
 

 

 

 

 

 

 

INTERNET OCH PERSONER MED 

FUNKTIONSHINDER 

Haidar Al Attar 

Ghada Melle 

EXAMENSARBETE 2009 
ÄMNE (INTERNETTEKNIK) 

 



Postadress:  Besöksadress:  Telefon:   

Box 1026  Gjuterigatan 5  036-10 10 00 (vx)  

551 11 Jönköping 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERNET AND PEOPLE WITH 

DISABILITIES 

Haidar Al Attar 

Ghada Melle 

 
Detta examensarbete är utfört vid Tekniska Högskolan i Jönköping inom 

ämnesområdet Internetteknik. Arbetet är ett led i magisterutbildningen. 

Författarna svarar själva för framförda åsikter, slutsatser och resultat. 

 

Handledare: Christer Thörn 

 

Omfattning: 15 hp (D-nivå) 

 

Datum: 2009-07-24 

 

Arkiveringsnummer: 

 



Abstract 

1 

Abstract 

People with disabilities constitute a big group of Internet users. Due to great 

advances in adaptive technology for people with disabilities more and more 

disabled will have access to Internet. For that reason it is extremely important 

for a web developer to be aware of different disabilities that complicate or 

prevent using Internet, different adaptive technologies that facilitate using 

Internet and different methods, both in design and programming, that make 

Internet accessible for people with disabilities. 

 

In this report we have dealt with three problems: 

 Which types of disabilities that complicate or prevent using Internet? 

 Which types of adaptive technologies are available concerning using 

Internet? 

 How can a web developer or programmer increase the accessibility to 

Internet for people with disabilities? 

To investigate how disabled people use adaptive technologies and which 

difficulties they experience when using Internet we have interviewed people 

with various types of disabilities. 
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Sammanfattning 

Personer med särskilda behov utgör en stor grupp av internetanvändarna. Tack 

vare den snabba utvecklingen av hjälpmedel för funktionshindrade personer 

kommer fler och fler funktionshindrade personer att ha tillgång till Internet. 

Därför är det oerhört viktigt för webbutvecklare att vara medvetna om olika 

funktionshinder som försvårar eller förhindrar användning av Internet, olika 

hjälpmedel som underlättar användning av Internet samt olika metoder som gör 

Internet tillgänglig för funktionshindrade både när det gäller design och 

kodning (programmering). 

 

I denna rapport har vi behandlat tre frågor: 

 Vilka typer av funktionshinder försvårar eller förhindrar användning av 

Internet? 

 Vilka hjälpmedel finns det för personer med särskilda behov när det 

gäller användning av Internet? 

 Hur kan man som webbutvecklare eller webbprogrammerare utöka 

webbtillgängligheten för personer med särskilda behov? 

För att undersöka hur hjälpmedel för personer med funktionshinder används i 

praktiken och vilka svårigheter funktionshindrade har vid Internetanvändning 

har vi intervjuat personer med olika funktionshinder. 

 

Nyckelord 

 Funktionshinder 

 Webb tillgänglighet 
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1 Inledning 

Internet har blivit en oundviklig del för många människor i deras vardagsliv. 

Idag sker en stor del av vår kommunikation via Internet. Internet används av 

människor av olika kön, ålder, utbildning, språk, intressen, bakgrund, inkomst 

osv. Ett viktigt syfte med utvecklingen av Internet är att göra den tillgänglig för 

alla. Men är Internet verkligen tillgänglig för alla? Är alla webbutvecklare 

medvetna om att Internet kan vara otillgängligt eller oanvändbart för människor 

med särskilda hinder? 

 

1.1 Bakgrund 

För att uppfylla kravet att göra Internet tillgängligt för alla måste 

webbutvecklarna inse att deras målgrupper skiljer sig i sina möjligheter att 

använda Internet. En webbplats som är tillgänglig till hundra procent för en 

målgrupp kan vara helt oanvändbar för en annan målgrupp. 

För en person som inte lider av något funktionshinder kan det vara svårt att 

föreställa sig hur en handikappad person upplever otillgänglighet på en 

webbplats. Med ett litet experiment kan vi observera en del av svårigheter som 

upplevs av personer med särskilda behov när de besöker en för dem 

otillgänglig webbplats. Om vi slår av bildvisningen på vår webbläsare och 

därefter laddar upp vår favoritsida ser vi att vår favoritwebbplats känns mycket 

främmande utan bilder. En synskadad person upplever samma sak när han/hon 

besöker en webbplats som inte ger något alternativ till bilder som hjälper den 

synskadade att på annat sätt ”se” bilderna. Lösningen behöver inte vara 

komplicerad. I det här faller räcker det med att förse bilden med en beskrivande 

text.  

I den här uppsatsen kommer vi att fokusera på målgrupper som kan få problem 

med tillgängligheten. En av grundreglerna när det gäller tillgänglig av 

webbdesign är att lära känna målgruppen och dess behov. 

 

1.2 Syfte och mål 

Den här uppsatsen vänder sig till personer som studerar eller jobbar inom IT i 

allmänhet och till webbutvecklare i synnerhet. Syftet bakom uppsatsen är att 

uppmärksamma och därmed öka kunskapen om följande punkter: 

 Hur kan ett funktionshinder försvåra eller förhindra tillgängligheten på 

Internet? 

 Vilka hjälpmedel finns det för att underlätta tillgängligheten på 

Internet? 

 Hur ska man programmera för en bättre tillgänglighet på Internet? 
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Uppsatsen kan även vara till nytta för personer med funktionshinder som vill ta 

reda på vilka möjligheter de har för bättre tillgänglighet på Internet. 

 

1.3 Avgränsningar 

Vi har valt ett ämne där forskning och utveckling fortfarande pågår. Området är 

ganska nytt för forskare och utvecklare eftersom Internet fick sin spridning 

först på nittiotalet. Därför kan vi inte påstå att vi har täckt området ur alla 

aspekter. 

 

När det gäller hjälpmedel för funktionshindrade så kommer det säkert att dyka 

upp nya hjälpmedel som vi inte har nämnt i vår rapport. Meningen med 

uppsatsen är inte att beskriva alla hjälpmedel som finns på marknaden utan vi 

vill öppna dörren för bättre förståelse och medvetande om vilka möjligheter 

som finns för funktionshindrade få bättre tillgänglighet på Internet. 

 

Vi har inte heller tagit upp alla de programmeringsaspekter som underlättar 

tillgängligheten på Internet med tanke på att det är ett omfattande område som 

inte kan rymmas i en enda del av en uppsats. Därför kommer vi att hänvisa till 

externa källor för den som är intresserad att fördjupa sig i ämnet.    

 

1.4 Disposition 

I kapitlet om den teoretiska bakgrunden redovisar vi för olika kategorier av 

funktionshinder som påverkar tillgängligheten på Internet. Varje 

funktionshinder får en definition och beskrivning samt hur det kan påverka 

användning av Internet. Därigenom får läsaren förståelse för problemen som 

olika hinder utgör för funktionshindrade vid Internetanvändning. 

 

Vi har beskrivit problemet och hur vi kom fram till lösningen som presenteras i 

resultatdelen. 

 

I resultatdelen föreslår vi olika lösningar och olika hjälpmedel för 

funktionshindrade och beskriver olika programmeringsaspekter. Vi redovisar 

även våra intervjuer med de funktionshindrade som ger en levande bild och en 

praktisk beskrivning av problemet.  
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2 Teoretisk bakgrund 

2.1 Synrelaterade funktionshinder 

En synskadad person är den som har svårt att se, inte alls kan se eller har svårt 

att orientera sig med hjälp av sin syn. I Sverige finns det cirka 100 000 

synskadade[1]. Synskador kan bero på många olika orsaker och kan vara av 

olika typer. 

2.1.1 Blindhet 

Blindhet betyder att personen saknar förmågan att se i bägge ögon. Blinda 

använder sig vanligtvis av en skärmläsare när de surfar på Internet. En 

skärmläsare läser av texten som visas på skärmen och skickar den antingen till 

ett talsyntes och/eller en blindskrift display som kan uppdateras. Många blinda 

föredrar att använda textbaserad webbläsare såsom Lynx, eller ljudbaserad 

webbläsare framför grafisk webbläsare. 

 

Exempel på hinder som kan drabba blinda vid surfing på Internet kan vara 

följande: 

 Bilder, kartor eller grafiska ritningar som saknar en alternativ text. 

 Text som visas med hjälp av en bild utan någon bildbeskrivning. 

 Videofilmer som saknar text eller ljud. 

 Tabeller som förvirrar läsaren om de läses cell efter cell på grund 

av dålig struktur. 

 Ramar som saknar meningsfulla namn. 

 Ramar som saknar ”NOFRAME” alternativet. 

 Formulär där användaren inte kan förflytta sig bland dess celler på 

ett logiskt sätt. 

 Formulär som saknar etiketter. 

 Icke standardiserade dokumentformat som försvårar tolkning av 

text för skärmläsaren.  

 Förkortningar som saknar förklaringar [2]. 
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2.1.2 Nedsatt synförmåga 

Personer med låg synförmåga kan använda sig av extra stora bildskärmar som 

visar texten och bilderna större än vanligt. De kan även ta hjälp av en 

förstoringsapparat som förstorar hela eller en del av bildskärmen. När ikoner 

och länkar är större blir det lättare för en person med låg synförmåga att klicka 

på dem. 

CSS (Cascading Style Sheets) kan vara en stor hjälp till personer med låg 

synförmåga. De kan skapa sina egna mallar för hur text och bilder visas på 

skärmen till exempel svart text med storlek 26 på en vit bakgrund. CSS- mallen 

som användaren väljer åsidosätter den mallen som har valts av webbsidans 

skapare. 

Exempel på hinder som kan drabba personer med låg synförmåga vid surfing 

på Internet är följande: 

 Webbsidor som använder typsnitt med absolut storlek (absolute font 

size) som gör att textstorleken inte kan ändras. 

 Webbsidor som tappar sin struktur vid förstoring. Detta händer om 

webbsidan saknar ledigt utrymme runt omkring vid normal storlek. 

 Webbsidor som innehåller text och bilder med dålig kontrast. 

 Webbsidor som inte tillåter användaren att ha sina egna CSS (Cascading 

Style Sheets) mallar. 

 Texter och/eller bilder som uppdateras snabbt innan personen med låg 

synförmåga hinner uppfatta dem [3]. 

Det finns olika typer av låg synförmåga. Med utgångspunkt från ett fotografi 

kommer vi att visa hur verkligheten ser ut hos några grupper av personer med 

låg synförmåga. En person med felfri syn ser så här: 

 

Figur 1: Världen genom en person med nedsatt synförmåga [4]. 
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Nedsatt synförmåga p.g.a. diabetes 

En person med synskada tillföljd av diabetes ser så här: 

 

Figur 2: Världen genom en person med låg synförmåga pga. Diabetes [4]. 

 

Diabetiker riskerar att få synskador mer än andra människor. De kan drabbas av 

suddig syn, fläckar eller blixtar i synfältet eller plötsligt synbortfall [4]. 

Grå Starr 

En person som är drabbad av grå starr kan se så här: 

 

 

Figur 3: Världen genom en person drabbad av grå Starr [4]. 

 

Grå starr är en vanligt förekommande synskada hos personer över 55 år. Det 

kan även vara ärftligt dvs. att barnet föds med synskadan [4]. 
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Grön Starr 

En person som är drabbad av grön starr ser så här: 

 

 
Figur 4: Världen genom en person drabbad av grön starr [4.] 

Grön starr orsakas av att trycket i ögat blir för högt. Men sjukdomen kan 

förekomma även vid normalt och lågt tryck. Synnerven drabbas som i sin tur 

påverkar synfältet hos den drabbade personen. Också grön starr kan vara 

medfödd [4]. 

 

Näthinneavlossning 

En person med näthinneavlossning ser så här: 

 

 

Figur 5: Världen genom en person med näthinneavlossning [4]. 

 

Sjukdomen orsakas av att ögats näthinna helt eller delvis lossnar. Om ögat inte 

opereras och näthinnan inte sätts tillbaka på plats leder det till blindhet. [4] 
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2.1.3 Färgblindhet 

I Sverige finns det cirka 350 000 färgblinda personer. Enligt statistiken är cirka 

4 % av alla svenska män färgblinda. Genetiska orsaker gör att män riskerar 

färgblindhet i större utsträckning än kvinnor. Sjukdomen är i de flesta fall 

ärftlig. En färgblind person kan inte urskilja mellan alla eller vissa färger. Den 

vanligaste formen av färgblindhet är rött-grönt och gult-blått, där personen inte 

kan urskilja mellan röd och grön färg eller gul och blå färg. 

 

Mycket information kan gå förlorad för en färgblind person. Tänk dig en 

varningsskylt med grön bakgrund och röd text. En färgblind kan inte läsa en 

sådan varningsskylt eftersom han/hon inte kan skilja på grönt och rött. I en 

intervju berättar en förbundskapten om de praktiska svårigheterna med 

färgblindhet: 

- Du berättade att du är färgblind. På vilket sätt hämmar det dig? 

- Tänk dig själv en kvällsträning i elljus med ena laget i gröna västar och 

det andra i röda. Då ser jag inte skillnaden. 

