. Några av dem bad om hjälp om de inte 
hittade eller hade svårt att se vad som stod på webbplatsen. Det verkade som att 
testpersonerna tyckte att kvar kul att förklara hur de gick tillväga. I person och via 
Skype var det lite lättare än via telefon, då eventuella svårigheter inte kunde 
observeras via telefon. Men via telefon fick testpersonerna endast klicka sig runt på 
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sidan och förklara vad det tryckte på. Metoden spelades också in för att underlätta 
transkriberingen. Före och efter användartestet fick testpersonerna svara på 
intervjufrågor. Intervjufrågorna var viktiga för att kunna lära känna användarna 
genom att ställa öppna frågor om deras synnedsättning och förväntningar på 
webbplatser. Dessa frågor är viktiga för att undersöka tillgängligheten på 
Linnéuniversitetets webbplats, deras förväntningar och upplevelse på webbplatser. 
Om de efter testet på webbplatsen. Intervjuerna spelades in för att underlätta 
transkriberingen. 

5.2	  	  Slutsats 
Slutsatsen i denna studie är att tillgängligheten påverkar användarupplevelsen för 
personer med synnedsättning på webbplatser. Det som påverkar tillgängligheten på en 
webbplats är dåligt utformade sidor med dåliga kontraster, till exempel ljusblått på vit 
bakgrund. På grund av dålig utformade webbplatser så kan inte heller personer med 
synnedsättning använda sina eventuella hjälpmedel. Till exempel talsyntes för att läsa 
upp innehållet på webbplatsen åt dem. Andra problem är rörliga bilder, dålig 
placering av objekt, otydliga menyer och rubriker, dåliga typsnitt eller att texten är för 
liten så att den blir svår att läsa. Det som personer med synnedsättning förväntar sig 
ska finnas på en tillgänglig webbplats: bra kontraster, bra typsnitt, tydliga rubriker, 
tillgänglig information, bra placering av element så att det blir lätt att navigera sig, 
inga rörliga bilder, kunna lyssna på innehållet och att kunna använda sina eventuella 
hjälpmedel . Genom detta får användaren en positiv upplevelse av webbplatsen. 
Utifrån de resultat som har tagits fram i denna studie så anser jag att jag har besvarat 
min forskningsfråga. 

5.3	  Förslag till fortsatt forskning 
Tillgängligheten för personer med synnedsättning är fortfarande bristfällig men håller 
i dagsläget på att förbättras, men det finns fortfarande behov av forskning och 
kunskap kvar till att göra webbplatser mer tillgängliga för alla. Genom att fokusera på 
den viktiga informationen istället för de grafiska elementen på webbplatserna så 
bidrar detta till att alla kan ta del av webbplatserna oavsett synförmåga. Detta bidrar 
till att deras upplevelse av webbplatsen förstärks. 
 
En annan intressant sak är att göra webbplatser mer tillgängliga så att personer med 
synnedsättning ska kunna använda sina hjälpmedel på webbplatserna. Eftersom deras 
hjälpmedel bidar till att de ska kunna ta del viktig information på webbplatser. Det 
skulle vara bra med ytterligare kunskap om deras hjälpmedel för att kunna bygga upp 
tillgängliga webbplatser som är välanpassade till deras hjälpmedel och deras behov. 
Webbplatserna måste vara anpassade så att deras hjälpmedel kan läsa webbplatsens 
innehåll på ett enkelt och smidigt sätt. Genom att anpassa fler webbplatser till att låta 
användare lyssna på innehållet på webbplatsen så att det blir mer tillgängligt för flera 
grupper.  
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Det hade varit intressant att samlat en grupp med personer med synnedsättning och 
prova metoden framtidsverkstad eller annan metod där de tillsammans fått diskutera 
webbplatsen. Det hade också varit intressant att se om resultatet hade blivit 
annorlunda eller samma. Men det var svårt att få tag på folk som var intresserade av 
att delta i undersökningen. Mail skickades till föreningar som Synskadades 
Riksförbund, Unga Synskadade och Svenska RP-föreningen i hopp om att få kontakt 
med personer med synnedsättning. Några få svar kom in och letandet fortsatte via 
egna kontakter. Mot slutet av processen började det bli lite ont om tid, då några av 
testpersonerna hoppade av i sista stund, men jag lyckades samla in 10 stycken 
personer i undersökningen och kom fram till ett resultat. 
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Bilagor

