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Två webbsidors anpassning för skärmläsare med 
utgångspunkt i WCAG 2.0 

Sammanfattning 
Vid utveckling av webbsidor ligger ofta ett stort fokus på användarvänlighet. Vad som 
oftast inte inkluderas i begreppet användarvänlighet är tillgänglighet. Tillgänglighet 
innebär en anpassning för personer med någon typ av funktionsnedsättning, med andra 
ord att göra någonting användarvänligt även för personer med andra förutsättningar. 
Denna anpassning kan t.ex. innebära att en webbplats är skapad på så sätt att den har 
stöd för olika hjälpmedel. 
 
Den här uppsatsen syftar till att ta reda på hur två svenska nyhetswebbsidor är 
anpassade för användare med skärmläsare. En skärmläsare är ett hjälpmedel som kan 
läsa upp innehållet på en skärm för användaren och används bl.a. av synskadade. Som 
objekt för undersökningen valdes webbplatsen för Sveriges Televisions Nyheter 
(Sveriges Television AB, u.å.) som vi vidare kallar SVT Nyheter, i egenskap av 
nyhetskälla inom public service, och webbplatsen för Dagens Nyheter (AB Dagens 
Nyheter, u.å.) som vi vidare kallar DN, i egenskap av trovärdigt medium. Med grund i 
den internationella standarden för tillgänglighet på webben, WCAG 2.0, utförs två 
kvalitativa studier av webbsidorna. Den ena studien innehåller en granskning av 
kodstrukturen på webbsidorna och den andra ett test av användningen av websidorna 
med hjälp av skärmläsare.  
 
Slutsatsen landar i att SVT Nyheter till större utsträckning är anpassad för användare 
med skärmläsare än DN. Resultatet från undersökningen visar också att det inte går att 
enbart förlita sig på de uppsatta riktlinjer som finns utan att det också är viktigt att testa 
en webbsida med olika hjälpmedel för att se hur funktionaliteten ser ut i praktiken.  



  

The adaption for screen readers according to 
WCAG 2.0 on two websites  

Abstract 
The usability is often at focus when developing a website. What often gets left out of 
the usability concept is accessibility. Accessibility means making something avaliable 
for people with a disibility, by other means making it user-friendly for people with other 
pre-conditions. This adaption can mean that a website is constructed so that it supports 
assistive technologies. 
 
This study aims to look deeper into two Swedish news websites and how they are 
adaped for users with screen readers. A screen reader is a tool that can present the 
content on a screen by synthetical speach and is among others used by people that are 
visually disabled. The website for Sveriges Television Nyheter (Sveriges Television 
AB, u.å.), further referred to as SVT Nyheter, which is a news source bound by public 
service and the website for Dagens Nyheter (AB Dagens Nyheter, u.å.), further referred 
to as DN, which is seen to be a trustworthy news source are chosen for this study. Two 
qualitative studies on each website are conducted based on the international standard for 
web accessibility, WCAG 2.0. One of the studies looks deeper into the code of the 
website whilst the other is a test performed by using a screenreader to see how the 
functionalities for an a assistive technology can look like in practice.  
 
One of the conclusions are that SVT Nyheter is adapted for screen readers on a higher 
level than DN. The result from the study also shows that it is not always enough to rely 
on the founded guidelines. It is also important to test a website with different assistive 
technologies to find out how well they work.  
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1. Inledning 
I det här avsnittet återfinns relevanta begrepp, bakgrund, syfte, problemformulering 
samt avgränsningar för undersökningen. 

1.1 Begreppslista 
SVT Nyheter - I denna uppsats kommer webbplatsen för Sveriges Televisions Nyheter 
(Sveriges Television AB [SVT] , u.å.) refereras till som “SVT Nyheter”. 
 
DN - I denna uppsats kommer webbplatsen för Dagens Nyheter (AB Dagens Nyheter 
[DN], u.å.) refereras till som  “DN”.  
 
Webbplats - En samling dokument, texter och bilder som finns samlat på en 
webbserver och är nåbart via internet, t.ex. “www.svt.se/nyheter” eller “www.dn.se”. 
 
Webbsida - En enstaka sida på en webbplats, exempelvis en startsida. 
 
WCAG 2.0 - Står för Web Content Accessibility Guidelines och är en internationell 
standard för tillgänglighet på webben. 
 
Framgångskriterier - Kriterier som tillhör WCAG 2.0 och finns till som hjälp för att 
kunna tolka dem. 
 
Funktionsnedsättning - “Funktionsnedsättning är en nedsättning av fysisk, psykisk 
eller intellektuell funktionsförmåga.” (Socialstyrelsen, u.å.). 
 
Funktionshinder - “Funktionshinder är den begränsning som en funktionsnedsättning 
innebär för en person i relation till omgivningen” (Socialstyrelsen, u.å.). 
 
Hjälpmedel - Verktyg för att motverka olika typer av funktionshinder vilket kan hjälpa 
personer med funktionsnedsättning att t.ex. använda internet. 
 
Element - Element syftar i denna uppsats på html-element som är de komponenter en 
webbsidas innehåll är uppbyggt av, t.ex. textparagrafer och bilder. 
 
Attribut - Ett attribut tillhör ett html-element och beskriver hur elementet ska fungera. 
Ett attribut har alltid ett namn och ett tillhörande värde. Ett attribut kan t.ex. bestämma 
storlek på en text eller bredden på en bild. 
 
Logisk ordning - Att innehåll presenteras i en logisk ordning innebär att innehållet 
presenteras i en ordning som ej förändrar innehållets betydelse. 
 
Visuell presentation - Det som syns presenterat på en skärm. 
 