”Förbundskapten Lagerbäck i Halland Posten”[5] 

 

Med hjälp av CSS kan färgblinda personer välja sina egna mallar för färger på 

webbsidornas texter, bilder och bakgrund. I det fallet måste det finnas stöd i 

webbläsaren för ett sådant alternativ nämligen att användarens stilmallar ges 

prioritet framför stilmallar som har valts av webbsidans skapare. 

 

På webben brukar man ange viktig information, till exempel felmeddelanden 

eller obligatoriskt fält med röd färg. Detta skapar problem för färgblinda 

personer eftersom de inte kan urskilja denna färg. Även vissa färg 

kombinationer kan försvåra. Till exempel rödgrön, för: Bakgrundtext, bakgrund 

bild och bildtext. 

 

Webbläsare som förhindrar användarna att välja sina egna mallar med hjälp av 

CSS utgör ett hinder för färgblinda att surfa på Internet.[2] 

 

2.2 Hörselrelaterade funktionshinder 

2.2.1 Dövhet 

Det föds cirka 70 döva barn i Sverige varje år. Cirka 5 % av de döva barnen har 

döva föräldrar. Dövhet har många olika orsaker: arv, att modern under 

graviditeten insjuknat t ex i rödahund, hjärninflammation under tidig barndom, 

bullerskador, virus osv.[6] 
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Många döva har svårt att läsa eller tala tydligt på grund av att deras första språk 

är teckenspråk. Därför är det viktigt att tolka ljudbaserad information till 

teckenspråk. Till exempel online videoföreläsningar som ges vid 

distansutbildningar kan förses med teckenspråk för att göra det möjligt för döva 

studenter att läsa på distans. 

 

Det är säkert omöjligt att översätta allting på Internet till teckenspråk i dag. 

Översättning till teckenspråk kan vara svårt vid bland annat textbaserad 

chattning eller forum. Blinda använder sig av skärmläsare för att omvandla text 

till ljud. Samma metod kan användas för döva dvs. att skapa ett program som 

översätter text till teckenspråk. 

 

Att förse ljudfiler med textförklaringar kan underlätta Internetsurfing för döva. 

Kompletterande bilder till textinnehåll kan också vara till stor hjälp i dessa fall. 

 

Exempel på hinder som döva kan möta vid surfing på Internet: 

 Ljudinnehåll som saknar textbeskrivning. 

 En stor mängd text utan förklarande bilder. Detta är ganska tröttsamt för 

döva som har teckenspråk som sitt första språk. 

 Ett komplicerat språk kan vara svårt att uppfatta av personer som har 

teckenspråk som sitt första språk[2]. 

 

2.2.2 Nedsatt hörselförmåga 

Personer med nedsatt hörselförmåga kan utnyttja alla hjälpmedel för döva samt 

ytterligare hjälpmedel såsom ljudförstärkare som kan hjälpa att öka 

ljudvolymen. 

 

2.3 Fysiska och motoriska funktionshinder 

Motoriska och fysiska funktionshinder kan omfatta följande: 

 Svaghet i vissa kroppsdelar bland annat händerna. 

 Muskelrelaterade problem bland annat ofrivilliga rörelser, darrning, 

orienteringsproblem eller förlamning. 

 Känselsvaghet. 

 Handledrelaterade problem. 

 Avsaknad av kroppsdelar framför allt händer. 

 Smärta som försvårar eller förhindrar normal rörelse. 
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Det finns många hjälpmedel för personer som lider av fysiska och motoriska 

funktionshinder bland annat: 

 Specialdesignade möss för personer som har svårigheter att använda sina 

händer. 

 Specialdesignade tangentbord som inte kräver mycket rörelse i händer 

och fingrar. 

 Särskilda pekdon som kan styras med hjälp av huvud eller mun. 

 Röststyrda programvaror. 

 Ögonstyrda system. 

Bland de svårigheter som personer med motoriska funktionshinder i handen, är 

att klicka flera tangenter samtidigt till exempel (Ctrl + Alt +Del), (AltGr + @) 

eller (Alt + Tabb). Problemet kan lösas genom att låta användaren klicka på 

tangenterna sekventiellt dvs. en tangent i taget efter varandra med korta 

mellanrum. 

 

Vanligtvis behöver personer med motoriskt funktionshinder längre tid för att 

interagera med en webbsida bland annat för att fylla i formulär. Därför kan 

webbsidor som har en kort tidsgräns för interaktion vara svårtillgängliga för 

personer med motoriskt funktionshinder. 

 

Exempel på hinder som personer med fysiska och motoriska funktionshinder 

kan möta vid surfing på Internet är t ex webbläsare som inte erbjuder 

alternativa möjligheter till muskommandon. 

 

Många hjälpmedel som används av personer med funktionshinder kan även 

vara till hjälp för personer utan funktionshinder. Till exempel ett tangentbord 

som erbjuder alternativa möjligheter för alla mus- kommandon kan användas 

av alla oavsett om de har funktionshinder eller inte. [2] 

 

2.3.1 RSI (Repetitive Stress Injuries) & Musarm 

RSI är ett sjukligt tillstånd när personen lider av smärta, styvhet, svullnad, 

krypningar, svaghet eller bedövning i en del/delar av kroppen som fingrar, 

handleder och nacke på grund av att kroppsdelen utsätts för upprepad 

arbetsbelastning. Om man utför ett monotont arbete under en lång period leder 

detta till att vissa muskler, senor eller leder i kroppen så småningom slits ut. 

Till slut blir kroppsdelen mycket öm för vid minsta belastning. 
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RSI i händer och fingrar börjar med att de senor och nerver som passerar 

handleden och fingerlederna, blir irriterade vid långvarig belastning. 

Användning av tangentbord och mus under en lång period kan leda till detta 

tillstånd. [7] 

 

Begreppet musarm är en av RSI (Repetitive Stress Injuries = Upprepad Stress 

Skador), som innefattar alla de symptom som kan uppkomma i samband med 

repetitiv ansträngning av muskler, ledband, senor och nerver. 

Musarm leder till smärta/stelhet i rygg, nacke, axlar, armar, armbågar, händer 

eller fingrar som uppstår på grund av arbete med datorer. Risken av att drabbas 

av musarm ökar drastiskt vid dålig ergonomi och arbetssituation, hög stress, 

stora prestationskrav och monotona arbetsuppgifter. Musarm kan förvärras till 

den grad att musklerna blir överkänsliga för minsta rörelse så som att öppna en 

dörr, vrida på nycklar, använda bestick eller knäppa knappar. 

 

Symptom på musarm varierar från person till person men följande symptom 

kan vara tecken på musarm: 

 Ont i armen, armbågen, handen eller fingret. 

 Spänning och smärta i nacken. 

 Att händer eller fingrar domnar. 

 Kalla händer. 

 Spänningshuvudvärk[8]. 

 

2.4 Stumhet eller mutism 

Stumhet kan orsakas av psykologiska eller neurologiska störningar. Stumhet 

kan vara tillfällig eller permanent beroende på dess orsak. En hög ångestnivå 

kan leda till tillfällig stumhet som också kallas för selektiv mutism. Stumhet 

kan förekomma i samband med andra sjukdomar eller handikapp till exempel 

demens, hjärnblödning, blodpropp i hjärnan, hjärntumör, förgiftning eller 

dövhet.[9] 

Röststyrda webbplatser är sällsynta, men i de fall där röststyrning förekommer 

ska det finnas ett textbaserat styrningsalternativ. 
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2.5 Kognitiva och neurologiska funktionshinder 

2.5.1 Dyslexi 

Dyslexi innebär en beständig funktionsnedsättning i läsning och skrivning 

oberoende av intelligens, skolgång, hemmiljö eller sociala förhållande. Dyslexi 

är vanligare bland män än kvinnor och uppskattningsvis är 4-8 % av 

befolkningen är dyslektiker. Dyslexi kan vara auditiv eller visuell. Auditiv 

dyslexi innebär att man har svårt att urskilja ord man hör medan visuell dyslexi 

innebär att man har svårigheter att avkoda ord man läser. Svårighetsgrader 

varierar från person till person och kan uppträda i olika former. Man kan ha 

både auditiv och visuell dyslexi eller en av dem. Den som är drabbad av endast 

visuell dyslexi har inte något problem att höra och förstå de ord han/hon har 

svårt att läsa. 

Dyslexi kännetecknas av att man: 

 Läser långsamt eller stammande. 

 Gissar sig fram till ord och meningar dvs. att man är osäker på vad man 

läser. 

 Hoppar över ett eller flera ord i en mening. 

 Blandar ihop, lägger till eller tar bort bokstäver i ett ord till exempel 

bröd blir börd, ingen blir igen och helt blir helst osv. 

 Vänder på ordet till exempel god blir dog [10]. 

 

En visuell dyslektiker med lässvårigheter kan få hjälp av en skärmläsare så att 

det är möjligt att höra textinnehållet istället för att läsa det. Auditiv dyslektiker 

med skrivsvårigheter kan använda sig av ljudbaserad textredigerare, en 

programvara som förvandlar användarens tal till text. AJAX tekniken kan 

också vara till stöd för auditiva dyslektiker med skrivsvårigheter särskilt vid 

formulärifyllning eller söktjänster. Med hjälp av AJAX kan användaren 

erbjudas relevanta förslag på ord som kan skrivas i textrutan. Google använder 

sig av denna teknik: 
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Figur 6: Exempel på assistans vid ifyllning av webbformulär 

 

Användning av bilder som förtydligar textinnehållet kan vara ett bra stöd för 

dyslektiker för att uppfatta webbinnehållet. Bilder bör vara enkla och 

beskrivande och man ska helst undvika komplexa animationer som kan 

distrahera dyslektikern från att uppfatta textinnehållet. 

Rörliga texter kan vara en mardröm för en dyslektiker. Kommersiella 

webbsidor som bombarderar besökaren med reklam som uppdaterar sina texter 

förlorar snabbt en del av sina kunder, nämligen dyslektikerna som inte förstår 

reklamens budskap. Enkel reklam som faktiskt når kunderna är säkerligen 

bättre än sofistikerad reklam som tappar en del av målgruppen. 

2.5.2 Dyskalkyli 

Dyskalkyli består av det grekiska ordet dys-, som betyder dålig, och det 

latinska ordet calculus, som betyder beräkning. Dyskalkyli visar sig tydligt när 

den drabbade personen börjar hantera matematiska beräkningar. Dyskalkyli 

betyder inte att den drabbade personen har nedsatt intelligens eller kognition 

utan funktionsnedsättningen gäller endast beräkningsrelaterade frågor. 

Vissa har ingen förmåga alls att utföra matematiska beräkningar. De kan till 

och med ha svårigheter med att räkna från 1 till 10. I det här extrema fallet 

kallas funktionsnedsättningen för akalkyli (a- = ingen). 

Dyskalkyli kan orsakas av ärftliga faktorer, fosterrelaterade problem eller 

skador som drabbar hjärnan under senare skede i livet. Personer med dyskalkyli 

funktionsnedsättning har svårt att föreställa sig abstrakta aritmetiska begrepp. 

De kan få problem med allt som är relaterad till tal och beräkning som t ex 

finansiella beräkningar, valutavärde eller tidtabeller i sifferform [12]. 
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För att göra webbsidor tillgängliga för personer med dyskalkyli ska man ta 

hänsyn till följande: 

 Presentera tidtabeller för flyg-, tåg-, och bussresor i mycket enkel form. 

 Erbjuda alternativa lösningar för att presentera varupriser bland annat 

genom röstalternativ. 

 

2.6 Uppmärksamhetsrelaterade funktionshinder 

Personer med uppmärksamhetsrelaterade funktionsnedsättning har svårigheter 

med att fokusera på information. De kan lätt drabbas av distraktion och 

förvirring. Webbsidor som innehåller mycket information av varierande typer 

såsom nättidningar eller stora webbutiker med stort sortiment kan vara 

svårtillgängliga för personer med uppmärksamhetsproblem[2]. 

 

För att underlätta tillgängligheten på Internet för personer med 

uppmärksamhetsrelaterade funktionsnedsättning ska man till hänsyn till 

följande: 

 Webbsidan ska vara enkelt strukturerad med lätta 

navigeringsmöjligheter. 

 Webbsidan ska inte innehålla mycket information på en begränsad yta. 

 Webbsidan ska inte innehålla många animationer, reklam, rörliga texter, 

popup-rutor, ljud eller sådant som distraherar användaren från 

huvudinnehållet. 

 

2.7 Intelligensnedsättning 

Personer med intelligensnedsättning har inlärningssvårigheter som försämrar 

deras villkor att lära sig nya saker eller uppfatta omgivningen på ett normalt 

sätt. Många sjukdomar kan orsaka intelligensnedsättning bland annat Downs 

Syndrom. 
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2.7.1 Downs Syndrom (DS) 

Downs Syndrom är en sjukdom som orsakas av en kromosomrubbning i 

kroppen. Alla levande varelser har ett bestämt antal kromosomer. En normal 

människa har 46 kromosomer som är uppdelade i 23 par hos kvinnor (23 + 23 

= 46) och 22 par hos män (22 + 22 = 44) plus en X och en Y kromosom som 

avgör människans könet. Ibland kan det inträffa fel när könscellerna delar på 

sig dvs. att en cell får 22 kromosomer medan den andra cellen får 24 

kromosomer. Om en cell med 24 kromosomer förenar sig med en normal cell 

med 23 kromosomer vid befruktningen, leder detta till att antal kromosomer i 

kroppen blir 47 istället för 46. Den extra kromosomen leder till en 

utvecklingsstörning som varierar i grad hos olika personer. 