Bilaga A: Användartest med intervjufrågor 

Allmänna frågor: 
A. Kön 
B. Hur gammal är du? 
C. Vad har du för typ av synnedsättning? 
D. Kan du beskriva din synnedsättning och hur påverkar den din vardag? 
E. I vilket sammanhang upplever du att din synnedsättning är som mest 
problematiskt och varför? 
F. Hur är det till exempel när du är inne på en webbplats? Vad är då mest 
problematiskt?   
G. Vad har du för förväntningar kring webbplatser? 
H. Upplever du att din synnedsättning påverkar dig när du är inne på Internet 
och varför? 
I. Använder du några hjälpmedel över Internet för din synnedsättning - tycker du 
att dessa hjälpmedel underlättar för dig och varför? 

Användartest: 
1. Du är just nu inne på startsidan. Klicka dig runt på sidan.  
2. Ta reda på vad som är aktuellt för universitet just nu  
3. Hitta information om- inför innan, under och efter studier -Tänka högt 
4. Leta efter studieverkstad 
5. Leta efter programmet “Interaktionsdesigner” 
6. Leta efter information om vad programmet “Interaktionsdesigner” 

innebär och kontaktinformation.  Förklara hur du går tillväga 
7. Hitta kursstart, kontaktinformation och kursplan på en valfri kurs-  

Tänka högt 
8. Hitta till universitetsbiblioteket och leta efter vad du kan göra på 

universitetsbiblioteket 
9. Leta efter boken “Användbarhetsboken” Förklara hur du går tillväga 
10. Hitta kontaktinformation till, biblioteket Förklara 
11. Hitta till universitet i Kalmar och i Växjö 
12. Hitta kontaktinformation via sociala medier till exempel via Facebook.  
13. Ändra språk  

 
14. Efter följande uppgifter är genomförda Testa att lyssna på innehållet på 

sidan - underlättar det för dig?  
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Intervjufrågor webbplats 
1. När du är inne på webbplatsen, tycker du att du hittar den informationen som 

du letade efter? 
2. Upplevde du något som var problematiskt för dig på webbplatsen? 
3. Vad tycker du som har en synnedsättning är det viktigaste som ska finnas med 

på webbplatsen? 
4. Vad tycker du om webbplatsen? 
5. Kan du förklara din upplevelse av webbplatsen? 
6. Känns det tryggt och säkert att klicka sig runt på webbplatsen och kan du ge 

något exempel? 
7. Känns den tillgänglig för dig? Förklara 
8. Tycker du att webbplatsen lever upp till dina förväntningar och kan du förklara 

varför? 
  
Gå in på LNU’S webbplats via mobiltelefonen.  

Intervjufrågor Mobil 
 

1. Tycker du att känns lätt eller svårt att hitta information på sidan via 
mobiltelefonen? 

2. Hittar du den informationen som du letar efter via mobiltelefonen? 
3. Tycker du att webbplatsen känns tillgänglig och kan du förklara varför? 
4. Använder du några hjälpmedel över internet via mobilen för din 

synnedsättning?  
 

Avslutande frågor - Layout och färger 
1. Vad tycker du om layouten (text och bild) och färgerna på webbplatsen? (både 

mobil och dator)  
2. Har du lätt eller svårt för att läsa texten på webbplatsen? 
3. Hur skulle du vilja att layouten på webbplatsen såg ut för att underlätta för dig? 
4. Finns det något som du skulle vilja förändra, lägga till eller ta bort på 

webbplatsen? 
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ddd 

Bilaga B - Resultatet  
B.1 Söka bok  
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B.2 Bra kontrastskillnader 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

43   



 

 

 

 
 
B.3 Tydliga rubriker 
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B.4 Bra typsnitt och textstorlek 
 
 

 
 
B.5 Lättnavigerad - meny i logisk ordning 
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B.6 Lyssna på innehållet 
 

 
 
 
 
B.7 Inga rörliga bilder - Mycket grafik 
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Bilaga C - Mobil  
C.1 Meny och söksymbol  C.2 Meny i logisk ordning 

                  
  C.2 Meny samlad  C.3 Scrolla mycket 
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Bilaga D – Sekretesspapper 
 

 
 
 
 

48   
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 Institutionen för informatik  
 
351 95 Växjö / 391 82 Kalmar 
Tel 0772-28 80 00 
Lnu.se  