Textalternativ - En text som finns som ett alternativ till bilder, ljud eller video för de 
som ej kan ta del av den visuella presentationen. 
 
Alternativtext - Även benämnt “alt-text” är ett attribut som är till för att beskriva 
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innehållet av bl.a. bildelement. Alternativtexten syns inte, men kan t.ex. läsas upp av en 
skärmläsare. En alternativtexts syfte är att om användaren inte har möjlighet att visa 
t.ex. en bild ges alternativ information om den i form av en beskrivning (W3Schools, 
2016).  
 

1.2 Bakgrund 
Internet är en stor källa till information och används av 91% procent av Sveriges 
befolkning (Findahl och Davidsson, 2015). Samtidigt har ca 20% av Sveriges 
befolkning någon typ av funktionsnedsättning (Folkhälsomyndigheten, 2015). Stiftelsen 
Funka (u.å.) beskriver att en funktionsnedsättning i många fall leder till att 
användningen av datorer och internet försvåras.  
 
Det finns hjälpmedel som bidrar till funktionsnedsattas möjlighet att använda datorer 
och internet, men för att dessa hjälpmedel ska vara verksamma krävs det att webbplatser 
är skapade på rätt sätt - att de är tillgängliga. Begreppet tillgänglighet förklaras vidare i 
avsnitt 2.3. För att hjälpa utvecklare att skapa tillgängliga webbplatser finns det 
riktlinjer och rekommendationer. WCAG 2.0 (World Wide Web Consortium [W3C], 
2012) är en internationell standard med riktlinjer som beskriver bl.a. hur en webbsida 
ska vara uppbyggd för att vara anpassad för olika hjälpmedel och för användare med 
olika behov. För vidare beskrivning av riktlinjer och rekommendationer samt WCAG 
2.0 se avsnitt 2.5.  
 
De flesta som använder webben använder skärmar och visuell perception för att ta till 
sig webbinnehåll. Om användaren däremot inte har förmågan att se går den visuella 
presentationen förlorad vilket på många sätt förändrar hur användaren tar till sig 
innehållet. 
 
Enligt Synskadades riksförbund (2013) är det är svårt att säga exakt hur många som har 
en synskada i Sverige. Det här beror på att det är svårt att definiera exakt vad som är en 
synskada. Funka Nu AB (u.å.-a) menar detsamma men uppskattar ändå antalet med 
synskada i Sverige till att vara ca 120 000 varav 10 000 har en grav synskada eller är 
helt blinda. Synskadades riksförbund (2013) framhäver vidare att ca 15% av de som har 
en synskada i Sverige inte har förmågan att själva läsa utan behöver hjälpmedel. Det 
kan vara allt ifrån hjälp med att läsa av annan person, till att läsa punktskrift eller lyssna 
på inspelningar eller syntetiskt tal på dator. 
 
Ett hjälpmedel som kan användas av synskadade på webben är skärmläsare som baseras 
på att innehållet på en skärm läses upp med hjälp av syntetiskt tal. Skärmläsare kan 
även användas av personer som har dyslexi eller har andra svårigheter att läsa eller ta 
till sig innehållet på en skärm visuellt. 
 

1.3 Syfte 
I den här uppsatsen undersöks två webbplatsers anpassning för skärmläsare med 
utgångspunkt i WCAG 2.0, med syfte att ta reda på hur anpassningen av webben för 
användare med skärmläsare ser ut i praktiken. Genom att jämföra två webbsidor är 
målet att ge exempel på hur användningen samt avsaknaden av riktlinjerna WCAG 2.0 
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kan se ut. Syftet är även att utvärdera huruvida dessa riktlinjer är enkla att följa och 
applicera.  
 

1.4 Avgränsningar 
Då tillgänglighet täcker in anpassning för alla former av funktionshinder avgränsas 
undersökningen till användare med nedsatt syn som använder sig av skärmläsare som 
hjälpmedel för att navigera på webben.  
 
För att begränsa undersökningen ytterligare väljs två nyhetswebbplatser, SVT Nyheter 
och DN med anledningen att nyheter är någonting som de allra flesta konsumerar. SVT, 
och därmed även SVT Nyheter, ingår i public service vilket innebär att de på statligt 
uppdrag har ett ansvar att kunna delge information till allmänheten (Radiotjänst i 
Kiruna AB, u.å.). DN ingår inte i public service men är den nyhetskälla som efter SVT 
och Sveriges Radio, som båda ingår i public service, fick störst förtroende bland de 
tillfrågade i Ipsosundersökningen “Medieförtroende 2016” (Ahlin, 2016). SVT Nyheter 
och DN väljs för att göra en jämförelse mellan två trovärdiga medier, ett på uppdrag av 
staten och ett kommersiellt.  

1.5 Problemformulering 
Utifrån nämnda avgränsningar är problemformuleringen för undersökningen: 
 
Hur är DN och SVT Nyheter anpassade för användare med skärmläsare? 

1.6 Hypotes 
På grund av public service är vår hypotes att SVT Nyheter till större utsträckning 
kommer att vara anpassad för användare med skärmläsare, då de har större krav på sig 
att vara tillgängliga. 
 

2. Teori 
I det här avsnittet presenteras teorier och begrepp som är av vikt för undersökningen.  

2.1 World Wide Web Consortium 
World Wide Web uppfanns år 1989 av Tim Berners-Lee. Det var bl.a. han som införde 
begreppet “World Wide Web” och år 1994 startade han W3C, World Wide Web 
Consortium, som är en internationell samarbetsorganisation vars mål är att utveckla 
webbstandarder av hög kvalitet (W3C, 2016a). Organisationen består av över 400 
medlemsorganisationer såsom Google Inc., Apple Inc., Microsoft Corporation m.fl. 
(W3C, 2016b).  