 

Man vet ännu inte varför fel inträffar vid delning av könscellerna, men man har 

upptäckt ett klart samband mellan mammans ålder och sannolikheten av att 

barnet föds med Downs Syndrom. Antalet fall av Downs Syndrom bland barn 

födda av mammor yngre än 35 år är mindre än ett fall på 1000 barn. Medan 

sannolikheten av Downs Syndrom ökar till 100 av 1000 barn födda av mammor 

mellan 48 och 50 år. 

 

I Sverige föds cirka 120 barn med Downs Syndrom varje år. Det motsvarar 

1/800 födslar per år. [13] 

 

Downs Syndrom kan påverka människor på olika sätt. Den kan leda till bland 

annat: 

 Epilepsi. 

 Demens. 

 Manlig sterilitet. 

 Talsvårigheter. 

 

En gemensam följd av alla former av Downs Syndrom är intelligensnedsättning 

men intelligensnedsättningen kan variera från en person till en annan. 

Intelligenskvoten IQ för majoriteten av personer med Downs Syndrom är under 

70 (Intelligenskvoten för personer med normal begåvning är mellan 90 och 

109). [14] 

 

Personer med intelligensnedsättning kan ha svårigheter att uppfatta abstrakta 

begrepp, utföra aritmetiska beräkningar eller läsa och skriva. Därför skall 

innehållet på en webbsida presenteras på ett enkelt sätt för dem genom bland 

annat: 
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 Enkel text med utförliga och lättförståliga beskrivningar. 

 Användning av bilder som underlättar förståelsen av textinnehållet. 

 Undvika snabbuppdateringar av webbsidan på grund av att personer med 

nedsatt intelligensförmåga behöver mer tid för gå igenom och uppfatta 

innehållet i webbsidan. 

 Okomplicerad struktur av webbsidan som underlättar navigeringen. 

 

2.7.2 Epilepsi 

Epilepsi medför inte nedsättning av människans intelligens. Det har funnits 

många begåvade personer som lidit av epilepsi bland annat Agatha Christie 

(den kända brittiska författaren av kriminalromaner), Sokrates (den kände 

grekiske filosofen från Aten), Napoleon (den kände franske militären och 

politikern) och Vincent Van Gogh (den kände nederländske konstnären). 

 

I Sverige finns cirka 60 000 epileptiker. Epilepsi orsakas av skador och 

störningar i hjärnans nervceller som kan ha uppkommit under fosterstadiet eller 

senare i livet. Hjärnskador kan förekomma av olika anledningar bland annat: 

 Problem vid förlossning. 

 Hjärnblödning på grund av kraftiga skallskakningar. 

 Förgiftning på grund av till exempel alkoholförtäring. 

 Hjärntumörer på grund av farlig strålning. 

 

Epilepsianfall varierar i antal och styrka från en person till en annan, men i de 

flesta fall av epilepsianfall påverkas den drabbade personens medvetande. Det 

finns faktorer som kan utlösa epilepsianfall bland annat: 

 Feber. 

 Sömnbrist. 

 Psykisk eller fysisk stress. 

 Oro [15]. 
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2.7.2.1 Photosensitive epilepsi 

Den här typen av epilepsianfall kan orsakas av särskilda visuella stimulanser i 

form av flimrande ljus, snabbrörliga bilder och animationer, blinkande texter, 

geometriska figurer såsom radade linjer, många bredvidliggande cirklar. 

Känsligheten för visuella stimulanser kan öka i samband med alkoholförtäring, 

sömnbrist, sjukdom och en hög nivå av stress, spänning eller upphetsning. 

 

I dag finns det ingen bot för den här typen av epilepsi men det finns mediciner 

kan användas för att minska känsligheten mot de utlösande faktorerna. 

Patienterna kan också lära sig vilka situationer eventuellt leder till 

epilepsianfall samt vissa metoder för att minska effekten av riskfaktorerna 

bland annat genom att täcka över det ena ögat. Cirka 5 % av alla epileptiker 

lider av den här typen av epilepsi. ”Photosensitive epilepsy” drabbar mest barn 

och ungdomar upp till 20 års ålder [16]. Flickor är mer sårbara än pojkar för 

denna sjukdom på grund av genetiska orsaker. 

 

I Japan rapporterades hundratals av epilepsianfall efter visningen av det kända 

barnprogrammet Pokémon som innehöll starkt flimrande scener. En scen som 

visar en explosion av en bomb som följs av 5 sekunders lång flimrande röd ljus 

mot Pikachus
1
 ögon, misstänks vara orsaken till epilepsianfallen. Även online 

spel där ljud och bild förändras i snabb takt kan betraktas som riskfaktorer [17]. 

 

En logotyp för 2012 års olympiad i London ansågs vara en riskfaktor som 

kunde utlösa epilepsianfall. Logotypen är en spetsig symbol med datumet för 

olympiaden och symbolen för de olympiska spelen[18]. 

 

 

Figur 7: Olympiska spelets symbol, London 2012 [49]. 

 

                                                 
1
 Pikachu som liknar en råtta är programmets populäraste figur. 
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I mars 2008 rapporterades de första fysiska angreppen via Internet. En grupp 

hackare attackerade ett forum tillhörande epileptiker med en snabblinkande gif 

animation som kunde utlösa epilepsianfall och migrän. Dagen därpå utförde 

hackarna en ny attack. Med hjälp av JavaScript kod dirigerades offren till en 

webbsida med komplicerade bilder, bland annat snabblinkande färgade rutor, 

som utlöste epilepsianfall hos sårbara tittare [19]. 

 

Frekvensen av blinkningar som kan utlösa epilepsianfall är mellan 5 till 30 

blinkningar per sekund (Hz). Risken minskar avsevärt för frekvenser högre än 

30/sekund och frekvenser lägre än 5/sekund är helt ofarliga. Geometriska 

figurer med starka kontraster, som svarta linjer mot vit bakgrund eller 

schackbräden med svarta och vita kvadrater är för höga riskfaktorer. Risken 

ökar avsevärt om geometriska figurer rör på sig snabbt eller ändrar riktning 

[16]. 

 

W3C (World Wide Web Consortium) har i sina riktlinjer för 

Internettillgänglighet fastslagit att man ska undvika flimrande objekt på 

webben eller låta användaren ha kontroll över dem. Riktlinjen nummer 7 

behandlar denna fråga: 

Until user agents allow users to control flickering, avoid causing the screen to 

flicker [Priority 1]. (Note: People with photosensitive epilepsy can have 

seizures triggered by flickering or flashing in the 4 to 59 flashes per second 

“Hertz” range with peak sensitivity at 20 flashes per second as well as quick 

changes from dark to light “like strobe lights”[2] 

 

Until user agents allow users to control blinking, avoid causing content to blink 

(i.e., change presentation at a regular rate, such as turning on and off) 

[Priority 2][2] 

 

Until user agents allow users to freeze moving content, avoid movement in 

pages. [Priority 2][2] 

I USA har man utfärdat en lag som förbjuder diskriminering på grund av 

handikapp (Rehabilitation Act of 1973). Paragraf 508 av denna lag behandlar 

diskriminering av handikappade inom IT. Paragraf 508 presenterar villkor som 

underlättar tillgänglighet inom IT för personer med funktionshinder. En av 

bestämmelserna i denna paragraf är följande: 

Pages shall be designed to avoid causing the screen to flicker with a frequency 

greater than 2 Hz and lower than 55 Hz [20] 

 

Det rekommenderas att man använder platta dataskärmar (LCD screen) 

eftersom de tillverkas enligt en teknik som förhindrar att skärmen flimrar. 
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2.8 Web Accessibility Intitiative, WAI  

Web Accessibility Intitiative, WAI, introducerades 1997 under den 

internationella World Wide Web-konferensen. WAI:s uppgift är att göra 

webben tillgänglig och användbar för funktionshindrade personer.  WAI, i 

samarbete med olika organisationer runt om i världen, fortsätter att fokusera på 

webbtillgänglighet på fem viktiga områden: teknik, riktlinjer, olika verktyg, 

utbildning samt forskning och utveckling.  

 

World Wide Web Consortium ,W3C (www.w3.org), är det internationella 

konsortium ” som vars uppgift är att leda webben till sin fulla potential genom 

att utveckla gemensamma protokoll som främjar dess utveckling och att 

säkerställa interoperabilitet, alltså göra olika system kompatibla med varandra” 

[44] 

 

WAI ansvarar för att World Wide Web Consortium, W3C, ska göra webben 

tillgänglig för alla personer. Den har tre viktiga riktlinjer:  

 

- Web Content Accessibility Guidelines (Design) 

- Authoring Tool Guidelines (Verktyg) 

- User Agent Guidelines (användaragenter) 
 

2.8.1 Web Content Accessibility Guidelines:  

Ansvarar för att skapa webbplatser som är tillgängliga för Internetanvändarna, 

speciellt för funktionshindrade. Webbutvecklare som inte är bekanta med 

funktionshindrade personers Internetanvändande, tolkar detta som att 

specialisterna rekommenderar att webbtillgänglighet ska skapas med 

webbplatser med tråkig design, ljus bakgrund, enkel text, inga bilder, ingen 

färg, ingen känsla eller stil. Detta stämmer inte alls. Målet med riktlinjerna är 

att hitta en bra design och att underlätta Internetanvändningen.  [44] 
 

2.8.2 Authoring Tool Guidelines: 

Verktygens riktlinjer avser olika typer av programvaror webbutveckling. Nedan 

följer några av dessa verktyg:  

- Redigeringsverktyg som är designade för att producera webbplatser 

såsom HTML, XML, etc. 

- Verktyg som kan spara dokument i ett webbformat som t.ex. 

ordbehandlingsprogram. 

- Verktyg som omvandlar ett vanligt dokument till webbformat. 

- Verktyg som skapar multimedia filer för Internetanvändning som t.ex. 

SMIL eller en enkel videofilm. 

http://www.w3.org/
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- Verktyg som hanterar layouten som t.ex. CSS. 

 

Syftet med Verktygen är att anpassa webbtillgängligheten för användaren 

oavsett det finns funktionshinder eller inte.  

Eftersom Internet både är ett sätt att ta emot och förmedla information, är det 

extra viktigt att redigeringsverktygen är tillgängliga för alla personer oavsett 

behov eller funktionshinder. [44] [2] 

   

2.8.3 User Agent Guidelines:  

Användaragenter är program eller webbläsare som t ex Netscape Navigator, 

Microsoft Internet Explorer, Lynx och Opera. Nästan alla webbaserade 

produkter eller tekniker är användaragenter.  Nedan följer några av 

användaragenternas riktlinjer:  
 

- Stödja inmatningen och utmatningen av informationen. 

- Säkerställa att användaren har tillgänglighet till information. 

- Konfiguration skall inte minska webbtillgängligheten. 

- Implementera specifikationer som underlättar tillgänglighet. 

- Skaffa navigeringsverktyg. 

- Orientera användaren. 

- Tillåta konfiguration och anpassning.  

- Erbjuda dokumentation och hjälp av användaragenten[44] [2]. 
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3 Genomförande 

När vi valde att skriva om funktionshindrade personer och Internet hade vi bara 

allmänna information i ämnet. Vi hade redan läst om tillgänglighet på Internet 

och om vikten av att bygga användarvänliga webbplatser, men våra kunskaper 

var grundläggande inom ämnet ”tillgänglighet för funktionshindrade”. 

 

Vi sökte relevant litteratur för att få fördjupade kunskaper i ämnet. Tyvärr finns 

det inte mycket litteratur på svenska men vi hittade rapporter på svenska som 

har givits ut av olika svenska föreningar för personer med funktionshinder. 

Hjälpmedelsinstitutet [28] har varit till stor hjälp i vårt sökande. Där hittade vi 

publikationer i form av rapporter och artiklar. Institutet har även ett bibliotek 

som erbjuder engelska litteraturer i ämnet. 

 

Vi märkte att de svenska rapporterna och den engelska litteraturen behöver 

kompletteras med andra källor. Därför fortsatte vi vår sökning genom att leta i 

Internet källor. En bra Internet källa i detta sammanhang är W3Consortium 

(W3C, [2]) som erbjuder webbdesigner och webbutvecklare mycket goda 

kunskaper när det gäller tillgänglighet på Internet. 

 

För att få en bredare kunskap om funktionshindrade personers Internetvanor 

och vilka hjälpmedel som används, införde vi en webbundersökning. 

Undersökningen bestod av 14 allmänna frågor. Vi kontaktade olika föreningar 

för funktionshindrade personer. Samt genomfördes personliga intervjuer för att 

kunna få mer omfattande svar.  
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4 Hjälpmedel för Internetanvändning  

I detta avsnitt kommer vi att nämna vilka hjälpmedel som finns tillgängliga för 

funktionshindrade. 

4.1 Skärmläsare  

Skärmläsare är en mjukvara som används av blinda personer eller personer som 

lider av dyslexi för att konvertera textinnehållet på en skärm till antingen 

ljudbaserad utdata eller punktskrift som presenteras av en Braille apparat 

(Refreshable Braille Display)[21]. En skärmläsare läser av text eller objekt som 

kan presenteras med hjälp av en alternativ text bland annat bilder med 

tillhörande beskrivningar. Därför är det viktigt att förse objekt med beskrivande 

texter för att underlätta tillgång till webbinnehållet för personer som använder 

skärmläsare. 

Man ska vara noga med att beskriva objektet enligt funktionen det uppfyller. 

Till exempel om bilden nedan används endast för ett dekorativt syfte så räcker 

det med att beskriva den med ”En bild på ett hus”. 

 

Figur 8: en bild på ett hus utan text [2]. 

 

Men om samma bild används som en länk till startsidan så ska man beskriva 

den som ”En länk till startsidan” för att informera användaren om bildens 

funktion. 

Användning av olikartade objekt (text, bilder, ljudfiler och videofilmer) på en 

webbsida komplicerar avläsning av en webbsida. Därför använder dagens 

skärmläsare en ny teknik som formaterar om webbsidan så att det blir lätt att 

läsa av den. Utvecklingen pågår för att öka skärmläsarnas användarvänlighet 

bland annat för att låta användaren få kontroll över taltakten (hur snabbt talet 

produceras), talvolymen (hur högt eller lågt talet produceras), tonhöjd och 

möjligheten att producera tal på olika språk[21]. 

 

Företaget ”Dolphin Computer Access” har utvecklat en skärmläsare ”Pen” som 

kan kopplas till datorn via USB. Användaren kan ha ”Pen”-programvaran med 

sig överallt för att använda den med alla datorer som har stöd för programmet 

[22]. 

4.1.1 Screen Reader/2 

Företaget IBM har producerat Screen Reader/2 som fungerar på alla OS/2 och 

Windows plattformer. Skärmläsaren är anpassad för IBM-tillverkade 

webbläsare (IBM Web Explorer) samt Netscape Navigator [44]. 
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4.1.2 Slimware Windows Bridge 

Är en produkt från det kanadensiska företaget ”Syntha-Voice Computers”. 

Skärmläsaren är anpassad för Windows applikationer och presenterar utdata i 

form av både ljud och skriftpunkter. Den kan användas med både Internet 

Explorer och Netscape Navigator. Man kan ladda ner en demo version av 

programvaran från företagets hemsida[44]. 

4.1.3 Window Eyes 

Är en produkt från det amerikanska företaget GW Micro. Skärmläsaren är 

anpassad för olika typer av webbläsare bland annat Netscape Navigator, 

Internet Explorer och Mozilla. Olika versioner av Windows operativsystem 

bland annat Windows 2000, Windows XP och Windows Vista har stöd för 

Window- Eyes skärmläsaren. 

 

Användning av Window- Eyes begränsas inte till surfing på Internet. Window- 

Eyes används även för att hantera programapplikationer som Office paket 

(Word, Excel, Power Point, Access och Outlook) samt olika versioner av 

Windows operativsystem. Skärmläsaren stödjer även filformat som PDF och 

Flash[23]. 

4.1.4 JAWS 

En akronym för Job Access for Windows Software. Som namnet säger är 

skärmläsaren anpassad till Windows olika operativsystem och programvaror. 

JAWS använder sig av en teknik som formaterar om webbsidan före 

konverteringen till ljudbaserad utdata eller punktskrift. Tekniken ökar 

webbsidans användarvänlighet, till exempel har en grupp länkar formateras om 

till en lista av länkar i alfabetisk ordning som underlättar navigeringen för 

användaren. Skärmläsaren är kompatibel med både Internet Explorer och 

Netscape Navigator[29]. 

4.1.5 Out Spoken Solo 

En produkt av den holländska företaget ALVA. Den kan användas på både 

IBM PC (Windows operativsystem) och Apple Macintosh (Mac OS 

operativsystem). Olika versioner av Internet Explorer och Netscape Navigator 

har stöd för Out Spoken Solo. 

Skärmläsaren är kompatibel med olika typer av Braille Display (6 eller 8 

skriftpunkter) och talsynteser. Förutom engelska stödjer den även andra språk 

som tyska, franska, italienska, japanska, holländska, spanska, norska och 

svenska. 
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Out Spoken används inte bara vid surfing på Internet utan även vid användning 

av Microsoft Office program (Word, Excel, PowerPoint, Access och 

Outlook)[24]. 

 

4.2 Talsyntes 

Är ett artificiellt tal som skapas med hjälp av datorer. Framgångsrika steg har 

tagits till att låta den genererade rösten från datorn efterlikna den mänskliga 

rösten. Nuförtiden har användaren större kontroll över hur talsyntesen fungerar 

bland annat: 

 Språk: Det finns stöd till olika språk bland annat arabiska, franska, 

danska, holländska, finska, tyska, italienska, engelska och svenska. 

 Röst: man kan välja bland olika röster (både manliga och kvinnliga). 

 Användaren kan höra hela sidan eller en del av den. 

 Det finns stöd till att höra vad man skriver på tangentbordet och därmed 

få stöd att skriva rätt (bra stöd för dyslektiker). 

4.2.1 Read Speaker 

Är en avancerad webbaserad talteknologi som möjliggör för användaren att 

höra innehållet på webben på 16 olika språk. Tjänsten som är konstruerad med 

ASP programmeringsspråk har, sedan den lanserades 2001, fått stor 

användning på Internet (cirka 5 miljoner användare varje månad). Tjänsten kan 

även användas för att höra RSS nyheter och bloggar. 

 

Read Speaker är kompatibel med olika operativsystem (Linux, Mac OS och 

Windows) och webbläsare (Firefox och Internet Explorer) samt filformat (PDF 

och Word dokument). Tjänsten ställer inga krav på att användaren ska 

installera eller ladda ner någon programvara utan det räcker med att klicka på 

”lyssna”-knappen för att tal ska strömma till användaren på nolltid. På begäran 

av webbplatsens ägare kan webbplatsen kopplas till tjänsten mot betalning. 

Read Speaker XT är en version av Read Speaker som förutom uppläsning 

erbjuder hjälp med navigering och textförstoring [25].  

4.2.2 Text Aid 

Till skillnad från Read Speaker är Text Aid en personlig tjänst som kan 

anskaffas av användaren. Mot betalning skaffar sig användaren 

inloggningsuppgifter till Text Aids hemsida [26]. Därefter kan användaren 

kopiera texter från vilken webbplats som helst och klistra in i Text Aids 

hemsida för att få höra texten. Detta betyder att användaren är oberoende av 

dator och webbplats dvs. att han/hon kan logga in från vilken dator som helst 

för att höra vilken webbplats som helst. 
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Text Aid har stöd för följande språk (grundpaketet innehåller endast 4 språk): 

 Svenska. 

 Engelska. 

 Franska. 

 Tyska. 

 Spanska. 

 Italienska. 

 

Personliga inställningar när det gäller typsnitt, textfärg, textstorlek sparas i en 

databas och används nästa gång användaren loggar in [25]. 

4.2.3 Word Reader Plus 

Förutom tjänster som erbjuds av andra talsynteser erbjuder Word Reader Plus 

följande: 

 Möjligheten att spara text till ljudfil av olika format för senare 

användning. Ljudfilen kan spelas upp av en dator eller överföras till en 

mp3-spelare eller mobiltelefon. 

 Möjligheten att konvertera text till video med synkroniserat tal. 

Videoformatet (.avi och .wmv) stöds av många mobila enheter bland 

annat IPhone och IPod. 

 Uppläsning av ordförklaringar och synonymer till ord i Word-

programmet. 

 Talande miniräknare [27]. 

 

4.3 Alternativa tangentbord för funktionshindrade 

Alternativa tangentbord, som används av personer med särskilda behov, kan 

vara både hårdvara eller mjukvara som ersätter det vanliga tangentbordet. Olika 

varianter av alternativa tangentbord förekommer: 

 Tangentbord med extra stora tangenter. 

 Mini tangentbord. 

 Säkrade tangentbord som bland annat: 

o Förhindrar multitangentslag dvs. att tangenterna kan tryckas en i 

taget. 

o Fördröjer repetition av tecken dvs. att teckenskrivning dröjer då 

man håller tangenten nere. 

 Ögonstyrda tangentbord. 
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 Skärmbaserade tangentbord. 

Beroende på funktionshinder sker inmatningen via tangentbordet på olika sätt 

bland annat: 

 Tryckkontakt med fingrarna eller särskilda tryckverktyg som en gummi 

pinne. De passar både för det fysiska och det skärmbaserade 

tangentbordet. 

 Sug- och blåskontakt som passar för det skärmbaserade tangentbordet. 

Tangenter på tangentbordet reagerar på användarens munblåsningar. 

 Sensorkontakt där en sensor överför användares aktion, till exempel 

ögonblickningar, till tangentbordet. 

4.3.1 Skärmtangentbord 

Är ett bra alternativ för personer som inte kan eller har svårt att använda det 

fysiska tangentbordet. Inmatningen sker med hjälp av musmarkören, antingen 

kan man trycka på markören eller lägga markören på tangenten som då trycks 

automatiskt efter en bestämd tid som användaren själv väljer. 

Nackdelen med skärmtangentbord kan vara att det sänker skrivhastigheten och 

skymmer en del av skärmen [28]. 

 

4.3.2 Alfabetiskt tangentbord 

Lämpar sig bäst för personer som inte kan eller har svårt att använda sig av 

QWERTY eller AZERTY tangentbord. Den alfabetiska ordningen på 

tangentbordet gör det lättare för användaren att hitta bokstaven han/hon vill 

använda [28]. 

4.3.3 Tangentbord med extra stora tangenter 

Tangentstorleken på ett standardtangentbord är cirka 1,3 cm, medan 

tangentbord med extra stora tangenter kan ha tangenter vars storlek är upp till 

2,5 cm. Hög kontrast och större storlek underlättar användningen av 

tangentbordet för personer med bland annat synnedsättning. Finns både som en 

vanlig variant (QWERTY) och en alfabetisk variant [29]. 
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4.3.4 Mini tangentbord  

Lämpar sig för personer med begränsad handrörlighet på grund av förlamning 

eller muskelsjukdom. Kan också användas av personer som hanterar 

tangentbordet med endast en hand. På grund av att tangenterna är tätt placerade 

använder man vanligtvis en särskild penna för att trycka på tangenterna. 

Användaren kan också beställa ett mini tangentbord som passar för antingen 

höger eller vänster hand. Layouten varierar beroende på vilken hand man 

använder [30]. 

 

4.3.5 Ergonomiska tangentbord 

Repetitive Stress Injury orsakas av att man utsätter en kroppsdel, såsom 

handleden, för upprepad stress under en lång period så att kroppsdelen blir 

känslig för stress under lång tid. Att skriva med ett vanligt tangentbord kan leda 

till ett sådant tillstånd. 

 

Ergonomiska tangentbord är designade på ett sådant sätt att användaren kan 

välja ett bekvämt sätt att använda tangentbordet. Det finns två varianter av 

ergonomiska tangentbord: 

 På den första varianten har man redan bestämt det optimala sättet att 

använda tangentbordet enligt specifika krav eller undersökningar 

 På den andra varianten kan användaren ändra sättet att använda 

tangentbordet varje gång han/hon känner någon form av stress. 

 

4.3.6 Ögonstyrda tangentbord 

Med hjälp av en sensor som placeras på monitorn fångas alla ögonrörelser som 

styr förflyttningen av markören på skärmen. Efter att användaren fäster blicken 

på en tangent kan han/hon klicka på tangenten via ögonblinkar eller special 

knappar. 

Ögonstyrda tangentbord är inte så snabba att använda men de kan vara en 

lösning för personer som inte kan använda sina händer [46]. 
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4.4 Alternativa möss 

4.4.1 Munstyrd mus 

”Integra Mouse” är en typ av mus som ersätter den vanliga musen och har alla 

funktioner såsom ”klicka”, ”dubbelklicka” och ”klicka och dra”. Musen 

manövreras med hjälp av läpprörelser och sug/blås. Med små munrörelser kan 

användaren hantera musmarkören medan enkla/dubbla sug/blås signaler 

motsvarar enkla/dubbla klickningar. ”Klicka och dra” funktionen uppnås 

genom att man suger och håller luften. Munstycket som man använder för att 

hantera musen innehåller ett membran som reagerar på sug- och blåssignaler 

[29]. 

4.4.2 Fotstyrd mus 

För de som vill avlasta sina händer från musarbete finns en alternativ mus som 

kan hanteras med fötterna. Den fotstyrda musen består av två pedaler. Den ena 

pedalen styr musmarkörens rörelse medan den andra pedalen sköter 

musklickningarna. Default läget för vänster- och högerklickningar är att en tå-

klick betyder vänster klick medan en hälklick betyder höger klick. Den 

fotstyrda musen kopplas till datorn via USB- eller PS/2 port och fungerar med 

kända operativsystem som Windows, Mac och Linux[30]. 