2.2 HTML 
HTML är ett märkspråk för World Wide Web utvecklat av W3C. HTML-dokument är 
uppbyggda med element, vilka kan innehålla attribut som beskriver hur elementen ska 
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fungera. Grunden till HTML-dokument är ett head-element, vilket innehåller inledande 
element som beskriver dokumentets titel och teknisk information, samt ett body-element 
där dokumentets innehåll finns. Nästade i dessa element finns sedan ytterligare element, 
så som text, bilder, länkar och rubriker. Exempel på attribut som kan finnas i dessa 
element är titel, källa eller alternativtext till bilder (W3C, 2014).  
 
Figur 1 visar ett exempel på ett HTML-dokument innehållande ett titelelement samt ett 
enkelt sidinnehåll bestående av en rubrik, ett textelement samt en bild. Bildelementet har 
även två attribut: en källa och en alternativtext.   

 
Figur 1: Exempel på ett HTML-dokument. 

För att undvika fel i HTML-kod finns det validatorer utefter HTML-standarder 
framtagna av W3C, vilka testar koden och hjälper utvecklaren att upptäcka potentiella 
fel. 
 
För att formatera HTML-kod används Cascading Style Sheets, CSS. Via CSS är det bl.a. 
möjligt att förändra html-elementens utseende och placering, t.ex. genom att ändra 
textstorlek, bakgrundsfärg och radavstånd. 
 

2.3 Tillgänglighet 
Tillgänglighet är ett begrepp som ofta används för att beskriva hur anpassat någonting 
är för personer med funktionsnedsättning.  
 

2.3.1 Olika syn på tillgänglighet 
W3C definierar tillgänglighet som möjligheten för personer med funktionsnedsättning 
att interagera med webben (Lawton Henry, 2005), men det råder delade meningar om 
vad tillgänglighet på webben innebär och hur det ska definieras.  

I “Tillgänglighets olidliga lätthet” argumenterar Eriksson & Hermansson (2007) för att 
W3Cs definition inte är helt fulländad. De föreslår att tillgänglighet bör rymmas i 
definitionen för användarvänlighet som innebär att användare av olika slag effektivt och 
med tillfredsställelse ska kunna ta del av en produkt utan svårigheter. De menar alltså 
att användarvänlighet bör riktas mot alla potentiella användare och att tillgänglighet bör 
följas därav.  
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Förhållandet mellan användarvänlighet och tillgänglighet går att se på på ytterligare 
sätt, vilket Petrie & Kheir (2007) diskuterar i “Relationship between accesibility and 
usability of websites”. De driver tesen att problem angående användarvänlighet inte 
endast uppstår för personer utan funktionsnedsättning och att problem gällande 
tillgänglighet inte endast uppstår för människor med funktionsnedsättning. De kommer 
sedan fram till tre olika stadier av problem; problem för användare med 
funktionsnedsättning, problem för användare utan funktionsnedsättning och problem 
som kan uppstå för alla.  
 

2.3.2 Digital tillgänglighet nationellt och internationellt 
De senaste 10 åren har det vidtagits åtgärder, både på nationell och internationell nivå, 
för att underlätta för personer med någon form av funktionsnedsättning. Dessa åtgärder 
gäller både fysisk tillgänglighet och tillgänglighet för kommunikation. 

Den 30 mars 2007 skrev Sveriges regering under FNs konvention om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning (SÖ 2008:26), där det bland annat står att människor 
med en funktionsnedsättning ska ha samma möjligheter som alla andra att ta del av 
information och kunna kommunicera både analogt och digitalt (Utrikesdepartementet, 
2008).  

Vidare ses sedan den 1 januari 2015 bristande tillgänglighet som en 
diskrimineringsform enligt Diskrimineringslagen (SFS 2008:567). I lagen nämns inte 
webbsidor specifikt men tillgänglig information och kommunikation tas upp.  

Den offentliga sektorn, så som myndigheter och public service, har ett särskilt ansvar att 
följa dessa konventioner då det är en del av arbetet med att säkerställa mänskliga 
rättigheter och motverka diskriminering (Post- och telestyrelsen, u.å.). 

2.4 Hjälpmedel 
För att motverka funktionshinder och hjälpa personer med olika typer av 
funktionsnedsättning att använda webben och ta del av digital information finns 
hjälpmedel. Det finns hjälpmedel för personer med t.ex. hörselnedsättning, 
rörelsenedsättning, kognitivt funktionsnedsättning och synnedsättning. Då den här 
uppsatsen enbart fokuserar på skärmläsare som hjälpmedel för personer med 
synnedsättning väljer vi att inte gå in på övriga hjälpmedel. 

2.4.1 Skärmläsare 
Synnedsättning innebär att en person har en nedsatt förmåga att se vilket många gånger 
gör att personen inte har möjlighet att använda skärmar eller muspekare vid navigering 
på webben. Ett verktyg som då istället kan användas är skärmläsare. En skärmläsare är 
ett program som hämtar informationen från skärmen och presenterar den för användaren 
via tal, punktskrift eller i ett större format och navigering sker oftast med hjälp av 
tangentbordet (Englund och Sundin, 2004). Skärmläsare kan även användas som ett 
hjälpmedel för personer som har svårigheter att läsa. 
 