 

4.4.3 Huvudstyrd mus 

Med hjälp av en signalmottagare som sätts fast på monitorns topp och en signal 

avsändare som sätts på användarens huvud, glasögon, hatt eller fingerring kan 

man styra musmarkörens rörelse på skärmen. Signalen består av en infraröd 

stråle som följer huvudets rörelse för att styra markören på skärmen. 

 

Vid användning av en huvudstyrd mus kan klickningar (vänster- och 

högerklickningar) ske på olika sätt, t ex: 

 Heta tangenter (Hot Keys): Användaren kan välja tangenter på 

tangentbordet för att ersätta vänster-, mitt- och högerknappar. 

 Användaren kan konfigurera musen så att klickningen sker efter att man 

sätter fast markören på en klickpunkt under en bestämd tid, till exempel 

3 sekunder. 

 Man kan använda andra tillbehör med huvudmusen för att hantera 

klickningar bland annat olika typer av fotstyrda, munstyrda och 

handstyrda klickapparater[33]. 
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4.5 Taligenkänning (Speech Recognition) 

Taligenkänning är en teknik som gör det möjligt att använda den egna rösten 

som en inmatningsenhet för datorstyrning. Utöver inmatning av text används 

tjänsten också för att utfärda olika kommando till datorn. 

 

Datorn måste ”tränas upp” för att lära känna igen användarens röst. 

Träningsperioden varierar beroende på programmets kvalité, men moderna 

taligenkänningsprogram kräver så kort träningsperiod som 5 minuter. 

Programmet liknar en person som försöker lära sig ett nytt språk, ju mer 

programmet används desto mindre antal fel [45]. 

 

Tekniken har genomgått stor utveckling under de senaste åren och man räknar 

med att den kommer att konkurrera med nuvarande inmatningsenheter som 

tangentbord och mus med tanke på att den erbjuder en handsfree access till 

datorn. 

 

Nya tjänster läggs till programmet kontinuerligt bland annat ”play back”, ett 

kommando som tillåter användaren att lyssna på vad han/hon har redan dikterat 

till datorn. Med denna tjänst kan synskadade personer korrekturlyssna på 

dokument skrivna med hjälp av deras röster [36]. 

 

En annan tjänst som underlättar användning av taligenkänning program är 

möjligheten att använda ”Macro”. Macro är instruktioner som användaren 

skapar enligt sina önskemål för att automatisera repetitiva arbetsmoment i ett 

program. Användning av ”Macro” i ett taligenkänning program gör det möjligt 

att genomföra många sofistikerade instruktioner med ett enda kommando [32]. 

 

Gamla taligenkänningsprogram kunde inte hantera kontinuerligt tal. Man var 

tvungen att mata in talet ett ord i taget. Däremot kan moderna 

taligenkänningsprogram hantera naturligt tal. De kan till och med hantera 

kommandon som ett vanligt tal till exempel ”Send email to Christer Thörn”, då 

startas datorns default e-post program och e-post adressen skrivs i mottagarens 

fält [37]. 

Ledande programvaror inom taligenkänningsteknik är: 

 Dragon (http://www.speechrecognition.com) 

 IBM ViaVoice (http://www.nuance.com/viavoice/) 

 VoiceXpress (http://www.voicexpress.se/) 

http://www.speechrecognition.com/
http://www.nuance.com/viavoice/
http://www.voicexpress.se/
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4.6 Uppdaterbar Braille Display 

1827 skapade fransmannen Louis Braille, som då bara var 16 år gammal 

punktskriften Braille. Vid 3 års ålder blev Louise Braille blind på grund efter 

en olyckshändelse. Men hans blindhet hindrade inte honom från att gå i skolan 

tillsammans med seende barn. Vid 10 års ålder började han vid ”Institution 

Nationale des Jeunes Aveugles, (Nationella Institutionen för Blinda Barn)” där 

han kom i kontakt med det dåvarande skriftsystemet för blinda som bestod av 

vanliga tryckbokstäver upphöjda i relief. Detta skriftsystem var mycket svårt att 

lära sig och därför tänkte Louis Braille ut ett mer användarvänligt skriftsystem.  

I sitt sökande efter ett bättre skriftsystem träffade Braille på Barbiers system 

som användes av militären för att läsa militära meddelanden i mörker. Barbiers 

system bestod av 12 punkter i 2 rader med 6 punkter i varje rad. Antal punkter i 

Barbiers system krävde mycket fingerrörelser. Därför beslöt Louis Braille att 

reducera antal punkter till 6 för bättre tillgänglighet. 

Efter att ha varit elev vid institutet blev nu Braille lärare där och började 

undervisa i sitt skriftsystem. [38]. 

Braille systemet består i grunden av 6 punkter som står i två lodräta rader med 

3 punkter i varje rad. Denna rektangulära figur, som ger 63 möjliga 

kombinationer, kan kännas av med en fingertopp. Brailles skriftsystem omfattar 

inte bara bokstäver utan även musikaliska, kemiska och matematiska tecken. 

Det omfattar också vanligt förekommande ord eller bokstavskombinationer 

bland annat ”AND”, ”FOR”, ”OF”, ”CH”, ”SH” eller ”TH”[39]. 

En uppdaterbar Braille display är en elektromekanisk apparat som ansluts till 

en dator för att exponera text som visas på datorns skärm med hjälp av rörliga 

punkter. Punkterna uppdateras kontinuerligt, enligt Braille punktskriftssystem, 

när användaren går igenom texten på skärmbilden. Uppvisningskapacit varierar 

från en modell till en annan och beror på antal Braille celler som finns i 

apparaten. Vissa modeller innehåller upp till 80 Braille celler. 

En uppdaterbar Braille display används tillsammans med en skärmläsare som 

läser av texten på skärmen och översätter den till Brailles punktskrift för att 

sedan skicka den till Braille displayen. Datorns Braille cell består av 8 punkter, 

dvs. 2 punkter mer än den vanliga Braille cellen, för att uppfylla extra krav som 

förekommer vid datoranvändning. Till exempel markörens position på 

skärmbilden anges med en vibrerande punkt på cellen [40]. 

 

Figur 9: Braille tangentbord [47]. 
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5 Programmering för funktionshindrade 

Det finns många aspekter på programmering som gör webbsidor lättillgängliga 

för funktionshindrade. Nedan följer exempel på design- och 

programmeringsaspekter som varje webbutvecklare skall ta hänsyn till för att 

göra webbsidan tillgänglig för funktionshindrade. 

 

5.1 Alternativ text för bilder och grafiska objekt 

Beroende på bildens funktion i webbsidan skall man ange en lämplig alternativ 

text. Den alternativa texten är oerhört viktigt för synskadade personer. 

Skärmläsaren läser av den och konverterar den till antingen Braille text eller 

ljud. 

Om bilden endast uppfyller ett dekorativt syfte räcker det med en enkel 

beskrivning. Till exempel: 

 

Figur 10: Alternativ text för bilder 1, dekorativ syfte [2]. 

 

<IMG SRC="home.gif" ALT="Drawing of a house."> 

 

Om bilden fungerar som en länk till en destination ska man ange namnet på 

destinationen som en alternativ text[62]: 

 

Figur 11: Alternativ text för bilder, länk [2]. 

 

<A HREF="home.htm">  

<IMG SRC="home.gif" ALT="Link to the Home page."> 

</A> 

En skärmläsare söker alltid information om den bild den läser av. Om en 

alternativ text saknas söker skärmläsaren information om bilden i href-taggen, 

dvs. sökvägen till bilden som i de flesta fall inte ger så nyttig information till 

användaren. 

 

Om bilden innehåller viktig information för sidan och det inte räcker med en 

kort beskrivning kan programmeraren i sådana fall använda sig av 

”LONGDESC” taggen som leder användaren till en sida där bilden beskrivs i 

detalj[2]: 
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Figur 12: graf med beskrivningstext [2]. 

 

 

<IMG SRC="graph1.gif" LONGDESC="graph1.htm" ALT="3-d sales 

chart."> 

 

Om syftet med bilden är att lägga effekter på en text för snyggare design ska 

samma text anges som alternativ text[2]: 

 

 

Figur 13 Logo med text [2] 

 

<IMG SRC="wai.gif" ALT="Web Accessibility Initiative"> 

 

Vid användning av animationer, bland annat GIF-animationer, ska den 

alternativa texten vara en beskrivning av animationen: 

<IMG SRC="ani-bal.gif" ALT="An animated expanding and bursting 

balloon."> 

 

Mer avancerade animationer som JAVA APPLET kan också beskrivas med 

hjälp av alternativ text. Här kan man ange den alternativa texten både i ”alt”-

taggen och i ”content”-delen[2]: 

<APPLET code="Blink.class" width="500" height="40" 

alt="Java applet: dancing text."> 

If you were using a Java-enabled browser, you would see the 

text "It was the best of times, it was the worst of times..." 

dancing across the screen. 

</APPLET> 

 

Med ASCII tecken kan man presentera mer än text bland annat grafer och enkla 

ritningar: 
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 C  40-|         o  

    o  30-|     o o 

    s  20-|  o o 

    t  20-| o 

           ------------ 

                    ‘    ‘     ‘    ‘ 

        1   2     3   4 (time) 

 

Figur 14: Grafer med ASCII tecken [2] 

 

         MMMMMMMM 

      WWWWW      WWWWW 

     ****************** 

        | \O/ \O/ | 

        |    |    | 

        \         / 

         \  ---  / 

           VVVVV 

            VVV 

Figur 15: Ritning med ASCII tecken [2] 

 

Sådana ASCII graf och ritningar kan skapa problem för personer som använder 

en skärmläsare vid användning av Internet. Skärmläsaren kommer att läsa av 

grafen och ritningen som enstaka tecken som kan vara helt meningslösa för 

användaren. Bilden av den skäggige mannen med hatt läses av så här: 

Rad1: MMMMMMMM 

Rad2: WWWWWWWWWW 

Rad3: ********************** 

osv 

Istället kan man använda sig av bilder med alternativ text eller lång beskrivning 

som visas på en egen sida [2]. 

 

Figur 16: alternativ graf med text [2] 

 

<IMG SRC="graph2.gif" LONGDESC="graph2.htm" ALT="Relationship 

of cost versus time."> 
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Bilder kan också användas för att presentera matematiska formler och 

ekvationer eller musikaliska noter. Men användning av bilder i detta 

sammanhang kan leda till tillgänglighetssvårigheter för funktionshindrade 

eftersom det inte alltid är praktiskt att lägga den motsvariga textuella 

beskrivningen i alt-taggen. Särskilda märkspråk har utvecklats för att lösa detta 

problem bland annat ”MathML”[2]. 

 

MathML är ett märkspråk som är utvecklat av W3C för hantering av 

matematiska uttryck på webben. Man behöver inte lära sig hela språket för att 

kunna använda det. Tack vare programvaror som genererar MathML koder kan 

man skriva matematiska uttryck på webben som kan läsas av hjälpmedel för 

funktionshindrade bland annat skärmläsare eller textbaserade webbläsare[41].  

Bilden nedan visar ett matematiskt uttryck samt MathML koden som motsvarar 

detta uttryck: 

 

 

Figur 17: Matematisk uttryck med MathML [2] 

 

<semantics>  

<mrow> 

<msubsup> 

<mo>∫</mo> 

<mn>0</mn> 

<mi>t</mi> 

</msubsup> 

<mfrac> 

<mrow> 

<mo>d</mo> 

<mi>x</mi> 

</mrow> 

<mi>x</mi> 

</mfrac> 

</mrow> 

 

<annotation-xml encoding="MathML-Content"> 

<apply> 

<int/> 

<bvar><ci>x</ci></bvar> 

<lowlimit><cn>0</cn></lowlimit> 

<uplimit><ci>t</ci></uplimit> 

<apply> 
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<divide/> 

<cn>1</cn> 

<ci>x</ci> 

</apply> 

</apply> 

</annotation-xml> 

</semantics> 

 

För snyggare design kan man skapa en meny med hjälp av en bild som delas in 

i olika menylänkar. Menylänkarna är klickbara områden ”Hot Spot” på bilden 

som leder användaren till specifika destinationer. 

 

Homepage Services Contact Us Search 

Figur 18: Menylänkar, Hot Spot 

 

Hela bilden liksom varje länk ”Hot Spot” ska beskrivas med hjälp av 

alternativa texter enligt följande: 

<IMG SRC="banner.gif" WIDTH=”500” ALT="navigation banner." 