Den största skillnaden vid användning med skärmläsare är hur innehållet presenteras. 
Informationen presenteras linjärt och går igenom innehållet rad för rad, vilket gör det 
svårt för användaren att få en överblick av webbsidan jämfört överblicken som en fullt 
seende användare får. Skärmläsaren har inte heller möjligheten att läsa av bilders 
innehåll, vilket kan skapa svårigheter när text eller knappar är skapade som bild-element 
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(Winberg, 2008). Det gör att skärmläsaren missar mycket information och användaren 
går därav också miste om den informationen. 

2.5 Riktlinjer för tillgänglighet på webben 
För att ett hjälpmedel ska vara användbart krävs det att webbplatsen är uppbyggd på rätt 
sätt. För att stötta utvecklare i att åstadkomma det här finns inom W3C initiativet WAI, 
Web Accessibility Initiative, som arbetar specifikt med tekniker, verktyg och riktlinjer 
för att främja tillgänglighet på webben. 
 
WAI har tagit fram riktlinjerna WCAG, Web Content Accessibility Guidelines, som 
beskriver hur webbinnehåll ska utformas för att göras tillgängligt för personer med 
funktionsnedsättning. Dessa riktlinjer är framtagna för att fungera som en internationell 
standard och behandlar allt ifrån navigering via tangentbord till beskrivande texter på 
rubriker (W3C, 2008). 
 
WCAG 2.0 översattes år 2012 till svenska av Funka Nu AB på uppdrag av WC3 (W3C, 
2012). Funka Nu AB är ett svenskt företag som arbetar med tillgänglighet, bl.a. på 
webben (Funka Nu AB, u.å.-b). 
 
Även regeringen arbetar med tillgänglighet på webben och i juli 2015 slutfördes ett 
uppdrag utfärdat av Näringsdepartementet om vägledning för tillgänglig 
webbutveckling. Uppdraget utfördes av E-delegationen och de tog tillsammans med 
bl.a. Sveriges Kommuner och Landsting, Språkrådet och Post- och telestyrelsen fram en 
vägledning vars syfte var att underlätta för myndigheter och företag att skapa 
webbplatser anpassade för så många användare som möjligt (E-delegationen, 2014). I 
vägledningen rekommenderas att WCAG 2.0 nivå AA följs (Post- och telestyrelsen, 
u.å.). 

2.5.1 WCAG 
WCAG, Web Content Accessibility Guidelines, är riktlinjer framtagna på initiativ av 
W3C och behandlar tillgänglighet på webbplatser. Det finns olika versioner av WCAG 
och den senaste versionen är WCAG 2.0.  

WCAG 2.0 innehåller 12 riktlinjer som beskriver de mål utvecklare ska arbeta mot. 
Varje riktlinje innehåller vidare framgångskriterier som är mätbara kriterier att testa sin 
webbplats utefter. Kriterierna är indelade i tre olika nivåer; nivå A, nivå AA och nivå 
AAA, där nivå A är den mest grundläggande nivån och nivå AAA mest avancerad. För 
att uppfylla nivå AA krävs det även att nivå A är helt uppfylld (WAI, 2008).  Enligt 
W3C samt E-delegationens webbriktlinjer (Post- och telestyrelsen, u.å.) rekommenderas 
myndigheter och offentliga webbplatser att följa nivå AA. 

Nedan följer samtliga 12 riktlinjer från den svenska översättning av WCAG 2.0 (W3C, 
2012) markerade i fet text. Efter varje riktlinje följer ett stycke med vår beskrivning av 
de framgångskriterier riktlinjen innehåller. 

Riktlinje 1.1 Textalternativ: Tillhandahåll alternativ i form av text till allt icke-
textbaserat innehåll så att det kan konverteras till format som användarna 
behöver, till exempel stor stil, punktskrift, tal, symboler eller enklare språk. 
Innehåll som inte är text ska ha ett textalternativ som uppfyller  samma syfte som en 
text. Undantag är t.ex. innehåll som ej är möjligt att ersätta med text som i så fall ska en 
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beskrivning av innehållet. Undantag gäller även rent dekorativt innehåll som då ska 
implementeras på ett sätt så att det ignoreras av hjälpmedel. 

Riktlinje 1.2 Tidsberoende media: Tillhandahåll alternativ till tidsberoende media. 
Till ljud och video ska alternativa presentationer av innehållet finnas. Alternativen kan 
presenteras som ljud, text och/eller teckenspråk beroende på framgångskritieriets nivå. 
Undantag är när ljud eller video är en alternativ presentation av text. 

Riktlinje 1.3 Anpassningsbart: Skapa innehåll som kan presenteras på olika sätt 
(exempelvis med enklare layout) utan att information eller struktur går förlorad. 
Innehåll som är beroende av i vilken ordning det presenteras ska presenteras i en logisk 
ordning som ej är beroende av visuell styling. Element bör ej beskrivas med enbart 
sensoriska kännetecken så som ljud, form, färg eller visuell placering.  

Riktlinje 1.4 Urskiljbart: Gör det enklare för användare att se och höra innehåll, 
bland annat genom att skilja förgrund från bakgrund. 
Information ska inte presenteras enbart med hjälp av färg. Färgkontraster på sidan ska 
inte understiga ett visst förhållande. Det ska vara möjligt att förstora text. Text i form av 
bild ska undvikas, undantag logotyper. Om det finns ljud som spelas upp i mer än 3 
sekunder ska det vara möjligt att pausa, stoppa eller reglera webbplatsens ljud 
oberoende av systemets ljudnivå. 

Riktlinje 2.1 Tillgängligt via tangentbord: All funktionalitet ska vara åtkomlig 
med ett tangentbord. 
Det ska vara möjligt att navigera över webbplatsen med hjälp av tangentbord utan att 
fastna.  

Riktlinje 2.2 Tillräckligt med tid: Ge användaren tillräckligt med tid för att läsa 
och använda innehållet. 
Tidsgränser och information som blinkar eller rör sig ska vara möjligt att pausa, med 
undantag för om tidsgränsen har avgörande betydelse. I så fall ska den tydligt 
kommuniceras.  

Riktlinje 2.3 Krampanfall: Designa inte innehåll på ett sätt som kan orsaka 
krampanfall. 
Webbplatsen ska inte blinka eller flimra. 

Riktlinje 2.4 Navigerbart: Tillhandahåll sätt att hjälpa användarna att navigera, 
hitta innehåll och avgöra var de är. 
Det finns en metod för att hoppa över återupprepat innehåll. Sidans syfte beskrivs i 
titeln. Navigering ska ske i en logisk ordning som inte påverkar hur användaren 
uppfattar den presenterade informationen. Det ska vara enkelt för användaren att veta 
vart fokus på sidan är vid tangentbordsnavigering samt att hitta information om var 
användaren befinner sig bland en uppsättning av webbsidor på en webbplats. Länkar 
och rubriker ska ha texter som beskriver ämne eller syfte.  

Riktlinje 3.1 Läsbart: Gör textinnehåll läsbart och begripligt. 
Sidans mänskliga språk ska definieras i koden. Förkortningar, jargong och tekniska 
termer ska definieras.  
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Riktlinje 3.2 Förutsägbart: Säkerställ att webbsidor presenteras och fungerar på 
ett förutsägbart sätt. 
Webbplatsen ska ha en konsekvent ordning av innehåll och konsekvent navigering. 
Sidans innehåll ska inte förändras inte om inte användaren initierar en förändring 
genom t.ex. klick på en länk.  

Riktlinje 3.3 Inmatningsstöd: Hjälp användare att undvika misstag och rätta till 
misstag. 
Vid felaktig inmatning ska förslag på felhantering och korrektion finnas, förutsatt att det 
inte innebär en säkerhetsrisk. Det ska även finnas möjlighet att kontrollera inmatningen 
innan den ska bekräftas.  

Riktlinje 4.1 Kompatibelt: Maximera kompatibiliteten med nuvarande och 
framtida användarprogram, inklusive hjälpmedel. 
Om webbplatsen är skriven i HTML ska koden vara korrekt skriven enligt standard och 
sidans alla komponenter ska vara åtkomliga för hjälpmedel.  

2.5.2 Kritik mot WCAG 2.0 
Även om WCAG 2.0 är en standard framtagen av industriledande företag och som 
används utbrett av bl.a. statliga institutioner så förs diskussioner om huruvida 
standarden är optimal.  
 
WCAG 2.0 i sig är ett långt dokument med svåra ord, vilket enligt Moss (2006) gör det 
svårt att förstå och implementera. Vidare diskuterar många att WCAG 2.0 inte räcker 
för att försäkra sig om att en webbplats är tillgänglig. Exempelvis tar Laurin (u.å.) upp 
problematiken med att vissa riktlinjer enbart tar upp funktioners existens och inte dess 
kvalitet. I WCAG 2.0 definieras t.ex. att det ska finnas mer än ett sätt att hitta en sida 
men inte hur det här ska fungera och presenteras, vilket hon framhäver vara 
problematiskt. 
 
Ytterligare ett exempel finner vi i “What’s the Web Like If You Can’t See It?” 
(Asakawa, 2005), där det bl.a. diskuteras kring svårigheterna med alternativtexter till 
bilder. Att dessa ska finnas och vara beskrivande är ett framgångskriterie enligt WCAG 
2.0, men det är inte tydligt hur beskrivningen ska utformas. En alternativtext som finns 
men som inte beskriver en bilds innehåll hävdar Asakawa därför vara bättre att skippa 
helt då den enbart skapar förvirring för användaren. En tom alternativtext kan 
skärmläsaren hoppa över medan en obegriplig alternativtext alltid läses upp. Asakawa 
utvärderar även de valideringsverktyg för tillgänglighet som finns och reflekterar kring 
att en webbsida inte alltid är tillgänglig bara för att den tar sig igenom ett test. I fallet 
med alternativtext innebär det t.ex. att en bild med obegriplig alternativtext skulle ta sig 
igenom ett valideringstest medan en bild som saknar alternativtext inte skulle göra det. 
Det här menar Asakawa inte är tillgängligt i praktiken. 
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3. Metod 
I avsnittet beskrivs tillvägagångssätt för litteratursökning samt utformning, utförande 
och motivering av undersökningen. För fullständig återgivning av undersökningens 
utformande, se Bilaga 1.   

3.1 Litteratursökning 
Litteraturen som användes för undersökningen kom i första hand från Google Scholar, 
Stockholms Stadsbibliotek samt hemsidan för the World Wide Web Consortium. Som 
metod för litteratursökningen användes kedjesökning, vilket innebar att även källors 
referenser undersöktes vidare, för att hitta fler primärkällor. Söktermer för 
litteratursökningen var bl.a. “ Tillgänglighet”, “WCAG 2.0”, “Tillgänglig 
webbutveckling” samt även termer på engelska såsom “Web Accessibility”.   

3.2 Utformning av undersökningen 
Då WCAG 2.0 är en internationell standard för tillgänglighet studerades dessa och 
användes som grund för undersökningen. Tolkning och instudering av riktlinjerna 
gjordes med hjälp av den svenska översättningen av WCAG 2.0. Utefter dessa skapades 
två studier, en kodstudie med syfte att studera webbsidans html-dokument närmare och 
en skärmläsarstudie med syfte att testa navigeringen på webbsidan med hjälp av en 
skärmläsare. Då färger och former ej är relevant för användning av skärmläsare valdes 
Riktlinje 2.2 samt Riktlinje 2.3 bort från undersökningen. Från de övriga riktlinjerna 
användes framgångskriterier på nivå A samt nivå AA, då de rekommenderas av bl.a. E-
delegationen och W3C, för att utforma frågor. Frågornas syfte var dels att undersöka 
hur väl riktlinjerna efterföljdes och dels på vilket sätt.  