Usemap=”#banner”> 

<MAP name=”banner”> 

<AREA href=”home.htm” alt=”homepage” shape=”rect” 

cords=”0,0,110,24”> 

<AREA href=”services.htm” alt=”services” shape=”rect” 

cords=”111,0,215,24”> 

 

<AREA href=”contact.htm” alt=”contact us” 

shape=”rect” cords=”216,0,326,24”> 

<AREA href=”search.htm” alt=”search” shape=”rect” 

cords=”327,0,435,24”> 

</MAP> 

 

Bilder kan också användas som knappar som designas enligt webbutvecklarens 

önskemål. I detta fall skall bildknappen beskrivas med en alternativ text: 

<INPUT TYPE=”image” SRC="images\logon.gif" ALT="log on" 

name=”logon”> 

 

Ibland används bilder endast i design syfte, med andra ord bilden har inget 

textuellt budskap utan används endast för att formatera sidan bland annat för att 

förse sidan med en fin dekoration. Sådana bilder kan bland annat användas i 

listor. I det här fallet skrivs ingenting i alt-taggen vilket gör att skärmläsaren 

hoppar över bilden[46]: 

<IMG SRC="images/1-pix.gif" BORDER=”0” WIDTH=”1” ALT=" "> 
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5.2 Alternativ text för ljud 

Ljudfiler används numera i stor utsträckning på Internet. Det kan handla om 

nyheter, reklam, föreläsningar. För hörselskadade personer är alla 

ljudpresentationer otillgängliga om man inte förser dem med alternativa texter. 

 

En bild kan användas som en länk till en ljudfil. Om ljudpresentationen är kort 

kan man lägga den alternativa texten i alt-taggen, annars ska man hänvisa till 

en sida där hela ljudinnehållet presenteras textuellt[2]. 

<A HREF="work-e.wav">  

<IMG SRC="audio.gif" ALT="Sound file: Let's work together for 

accessibility. "> 

Listen to a message from the author. </A> 

 

5.3 Alternativ text för videofilmer 

Videofilmer nås bäst av hörselskadade personer med hjälp av subtitlar dvs. 

textstycken som synkroniseras med filmens olika scener. För bästa resultat ska 

man även beskriva ljud som kan ha betydelse för scenen men inte kan uppfattas 

bara med hjälp av sammanhanget till exempel ljud på skottavlossning från ett 

osynligt håll. 

 

5.4 Alternativ text för förkortningar 

Det är oerhört viktigt att förklara förkortningar på ett sådant sätt som gör det 

möjligt för personer med funktionshinder förstå deras betydelse. HTML 

erbjuder två taggar med vars hjälp webbutvecklaren kan ange tillgängliga 

förklaringar för akronymer. 

ABBR och ACRONYM är två taggar i HTML som används för att märka 

förkortningar i texten. Taggarna har ett ”TITLE”-attribut där webbutvecklaren 

kan definiera förkortningarna. 

Följande exempel visar ett textstycke med olika förkortningar samt HTML 

koden som är helt tillgänglig för personer med funktionshinder: 

” When in Boston, be sure to visit the MFA, MIT and, of course, the W3C. 

These destinations are easily reached via Mass. Ave. or Mem. Dr...” 

 

HTML kod[2]: 

<BODY> 

When in Boston, be sure to visit the  

<ACRONYM TITLE="Museum of Fine Arts">MFA</ACRONYM>,  

<ACRONYM TITLE="Massachusetts Institute of 

Technology">MIT</ACRONYM>  

and, of course, the  

<ACRONYM TITLE="World Wide Web Consortium">W3C</ACRONYM>. 
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These destinations are easily reached via  

<ABBR TITLE="Massachusetts Avenue">Mass. Ave.</ABBR>  

or <ABBR TITLE="Memorial Drive">Mem. Dr.</ABBR>. 

</BODY> 

 

5.5 Att skapa tillgängliga tabeller 

Tabeller används i stor utsträckning på webbsidor. I de flesta fall används 

tabeller i ett dekorativt syfte dvs. för att strukturera sidans innehåll. Men 

tabeller kan också användas i ett informativt syfte dvs. för att presentera 

information på webben. Vi kommer att lägga fokus på den andra typen av 

tabeller eftersom innehållet i dem ska vara tillgängligt för funktionshindrade 

personer via adaptiva hjälpmedel. 

För att kunna skapa tillgängliga tabeller måste vi först ta reda på hur tabeller 

läses av adaptiva hjälpmedel som skärmläsare. Skärmläsare använder en metod 

som heter linjering ”Linearization”. Metoden kan beskrivas med hjälp av ett 

exempel. 

Cell 1,1 Cell 1,2 

Cell 2,1 Cell 2,2 

Figur 19: Linjering av tabeller, Linearization [46]. 

Html koden som skapar ovanstående tabell är följande: 

<TABLE border=”1”> 

<TBODY> 

 <TR> 

  <TD>Cell 1, 1</TD> 

  <TD>Cell 1, 2</TD> 

 </TR> 

 <TR> 

  <TD>Cell 2, 1</TD> 

  <TD>Cell 2, 2</TD> 

 </TR> 

</TBODY>  

</TABLE> 

En skärmläsare börjar med att läsa av hela cellen 1,1. Sedan fortsätter till hela 

innehållet i cellen 1,2. Nästa rad läses på samma sätt. Denna metod kallas för 

linjering av tabeller dvs. att omvandla innehållet i tabeller till linjer som läses 

av rad efter rad. Alltså läses tabellen ovan enligt följande[46]: 

 

Cell 1,1 Cell 1,2 

Cell 2,1 Cell 2,2 

Figur 20: Linering [46] 
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5.6 Komplexa tabeller 

Grundprincipen vid linjering av tabeller är att hela innehållet i cellen läses av 

innan skärmläsaren går vidare till nästa cell. Denna princip gäller även om 

cellen innehåller ytterligare en tabell vid nästlade tabeller eller om cellen 

sträcker sig kolumnvis eller radvis. Detta förtydligas bättre med hjälp av 

följande exempel: 

 

Rubrik 

Vänsterlänk1 

Vänsterlänk2 

Vänsterlänk3 

Vänsterlänk4 

Reklam Högerlänk1 

Högerlänk2 

Högerlänk3 

Högerlänk4 

Huvudinnehåll 

Figur 21: Komplexa tabeller [46] 

 

Html koden som skapar ovanstående tabell är följande: 

<TABLE border=”1”> 

<TBODY> 

 <TR> 

  <TD colspan=”3”>Rubrik</TD> 

 </TR> 

 <TR> 

  <TD rowspan=”2”> 

Vänsterlink1<BR> 

Vänsterlink2<BR> 

Vänsterlink3<BR> 

Vänsterlink4 

</TD> 

  <TD>Rubrik</TD> 

  <TD rowspan=”2”> 

  Högerlink1<BR> 

  Högerlink2<BR> 

  Högerlink3<BR> 

  Högerlink4 

  </TD> 

 </TR> 

 <TR> 

  <TD>Huvudinnehåll</TD> 

 </TR> 

</TBODY>  

</TABLE> 

”Rubrik” cellen skapades genom att slå samman tre kolumner (colspan=”3”) 

medan ”Vänsterlänk” respektive ”Högerlänk” cellerna är resultatet av 

sammanslagning av två rader (rowspan=”2”). 
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Sammanslagning av celler, kolumnvis eller radvis, påverkar inte principen som 

används vid linjering av tabeller dvs. att hela innehållet i cellen läses av innan 

skärmläsaren fortsätter till nästa cell. Därför kommer ovanstående tabell att 

avläsas enligt följande: 

 

Skärmläsare 

Rubrik 

 

Vänsterlänk1 

Vänsterlänk2 

Vänsterlänk3 

Vänsterlänk4 

 

Reklam 

 

Högerlänk1 

Högerlänk2 

Högerlänk3 

Högerlänk4 

 

Huvudinnehåll 

Figur 22 Avläsning av komplexa tabeller [46] 

 

Det är stor skillnad mellan att se och att ”lyssna” på en webbsida. Den seende 

får en allmän uppfattning av webbsida redan vid första anblicken medan en 

lyssnare måste förflytta sig genom sidans alla delar för att bilda sig en sådan 

uppfattning [46]. 

 

En tumregel när det gäller användning av tabeller för visning av information är 

att innehållet i tabellen ska vara lätt att begripa efter att tabellen har linjerats 

annars ska man undvika tabeller. Tack vare ny teknologi 

(http://www.w3org/WAI/Resources/Tablin/form) kan en webbutvecklare idag 

testa hur innehållet ser ut i en tabell efter linjering[2]. 

 

5.7 Blinkande och rörliga texter 

Rörliga och snabbväxlande texter kan orsaka epilepsianfall hos känsliga 

personer. Risken ökar om blinkningarna är intensiva eller om 

ändringsfrekvensen ligger mellan 2 Hz och 55 Hz. Alla rekommendationer som 

gäller webbtillgänglighet avråder webbutvecklare från att använda rörliga 

texter i onödan: 

7.1”Until user agents allow users to control flickering, avoid causing the 

screen to flicker” [2] 

http://www.w3org/WAI/Resources/Tablin/form
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De två stora webbläsare, nämligen Microsoft Internet Explorer och Netscape 

Navigator tillåter användaren att stoppa Gif-animationer genom att trycka på 

Esc (Escape-knappen). Opera webbläsare tillåter användaren att stänga av 

animationer enligt följande: 

File  Preferences  Multimedia  Avbocka alternativet ”Enable 

Animation”. 

 

5.8 Tillgänglig navigation 

En webbutvecklare ska inte bara visa information på en webbsida utan han ska 

även göra informationen lättillgänglig för användaren. Man ska vara extra noga 

med målgrupper som består av personer med funktionshinder. Det finns flera 

tekniker för att underlätta navigationen på en webbsida bland annat. 

5.8.1 Hoppa över länkar 

En besökare av en webbsida brukar inte gå igenom varenda länk, bild, textrad. 

på sidan utan han/hon brukar gå till huvudinnehållet på sidan. En vanlig 

besökare får snabbt en överblick av sidans innehåll medan funktionshindrade 

personer, särskilt blinda, kan uppleva vissa svårigheter för att skaffa sig en 

sådan överblick. 

För att förstå hur en blind person går igenom en webbsida återgår vi till 

tabellen som vi beskrev under rubriken ”Komplexa tabeller”. 

Rubrik 

Vänsterlänk1 

Vänsterlänk2 

Vänsterlänk3 

Vänsterlänk4 

Reklam Högerlänk1 

Högerlänk2 

Högerlänk3 

Högerlänk4 

Huvudinnehåll 

Tabellen ovan läses av en skärmläsare enligt följande ordning: 

Skärmläsare 

Rubrik 

 

Vänsterlänk1 

Vänsterlänk2 

Vänsterlänk3 

Vänsterlänk4 

 

Reklam 

 

Högerlänk1 

Högerlänk2 

Högerlänk3 

Högerlänk4 

 

Huvudinnehåll 



Resultat 

45 

Detta betyder att huvudinnehållet på webbsidan läses av sist av allt och en blind 

person behöver gå igenom alla sidans delar innan han/hon når den väsentliga 

delen av sidan. 

Ett annat problem är att de flesta webbsidor består av en statisk och en 

dynamisk del. Den statiska delen brukar innehålla länkar som leder till olika 

sidor som vanligtvis visas i den dynamiska delen. En användare ska inte 

behöva gå igenom samma statiska del varje gång den dynamiska delen 

uppdateras [46]. 

Regler som behandlar tillgängligheten på webben bland annat ”Section 508” 

eller ”IBM Accessibility guidelines” gäller detta problem: 

”O. A method shall be provided that permits users to skip repetitive navigation 

links” [42] 

“Skip to main content. Provide methods for skipping over navigation links to 

get to main content of page” [43] 

Därför har webbutvecklarna tänkt ut tekniker som underlättar för användaren 

att navigera till huvudinnehållet utan att behöva gå igenom mindre väsentliga 

delar av sidan. En metod i detta sammanhang är att ge användaren möjligheten 

att hoppa över delar av sidan. 

Det finns flera metoder att lägga till en ”hoppa över länk” på en webbsida. 

Den amerikanska styrelsen för blinda ”American Council of the Blind” har i sin 

webbsida lagt en ”hoppa över länk” i början av sidan som låter användaren att 

navigera sig fram direkt till logotypbilden. 

 

 

Figur 23: American Council of the blind [48]. 
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Målet för ”hoppa över länken” är en ankare direkt över logotypen ”American 

Council of The Blind”. När en synskadad användare laddar upp sidan stöter 

han/hon direkt på ”hoppa över länken” som läses av webbläsaren. Användaren 

kan välja mellan att lyssna på alla länkar eller hoppa direkt till logotypen. 

Koden för hoppa över länken samt länkens mål dvs. ankaren är följande: 

 

<A href=”#nonav”>Skip Navigation Links</A> 

<A name=”nonav”> 

 <IMG src=”logo.gif” alt=”American Council of the 

Blind”> 

</A> 

 

Genom att hoppa över länken för ACB sidan leds besökaren till logotypbilden, 

men man kan låta besökaren hoppa direkt till huvudinnehållet om man lägger 

ankaret direkt före huvudinnehållet dvs. före texten ”Welcome to the web site” 

Med tanke på att vanliga besökare inte har någon direkt nytta av en hoppa över 

en länk kan man låta länken vara osynlig för personer utan funktionshinder 

genom att ha samma färg på länktexten som på bakgrunden eller göra länken 

till osynlig klickbar bild med alternativtexten ”hoppa över till 

huvudinnehållet”. 

Tyvärr är det få webbsidor som ger den funktionshindrade användaren 

möjligheten att hoppa över delar av webbsidan.[46] 

Moderna skärmläsare i sin tur har funktioner som gör det möjligt för 

användaren att hoppa över delar av webbsidan. Window- Eyes tillåter 

användaren att flytta till nästa och förre textstycket respektive länken. 