3.3 Utförande av undersökningen 
Undersökningen utfördes av oss, i egenskap av medieteknikstudenter som studerar 
webbutveckling, på både SVT Nyheter och DN. Anledningen till att två webbplatser 
valdes ut som undersökningsobjekt var för att studera eventuella skillnader i 
anpassningen för användning med skärmläsare. Startsidan var den webbsida på 
webbplatsen som undersöktes. En navigering in på en artikelsida gjordes även för att 
kunna svara på frågor angående konsekvent uppbyggnad.  
Innan undersökningen utfördes en pilotstudie på SVT Nyheter där vi gick igenom 
frågorna och besvarade dessa för att ta reda på om de var tillräckligt utförligt ställda. 
Efter pilotstudien finjusterades frågorna för att bli så tydliga som möjligt. 
Undersökningen utfördes sedan två gånger för varje webbsida för bättre precision. 

Vi valde att utföra undersökningen själva då användarperspektivet inte var i fokus för 
vår problemformulering. Innan skärmläsarstudien lärde vi oss grunderna i programmet 
VoiceOver för att kunna utföra undersökningen.  

Undersökningen är kvalitativ eftersom att vi endast studerade delar av webbplatserna 
samt endast utförde undersökningen ett mindre antal gånger. Resultatet från 
undersökningen bör därför inte behandlas som generaliseringar utan istället ses som 
unika för just dessa webbsidor och tillfällen.  
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3.4 Kodstudie 
Kodstudien bestod av frågor rörande webbsidornas koduppbyggnad. För att besvara 
frågorna inspekterades webbsidornas dokumentation i webbläsaren i form av HTML-
kod. De element som berördes av frågorna gicks igenom. Flera frågor handlade om 
förekomsten av attribut för olika element, t.ex. alternativtexter för bilder, vilket 
studerades och noterades. Som del av kodstudien utfördes även en validering av 
webbsidan med hjälp av W3Cs valideringsverktyg för HTML (W3C, 2013). 

Syftet med kodstudien var att genom att jämföra koden för de båda webbsidorna ge 
exempel på hur användningen och avsaknaden av riktlinjerna WCAG 2.0 kan se ut.  

3.5 Skärmläsarstudie 
I skärmläsarstudien undersöktes användningen av webbsidorna med hjälp av en 
skärmläsare. Som skärmläsare användes VoiceOver som är ett inbyggt hjälpmedel i 
operativsystemet OS X som presenterar information från skärmen i form av tal.  
Genom att navigera på webbplatserna med hjälp av skärmläsaren studerade vi både 
funktionalitet och förståelse av information. Områden som undersöktes var bl.a. 
presentation av medier, interaktion, felmeddelanden, hjälptexter och hur navigeringen 
på sidan fungerade.  

För att titta på tillgängligheten på en webbplats går det inte att endast fokusera på 
kodens uppbyggnad. Därför utfördes skärmläsarstudien med syfte att ta reda på hur 
anpassningen för en skärmläsare såg ut i praktiken. 
 

4. Resultat & Analys 
I det här avsnittet presenteras resultatet av undersökningen med tillhörande analys. Om 
inget annat anges behandlar resultatet startsidan på de båda webbplatserna. För 
fullständig återgivning av undersökningens resultat, se Bilaga 2.4.1 Struktur 

4.1.1 Hoppa över upprepat innehåll 
Det första som uppfattades av skärmläsren på SVT Nyheter var en länk som sa “Gå 
direkt till textinnehållet”, se Figur 2 för bildexempel. Vid klick på denna länk flyttades 
fokus från toppen av sidan ner till första artikeln. Länken var dold ända tills 
skärmläsarnavigering påbörjades. På DN fanns inte samma funktion och det tog hela 47 
klick innan fokus hamnade på första artikeln. Gick vi sedan in på en ny sida med en 
artikel krävdes samma procedur igen, med över 30 klick innan sidans faktiskt innehåll 
nåddes.  

 
Figur 2: Bild från SVT Nyheter (SVT, 2016a) med funktionen “Gå direkt till textinnehållet”. 
 
Att ha en dold länk som låter användaren gå direkt till textinnehållet sparar mycket tid. 
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Länken påverkar dessutom inte sidans visuella innehåll men användarupplevelsen för 
användaren med skärmläsare blir bättre. För sidor som SVT Nyheter och DN, med 
långa menyer och vars huvudinnehåll är artiklar, är funktionen “Gå direkt till 
textinnehåll” högst relevant då den märkbart underlättar för skärmläsaranvändaren. 

4.1.2 Menyer och struktur 
Båda webbsidornas startsidor följde samma ordning vid navigering med skärmläsare 
genom innehållet: menyn gicks igenom först, sedan kolumnen till vänster med 
huvudartiklar, sedan en kolumn till höger med mindre artiklar och till sist nedre delen 
av webbsidan. SVT Nyheter hade samma struktur på menyer på både startsidan och på 
artikelsidan som besöktes. På DN förändrades däremot menyns utseende och innehåll 
mellan start- och artikelsidan, se Figur 3 och Figur 4.  

 
Figur 3: Meny från DN-startsida (DN, 2016a). 
 

 
Figur 4: Meny från DN-artikelsida (DN, 2016b). 
 
Alla delar av menyerna var klickbara på på de båda webbsidorna. SVT Nyheter hade 
dock en dropdown-meny, som återfinns i Figur 5, som var svår att använda då fokus 
först gick igenom huvudmenyn färdigt för att därpå gå ner i dropdown-menyn.  

 
Figur 5: Bild från SVT Nyheter (SVT, 2016b) av dropdown-menyn som diskuteras ovan. 
 
Enligt Riktlinje 3.2 ska en webbsida presenteras på ett förutsägbart sätt för att det ska 
bli lättare för användaren att förstå innehållet. Det här är extra relevant för användare 
med skärmläsare då informationen för dem presenteras linjärt och en förutsägbarhet gör 
det enklare att lokalisera sig på en webbsida. Att de båda sidorna följde en logisk 
ordning underlättar med andra ord för användaren och vi upplevde under 
skärmläsarstudien att det var lättare att använda den andra sidan när vi hade lärt oss 
funktionaliteten på den första i och med att de var uppbyggda på liknande sätt.  
 
Det faktum att menyn förändrades på DN innebär dock att innehållet inte presenteras 
konsekvent på hela sidan vilket bryter mot framgångskriterier av Riktlinje 3.2, samma 
sak vad gäller dropdown-menyn på SVT Nyheter. Även om Riktlinje 3.2 alltså i vissa 
aspekter uppnås uppfylls inte riktlinjen då vissa framgångskriterier bryts.  
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4.1.3 Webbsidans syfte 
Båda webbplatserna hade dess syfte definierat i titeln. Det här gjordes med hjälp av 
title-element. SVT Nyheter hade titeln “Nyheter | SVT.se”, vilket lästes upp som 
“nyheter vertikal rad svt punkt s e” av skärmläsaren. DN hade titeln “Nyheter - DN.SE”, 
vilket lästes upp som “nyheter dn se”. Titeln syntes även visuellt som webbsidans rubrik 
i webbläsaren vilket ses i Figur 6.  

 
Figur 6: Den visuella presentationen av de båda webbplatsernas titlar.  
 
Sidans syfte ska enligt WCAG 2.0 Riktlinje 2.4 beskrivas i titeln, vilket gjordes på de 
båda sidorna i form av “Nyheter” följt av webbplatsens namn. Det här är det första som 
läses upp vid inladdning av sidan, vilket underlättar för användaren med skärmläsare att 
förstå vilken webbplats hen är på. På SVT Nyheter läses “vertikal rad” upp vid 
inladdning medan DNs bindestreck inte läses upp. Vi upplever att SVT Nyheters 
vertikala rad är onödig i sammanhanget och även om den inte förstör allting för 
användaren med skärmläsare kan oförståelse uppstå och DNs titelbeskrivning är därför 
att föredra.  

4.2 Länkar 
Samtliga artikelrubriker, underrubriker och de delar av artiklarna som visades på 
startsidan var skapade som länkar. Även menyerna var uppbyggda av länkar. Dessa var 
tydligt beskrivna på de båda webbsidorna. På både SVT Nyheter och DN fanns länkar 
som enbart var beskrivna med hjälp av ordet “länk” eller “här” eller som saknade 
beskrivning helt, se Figur 7 för exempel från DN och Figur 8 för exempel från SVT 
Nyheter. I det visuella sammanhanget gick det att uppfatta vad dessa länkar innebar, 
men då skärmläsaren läser länkarna ur sitt sammanhang blev det svårt att förstå vad de 
betydde. Det fanns även bilder som var skapade som länkar men som varken hade 
alternativtext eller en tydlig beskrivning av syfte eller vart de ledde utan endast lästes 
upp som “länk”. 

 
Figur 7: Bild från DN (DN, 2016c) med exempel på länk med texten “här” som beskrivning och 
som läses upp “länk, här”. 
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Figur 8: Bild från SVT Nyheter (SVT, 2016c) där pilarna i högra hörnet är länkar som saknar 
beskrivning och som läses upp som “länk” .  
 
Länkar som artikelrubriker upplevde vi tydliga, speciellt i och med att användandet av 
dessa var konsekvent på de båda webbsidorna. De länkar med beskrivningen “här” eller 
som helt saknade beskrivning upplevde vi däremot inte som lika tydliga.  
 
När det gäller länkar i form av bilder är det viktigt att ge dessa tydliga title-attribut efter 
som de inte har en länktext som innehåll utan endast är en bild. Om ett title-attribut 
finns läses det upp istället för den icke-existerande länktexten, så att skärmläsaren kan 
läsa upp länkens syfte. Anledningen till att vissa bilder endast lästes upp som “länk” på 
de båda webbsidorna var att länkarna saknade just title-attribut. 
 
Riktlinje 2.4 säger bland annat att det är viktigt att användaren ska kunna förstå vart en 
länk leder och i vilket sammanhang den presenteras, det här för att det ska vara tydligt 
vad som händer vid klick på en länk. Då problem med länkar och dess beskrivningar 
återfinns på både SVT Nyheter och DN kan det inte sägas att den här riktlinjen uppfylls 
på någon av dem. 

4.3 Artiklar 
En markant skillnad mellan de båda webbsidorna var att de i sina artiklar hade valt att 
använda sig av olika sorts rubrikelement. På SVT Nyheter användes endast 
rubrikelement av högsta nivån, h1, till alla rubriker på webbsidan oberoende av dess 
storlek (se Figur 9) medan DN istället varierade mellan rubriker av olika slag, dvs. h1, 
h2, h3 osv (se Figur 10). På SVT Nyheter hade rubrikerna dock olika visuell storlek 
även om de var samma sorts element, vilket var reglerat med CSS. Vid HTML-
validering på SVT Nyheter uppkom många varningar rörande användning av rubriker, 
då den mängden rubrikelement av högsta nivå ej var att rekommendera. 