Användaren kan konfigurera skärmläsaren för att bestämma hur många rader 

som ska betraktas som ett textstycke nämligen att användaren kan förlänga eller 

förkorta hoppet från en plats till en annan på webbsidan[46]. 

5.8.2 Tillgängliga ramar (Frames) 

Det är inte så populärt med ramar (Frames) nuförtiden men det finns 

fortfarande webbsidor som använder denna teknik. Därför skall ramar (frames) 

programmeras på ett sätt som gör webbsidan lättillgänglig. Riktlinjer har satts 

för att göra rambaserade webbsidor tillgängliga bland annat: 

“Title each frame to facilitate frame identification and navigation.”[2] 

“Provide a title for each frame and frame page so that users can track frames 

by title.”[43] 
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Men innan vi går igenom riklinjerna behöver vi veta hur ramar (Frames) 

fungerar. En rambaserad webbsida är i själva verket en samling av olika sidor 

(ramar/frames) inom en huvudsida (Frameset page). Det som är intressant med 

ramar är att olika sidor samverkar inom ramen av huvudsidan (Frameset) för att 

visa information på ett lättillgängligt sätt. 

Ett exempel på en rambaserad webbsida är följande: 

Ram 1 (Frame 1) Top Frame 

Ram 2 (Frame 2) 

Leftlink 1 

Leftlink 2 

Leftlink 3 

Leftlink 4 

Ram 3 (Frame 3) Banner Ram 4 (Frame 4) 

Rightlink 1 

Rightlink 2 

Rightlink 3 

Rightlink 4 

Ram 5 (Frame 5) 

Content 

Figur 24: Rambaserad webbplats 

Ovanstående samling av ramar (Frameset) skapas med hjälp av följande kod: 

<FRAMESET rows=”40,*”> 

<FRAME src=”Rubrik.html” noresize name=”TopFrame” 

frameborder=”yes” scrolling=”no” title=”Top Frame”> 

<FRAMESET cols=”150,*,150”> 

<FRAME src=”Vansterlank.html” noresize name=”Leftlink” 

framebordr=”yes” scrolling=”no” title=”Left Link”> 

<FRAMESET rows=”40,*” border=”2”> 

<FRAME src=”Reklam.html” noresize name=”Banner” 

frameborder=”yes” scrolling=”no” title=”Banner”> 

<FRAME src=”Huvudinnehall.html” noresize name=”Content” 

frameborder=”yes” scrolling=”no” title=”Content” 

</FRAMESET> 

<FRAME src=”Hogerlank.html” noresize name=”Rightlink” 

frameborder=”yes” scrolling=”no” title=”Right Link”> 

</FRAMESET> 

</FRAMESET> 

 

I vårt exempel innehåller varje ram (Frame) två attribut, nämligen ”name” och 

”title”. ”Name” attributet är oerhört viktigt för samspelet mellan olika ramar 

inom ramsamlingen (Frameset). När man klickar till exempel på ”Vänsterlänk 

1” i ”Ram 2” och vill att innehållet ska visas i ”Ram 5” måste man ange ”Ram 

5” som mål ”target” för länken i ”Ram 2” enligt följande: 

<A href=”Leftlink_1.html” target=”Content”>Leftlink 1 </A> 

 

Man använder ”name”-attribut för att bestämma målet ”target”. ”Name”-

attributet har en annan viktig användning när det gäller tillgänglighet på 

webben. Textbaserade webbläsare liksom ”Lynx” använder sig av ”name”-

attributet för att skapa en lista av alla ramar (Frames) inom ramsamlingen 

(Frameset) på sidan, därför skall namnet på ramen (Frame) vara beskrivande 

för att underlätta för besökaren att få en klar överblick över sidan. När det 

gäller vårt exempel ovan så skapar ”Lynx”-webbläsaren följande lista: 
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FRAME: TopFrame 

FRAME: Leftlink 

FRAME: Banner 

FRAME: Content 

FRAME: Rightlink 

Figur 25: Lynx webbläsare 

 

Vi har markerat ordet ”Content” med röd färg för att visa den aktiva ramen 

(Frame), nämligen att användaren befinner sig på denna länk. Genom att 

användaren klickar på högerpilen  flyttas han/hon till ramen (Frame) som 

omfattar sidan med huvudinnehållet (Content). 

Med ett genomtänkt val av ramnamn (Frame_name) kan besökaren lätt 

navigera sig på en rambaserad webbsida. 

 

Riktlinjer som berör tillgänglighet för rambaserade webbsidor betonar att ramar 

ska förses med lämpliga titlar ”title”. Orsaken till det är att inte alla hjälpmedel 

utnyttjar ”name”-attributet för att identifiera ramen (Frame). Window-Eyes 

skärmläsaren använder sig av ”title” istället för ”name” för identifiering av 

ramar (Frames). Fördelen med att använda titel ”title” istället för namn ”name” 

är att title ”title” är mer beskrivande med tanke på att man får skriva en hel 

mening i titlen ”title” medan namn ”name” får enbart innehålla ett ord. 

 

Om man låter bli att förse ramsidan med en lämplig titel ”title” kommer 

skärmläsaren att sätta ett nummer för ramen som kan vara helt obegripligt till 

exempel[84]: 

 

FRAME: 74097 

FRAME: 74098 

FRAME: 74099 

FRAME: 74100 

FRAME: 74101 

Figur 26: Lynx webbläsare 2. 

 

5.8.3 Tillgängliga länkar 

Länkar utgör ett viktigt element på varje webbsida. Med hjälp av länkar kan 

användaren navigera bland olika sidor på en webbplats. Därför erbjuder olika 

hjälpmedel för funktionshindrade olika funktioner för att underlätta användningen av 
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länkar på en webbplats bland annat för att få fram en lista över alla länkar på en 

webbsida. Om man använder ”JAWS”-skärmläsare kan man få fram en lista över 

länkarna genom att trycka på INS + F7(Insert knappen plus F7 knappen). Window-

Eyes skärmläsaren tar fram en lista av länkar genom att man trycker på INS + TAB. 

Det är oerhört viktigt att man väljer beskrivande texter för länkar och att målet för 

länken skall vara tydligt. 

 

Länkar som ”klicka här”, ”läs mer”, ”fri nedladdning”. ställer användaren inför många 

frågetecken: 

Var hamnar jag om jag klickar ”här”? 

Vad ska det handla om när jag läser ”mer”? 

Vilken fil ska jag ladda ned om jag klickar på ”fri nedladdning”? 

Tänk hur förvirrad en användare kan bli om han/hon får fram följande lista: 

 

Länk: Klicka här 

Länk: Klicka här 

Länk: Klicka här 

Länk: Klicka här 

Länk: Klicka här 
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6 Empirisk undersökning 

 

6.1 Enkätsvar 

 

Enkäten skapades med hjälp av webbenkätverktyget easysurvey.se. Webbenkäten 

bestod av fjorton enkla frågor. Olika funktionshindrade organisationer och föreningar 

kontaktades via e-post med förklaring och information om examensarbetet och syftet 

med webbenkäten. I början var det svårt att få några svar alls, men efter några 

påminnelser fick vi ihop elva svar via webbenkäten och två personliga intervjuer.  

Den största gruppen av dem som svarade på enkäten var dyslektiker (åtta svar), tre 

hörselskadade/döva. Vi gjorde personliga intervjuer med två blinda. Dessvärre fick vi 

inte svar från rörelseskadade personer, personer med Down Syndrom, Mutism eller 

epileptiker trots många påminnelser.  

 

Sammanställningen av svaren kommer att vara kvalitativa och fokuseringen ligger 

främst på hjälpmedel. Nedan följer svaren från de olika grupperna:  
 

6.1.1 Blinda 

Två personliga intervjuer genomfördes på begäran. En person var 62 år och den andra 

34 år.  Båda hade stor vana av Internet. Svaren presenteras separat. 

 

En 62 årig person 

 

Hjälpmedel: användaren använder dator, skärmläsare JAWS och ett punkttangentbord 

med talsyntes. Tillgång till hjälpmedlen fås via jobbet.  

Användaren tycker att hjälpmedlen är lätt att hantera, men ibland kan det förekomma 

problem med uppläsningen av hela texter.  Den funktionshindrade personen menar att 

skärmläsaren inte läser allt på datorskärmen. Användaren använder också Windows 

program som är anpassade för blinda. 

Hjälpmedlen som används underlättar arbetet väldigt mycket. Hjälpmedlet gör att 

Internet blir helt tillgänglig för personer med ett sådant funktionshinder och det blir 

lättare att hitta information om det som söks.  

 

Hemsidor och tillgänglighet: Användaren upplever att det finns många hemsidor med 

krånglig design och grafik som försvårar Internetanvändning. Det finns hemsidor som 

har bilder med länkar utan bildbeskrivning, vilket kan bli svårt för en person med ett 

sådant funktionshinder att uppfatta. Skärmläsaren kan inte upptäcka bilden om det 

inte finns bildbeskrivning.  

 

Två exempel på dålig hemsidor, tycker han att Jönköpings kommuns hemsida är som 

inte riktigt är anpassad för de blindas behov. Han berättade att han kontaktat de 

ansvariga om problemet och blivit lovad att problemet skulle åtgärdas men inget har 
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hänt sedan dess. En annan hemsida som inte helt tillgänglig är jnytt.se, men som nu 

har förbättrats.  

Som exempel på tillgängliga hemsidor, nämner användaren Jönköpings landstings 

hemsida, Örebros kommun, Gnosjö kommun och Sverige Radio.  

 

Önskemål: Inga länkade bilder bör finnas på hemsidorna. SMHI hade tidigare en 

anpassad väderprognos för blinda men den finns inte kvar längre. Det är önskvärt att 

den återupptas. Dessutom ansåg han att myndigheters hemsidor bör vara helt 

tillgängliga för blinda.  

 

En 34 årig person 

 

Hjälpmedel: användaren använder dator, skärmläsare JAWS och ett punkttangentbord 

med talsyntes. Tillgång till hjälpmedlen får denne via landstinget för sitt privata bruk.  

Den synskadade tycker att hjälpmedlen är lätta att hantera. Han är en van 

Internetanvändare. Användaren är musikintresserad och hjälpmedlet hjälper honom att 

söka information om musik på nätet.  

 

Hemsidor och tillgänglighet: På frågan om vilka hinder som förekommer under 

Internetsurfandet svarade användaren att sidor med popups fönster kan vara problem 

för en synskadad. Han tycker på samma sätt som den 62 årige användaren att det finns 

hemsidor med krånglig design och grafik som gör det svårt för den blinde att surfa på 

Internet.  

Den synskadade är musikintresserad och surfar bara på musikhemsidor. Som några 

exempel på bra hemsidor, nämnde han Sveriges Radios, ACB American Radios som 

är anpassad för blinda, samt Old Music Guide (Musik lexikon), som inte är helt 

anpassad för blinda men fungerar ändå med hjälp av hjälpmedlet JAWS.  

 

Önskemål: Förbättra hemsidor med krånglig design och grafik som nu är helt 

otillgängliga för blinda.  
 

6.1.2 Döva/Hörselskadade 

Ingen av de tre hörselskadade/döva hade något hjälpmedel att använda när de surfade 

på Internet. De svaren att de använder Internet som vanliga användare utan några 

problem.  

På frågan om vilken hemsida som tar hänsyn till deras funktionshinder, svarade två av 

dem att de tycker att HRF:s hemsida var helt tillgänglig och bra.  

Den andra deltagaren var intresserad av Spel och tycker att både Svenska Spels 

hemsida och Sveriges televisions hemsida med nyhetstecken är bra.  

Internet har underlättat för många människor och speciellt för de funktionshindrade, 

som hade problem med att söka information förut. En av de hörselskadad hade en bra 

kommentar om Internet som är värd att noteras: ”För oss som är hörselskadade är 

Internet ett utmärkt forum, eftersom det är visuellt.” 
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6.1.3 Läs- och skrivsvårighet och Dyslektiker 

Svaren från dyslektikerna var olika beroende på deras vana på nätet. Nedan följer 

deras svar:  

 

En 53 årig person 

 

Hjälpmedel: Användaren har inga hjälpmedel, men skulle vilja ha talsyntes och 

översättningsprogram. Den funktionshindrade hade kunskaper om vilka hjälpmedel 

som finns och som fungerar bra för hans handikapp. Han nämner ”talsyntes, 

rättstavningsprogram och översättningsprogram”. Det som avgör valet av hjälpmedlet 

är de ska vara lätta att använda och till rimligt pris men att priset inte är helt 

avgörandet för valet.  

 

Hemsidor och tillgänglighet: användaren tycket att talsyntes hjälper denne att läsa en 

överflödig text. Denne tycker också att ett översättningsprogram med talsyntes är bra, 

eftersom mycket text är på engelska. Ett hinder som kan förekomma är man inte kan 

få hjälp med stavning vid sökning av information. Användaren menar att stavning kan 

ställa till problem när man inte får stavningsförslag. Färger på text och bakgrund kan 

ställa till problem som gör texten helt oläslig, då det tar lång tid att söka efter en viss 

information.  

 

Önskemål: Användaren understryker vikten av att hemsidor är tillgängliga med talad 

text och kontraster, teckenavstånd, text och bakgrund är anpassade. 

 

En 44 årig person 

 

Hjälpmedel: Användaren använder talsyntesen WordRead PLUS och Claro Lingo 

översättningsprogram samt stavningshjälpmedel. Den funktionshindrade tycker att 

dessa hjälpmedel är bra och lätta att använda. Claro Lingo hjälper användaren med 

engelsköversättning och att få texten uppläst.  

Användaren tycker däremot att hjälpmedlet Browsealoud, som vissa hemsidor har, 

fungerar sämst. Användaren är medveten om vilka hjälpmedel som finns och har 

testat de flesta. För användaren är användarvänlighet, funktionalitet och pris viktiga 

faktorer för valet av hjälpmedlet. 

 

Hemsidor och tillgänglighet: Hjälpmedlet underlättar för användaren att lyssna på text 

istället för att läsa. Att få engelska ord förklarade och stavningshjälp när man ska 

skriva. Exempel på bra hemsidor som tar hänsyn till dennes handikapp är Skolverkets 

och Stockholms Universitets anpassade hemsidor. 

 

En 35 årig person 

 

Hjälpmedel: Användaren använder ibland skärmläsningsprogram. Svårigheten att 

hantera hjälpmedlet tycker användaren beror på vad som läsas eller sökas. Kostnad, 

funktionalitet, och enkelhet i användandet är några faktorer som avgör användarens 

val av hjälpmedel. Hjälpmedlet gör det snabbare för användaren att söka information 

på nätet.  
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Hemsidor och tillgänglighet: Användaren har inte stött på någon hemsida som inte 

tillgänglig förhonom. Den funktionshindrade tycker att livsmedelverkets, FMLS 

(Dyslexi förbundet) hemsida är bra och tar hänsyn till funktionsnedsättning.  

 

 En 54 årig person 

 

Hjälpmedel: Användaren använder talsyntesen Spellright Stava Rex och tycker att 

hjälpmedlet fungerar bra och är lätt att använda i hans arbete på Skoldatateket. 

Enkelhet är det en viktig faktor för denne för valet av hjälpmedel. Hjälpmedlet 

översätter ord och läser upp texten för användaren.  

 

Hemsidor och tillgänglighet: Hindren som kan förekomma är att vissa länkar eller 

texter är helt oläsbara och som hjälpmedlet inte klarar 

 

En 66 årig man 

 

Hjälpmedel: Denne användare använder talsyntes. Han tycker att svårigheten att 

använda hjälpmedlet skulle avhjälpas om man ändrade rösten för att förstå vad som 

sägs. Läxi läser upp all markerad text och har ett inbyggt lexikon som kan nås med 

bara ett dubbelklick på ett ord.  

Användaren fick själv betala kostnaderna för talsyntesen. Landstinget i staden 

(Gävleborg) där användaren bor tillhandhåller inga hjälpmedel för vuxna dyslektiker. 

 

Hemsidor och tillgänglighet: Talsyntesen och översättningsprogrammet underlättar 

för användaren att söka information på nätet. Språket kan bli ett hinder för användaren 

i samband med surfandet på Internet. Gävleborgs landstings hemsida är en helt 

tillgänglig för användaren 

 

En 58 årig person 

 

Hjälpmedel: Skärmläsare WordRead plus, svenska/engelska Quicktionary WordPoint. 

Hjälpmedlen är lätta att hantera och använda. Användaren tycker att WordPoint är ett 

bra hjälpmedel, som översätter direkt när man pekar med musen. Användaren är 

medveten om vilka hjälpmedel som finns på marknaden. Lätthet är en avgörande 

faktor för användaren och att det ska underlätta hans arbete.  

 

Hemsidor och tillgänglighet: Hjälpmedlet underlättar dennes arbete genom att han får 

texten snabbt uppläst. Hindren som kan förekomma är sidor som helt otillgängliga 

eller oläsbara.  

En bra och helt tillgänglig hemsida som tar hänsyn till dennes funktionsnedsättning är 

arbetsförmedlingens hemsida ”platsbanken”.  

 

En 44 årig person 

 

Hjälpmedel: Skärmläsare WordRead plus. Användaren tycket att hjälpmedlet är lätt 

att använda. Talsyntes och taltjänst är de bästa hjälpmedlen enligt denne användare. 

Enligt användaren finns det vissa talsynteser som är dåliga, men nämner inte vilka. 

Hjälpmedlet underlättar mycket för användaren genom att vara delaktig på nätet.  
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Hemsidor och tillgänglighet: Hindren som kan förekomma på nätet är stavning och 

läsning som talsyntesen inte klarar av. Användaren stöter ofta på hemsidor som är helt 

otillgängliga. En del kommuners hemsidor är inte bra enligt användaren. 

 

 

En 52 årig person 

 

Hjälpmedel: Google där man kan söka även man stavar fel. Användaren har talsyntes 

Word Read i datorn. Använder även Google Translate som översätter t ex engelsk 

svår text. WordPoint översätter enstaka ord.  

Användaren är mycket välinformerad om vilka hjälpmedel som finns för hans 

nedsättning, då han får ofta information om detta 

Funktionalitet är i första hand avgörande för valet av hjälpmedel. Talsynteser med bra 

röster är viktig och även olika funktioner.  Men användaren kan tänka sig välja samma 

funktioner till ett rimligt pris. 

Hjälpmedlet underlättar Internetanvändningen, då man kan läsa lättare. Han behöver 

inte tänka om han ska missuppfatta texten. Hjälpmedlet hjälper användaren med detta. 

Användaren tycket att det också sparar tid och vågar göra sådant som han inte gjorde 

tidigare som t ex skriva mail och inlägg på nätet.  

Som informatör för dyslexiförbundet, är användaren en mycket van 

Internetanvändare.  

 

Hemsidor och tillgänglighet: Hindren kan vara det finns för mycket text och svårt att 

hitta sökfunktioner på en hemsida, som inte har en rättstavningsfunktion som Googel. 

Popups fönster och rullande text kan vara problem. Pdf- dokument och andra låsta 

format, som talsyntesen inte klarar av att läsa. 

Helt otillgängliga hemsidor finns det gott om, enlig användaren. Som t ex köpsidor 

med mycket rullande text, popups och låsta sidor där det inte går att markera text och 

som talsyntesen inte klara av. 

En bra hemsida som tar hänsyn till användarens nedsättning är dyslexiförbundets 

hemsida fmls.nu, samt många myndighets hemsidor som har tal och justerbar 

textstorlek och andra bra inställningar.  

 

6.2 Analys av enkäten 

 

Som framgick av webbenkätten använder de synskadade det kända hjälpmedlet JAWS 

(Job Access for Windows and Speech).  JAWS, är den främsta skärmläsaren för tal 

och punkt och fungerar till alla välkända talsynteser och displayer (avsnitt 4.1.1.4). 

Hjälpmedlet underlättar arbetet för användaren och gör Internet helt tillgänglig. Det 

blir lättare att hitta den information som söks. De synskadade nämner sidor som har 

bild och grafiska länkar som saknar text, vilket gör det svårt för hjälpmedlet att läsa 

upp länken. En alternativ text kan lösa detta problem (avsnitt 4.1.2).  

För dyslektiker finns det större variation av hjälpmedel som kan användas. Det finns 

även vissa hjälpmedel tillgängliga på nätet. Många samhälls-, informations-, kommun 

och landstingshemsidor är anpassade för bl a dyslektiker. Hjälpmedlen som nämns i 

webbenkäten är bland annat WordRead Plus som gör det möjligt för användaren att få 

text uppläst i de flesta applikationer som t ex e-post, hemsidor, kalkylark, 

presentationer, vissa PDF-filer och de flesta ordbehandlare (avsnitt 4.1.2.3).  
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Andra hjälpmedel som används är bland annat SpellRight, ClaroLingo, Quickstionary 

och Google Översätt som är väldigt populära program bland dyslektiker.  

Webbtillgänglighet var en viktig del av webbenkäten och de flesta svar var positiva 

när det gäller tillgängligheten till webben. Det nämns i svaren vilka hemsidor som är 

bra och vilka som är dåliga. Enkelhet i designen, rätt text- och bakgrundsfärg samt rätt 

textstorlek är väldigt viktiga för den funktionshindrade personen. Hindren som kan 

förekomma vid webbsurfandet kan vara t ex:  

 

o Hemsidor som har krånglig design och grafik. 

o Hemsidor som har bilder som länkar men saknar bildtext. 

o Popups fönster kan krångla till det mycket för en blind person. 

o Vissa hemsidor har inte hjälpfunktion vid stavningsfel. Surfaren får inte 

stavningsförslag. 

o Färger på text och bakgrundsbilder kan ställa problem för dyslektiker och 

blinda. Texten kan ibland bli oläslig. 

o Hemsidor som saknar olika funktioner för textstorlek. 
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7 Slutsats och diskussion 

Webbutvecklingen idag handlar inte bara om snygg design och rätt kodning 

trots att de är viktiga. En webbutvecklare behöver bekanta sig med andra 

vetenskapliga områden som sträcker sig utöver verktyg (design och kodning) 

till att omfatta användaren. Målet med webbutveckling är att användaren ska 

kunna utnyttja webben på bästa möjliga sätt.  

Numera anser man att fokus ska läggas på användaren. Därför betonar man 

vikten av att skapa ”användarvänliga” istället för sofistikerade 

webbapplikationer.  

Med tanke på att användaren ”människan” är huvudmålet behöver varje 

webbutvecklare bekanta sig med hennes möjligheter och brister. I denna 

uppsats har vi behandlat några hinder som kan försvåra användning av Internet 

för människor med särskilda behov. Vi understryker ordet ”några” eftersom 

området är relativt outforskat och det finns fortfarande många frågetecken som 

behöver besvaras. Trots detta anser vi att tekniken har erbjudit bra lösningar 

såsom skärmläsare, talsyntes, taligenkänning, alternativa hjälpmedel för att 

underlätta användning av webbapplikationer. 

 

Under vår forskning kring frågan: ”funktionshinder som försvårar tillgänglighet 

på Internet” har vi kommit fram till oväntade resultat. Vi förvånades av att 

epileptiker kan drabbas av epilepsiattacker orsakade av vissa hemsidor på 

Internet eller att användning av bekväma verktyg såsom tangentbord och mus 

kan leda till allvarliga sjukdomar som musarm. När det gäller hjälpmedel för 

funktionshindrade var några uppfinningar också häpnadsväckande bland annat 

att kunna styra musmarkören med hjälp av ögonen. 

 

Vi tycker att programmerare också bör tänka på att skapa ”användarvänlig” kod 

på samma sätt som designer skapar användarvänlig design. Under rubriken 

”Programmering för funktionshindrade” har vi tagit upp exempel av kodning 

som kan göra webbapplikationen helt otillgänglig ifall den ignoreras. Ett 

exempel är alternativa texter för bilder. W3Consortium (http://www.w3.org) är 

en oöverträffad källa för programmerare som vill bekanta sig med 

”användarvänlig kodning”. 

 

När det gäller intervjuer med funktionshindrade personer har vi använt oss av 

direkta kontakter och en webbenkät. En webbenkät var oundviklig för vår 

studie eftersom vi ville att studien skulle omfatta så många personer med 

särskilda behov som möjligt. Resultatet var helt enligt våra förväntningar: att 

svarsfrekvensen via webbenkäten är större än svarsfrekvensen via direkta 

kontakter. Men direkta intervjuer var mer omfattande och vi hade större 

möjligheter att fördjupa oss i studiefrågorna. 

http://www.w3.org/
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Till sist vill vi poängtera att det är möjligt att utveckla denna uppsats vidare 

med tanke på dess i det närmaste gränslösa ämne. Tillgänglighet för 

funktionshindrade på Internet är ett nytt och intressant forskningsområde där 

utvecklingen ständigt pågår.   
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Bilaga 1 webbenkät 

 

10.1 Webbenkät 

Hej, Webbenkäten handlar om Internetvanor och Internetanvändning för personer 

med funktionshinder. Enkäten består av 14 frågor. Tack för din medverkan. 

1. Hur gammal är du? 

 

2. Vad är ditt funktionshinder? 

 

3.  Vilket/ vilka hjälpmedel använder du dig av när du surfar på Internet? 

 

4. Är hjälpmedlet lätt eller svårt att hantera? 

 

5. Vilka hjälpmedel fungerar bäst? På vilket sätt? 

 

6. Vilka hjälpmedel fungerar sämst? På vilket sätt? 

 

7. Är du medvetna om vilka hjälpmedel som finns? Har du provat dessa 

hjälpmedel? 

 

8. Vad är det som avgör ditt val av en eller annan av dessa hjälpmedel, t ex 

kostnad, funktion osv.? 

 

9.  På vilket sätt underlättar hjälpmedel Internetanvändning för dig? 

 

10.  Hur ofta använder du Internet? 

 

11. Vilka hinder kan förekomma när du surfar på Internet? 

 

12. Har du stött på en hemsida som är helt otillgänglig? Vilken? 

 

13. Ge exempel på en eller flera hemsidor som tar hänsyn till din nedsättning 

 

14. Andra kommentarer? 

 

 