 
Figur 9: Bild från SVT Nyheter (SVT, 2016d) där den första rubriken är av typen h1 och den 
andra rubriken också av typen h1.  
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Figur 10: Bild från DN (DN, 2016d) där den första rubriken är av typen h2, och den andra av 
typen h3.  
 
Det faktum att rubrikerna är av olika slag på de båda hemsidorna påverkar inte 
navigeringen på sidorna. I och med att båda sidorna är nyhetssidor består största delen 
av startsidorna av just rubriker då det är rubrikerna användaren läser för att avgöra om 
hen ska gå in på artikelsidan eller ej. SVT Nyheter fick många varningar i HTML-
valideringen, vilket inte uppfyller Riktlinje 4.1 som behandlar korrekt skriven kod, men 
trots det här fungerar navigeringen utan problem. Sättet DN använder rubriker i 
artiklarna är dock att föredra då det minskar felmeddelanden vid validering samt även 
gör det tydligare vilka rubriker som är av vilket slag.  

4.4 Bild, video och ljud 
Fokus för undersökningen var startsidorna. För att studera de videoobjekt som fanns på 
startsidorna krävdes en navigering till en artikelsida med video. I avsnitt 4.4.1 
diskuteras dessa sidor.  

4.4.1 Video 
SVT Nyheter och DN använde sig av video på olika sätt. De båda webbplatserna visade 
visuellt på startsidan när en artikellänk innehöll video. Det här gick att uppfatta med 
hjälp av skärmläsare men var inte helt tydligt. En tid lästes upp, t.ex. “2 min”, vilket 
gjorde att det eventuellt kunde gå att förstå att länken innehöll ett tidsberoende medie 
och i vissa fall lästes även ordet “TV” upp vilket förtydligade ytterligare.  
 
SVT Nyheter använde till största del video som komplement till text på artikelsidor 
medan DN länkade från startsidan till DN.TV, där videoklipp spelades upp separat utan 
tillhörande text. Videoklippet spelades på DN.TV även upp automatiskt, utan möjlighet 
att pausa eller stoppa uppspelningen via tangentbordet, vilket bryter mot Riktlinje 1.4.  
 
För en användare med skärmläsare blir hanteringen av video en stor skillnad. Det mest 
påtagliga problemet uppstår när videon på DN.TV startas med automatisk uppspelning. 
Här blockeras användaren från interaktion med sidan, då skärmläsarnavigering sker med 
hjälp av ljud som inte lägre hörs när annat ljud spelas. En paus-funktion via 
tangentbordet är nödvändig för att en synskadad användare överhuvudtaget ska kunna 
använda sidan. Att videon på DN.TV dessutom saknar kompletterande text är även det 
en brist på tillgänglighet.  
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När videon på SVT Nyheters artikelsida fungerar som komplement till texten förklaras 
innehållet i videon delvis även i artikeltexten. Det här gör att den synskadade 
användaren kan förstå videoinnehållet jämfört med på DN.TV där ljudet från videon är 
det enda användaren får som förklaring på nyheten. Enligt Riktlinje 1.2 ska alternativ 
till all förinspelad video finnas - antingen genom text (nivå A) eller ljud (nivå AA), men 
som nyhetsförmedling som löpande producerar en stor mängd videos kan det potentiellt 
bli svårt att uppfylla nivå AA. Det blir tidskrävande att komplettera all video med 
förklarande ljud, därför fungerar SVT Nyheters lösning, där texten naturligt förklarar 
filmens innehåll som en bra lösning. Texten beskriver inte det visuella i filmen, vilket är 
det optimala, men förklarar innehållet.  
 
På båda startsidorna finns viss möjlighet att veta att en artikelsida innehåller video innan 
navigering dit sker. På SVT Nyheter är det bra om skärmläsaranvändaren meddelas 
tydligare, då innehållet och strukturen på en artikelsida med video skiljer sig ifrån 
övriga artikelsidor. Ännu viktigare är det på DN att tydligt meddela vart länken leder, 
då DN.TV spelar upp video automatiskt utan pausfunktion och skärmläsaranvändaren 
blir helt blockerad från att använda sidan. 

4.4.2 Alternativtexter 
Bilder utan alternativtexter var bara ett problem vid ett fåtal tillfällen på de båda 
webbsidorna. Det här kan försvåra för användare med skärmläsare som behöver ta hjälp 
av dessa för att förstå en bilds innehåll.  
 
Desto större problem var att de alternativtexter som fanns inte alltid var beskrivande. 
SVT Nyheter hade till största del beskrivande alternativtexter, men saknade det vid 
vissa tillfällen, och DN hade till största del mindre beskrivande alternativtexter. Figur 
11 visar exempel på alternativtexter till bilder från SVT Nyheter där den övre av 
bilderna inte har en beskrivande alternativtext medan undre har det. Vidare visar Figur 
12 samma sak fast från DN. 

 
Figur 11: Två bilder från SVT Nyheter där den övre (SVT, 2016e) är en bild med 
alternativtexten “SVT Design” och den undre (SVT, 2016f) en bild med alternativtexten “Håkan 
Carlsson gräver dike till avloppsanläggning på Barnens Ö med sin inhyrda minigrävare.”. 



 

 16 

 

 
Figur 12: Två bilder från DN där den övre (DN, 2016e) är en bild med alternativtexten “kapl.” 
och den undre (DN, 2016f) alternativtexten “Hogskoleprov”. 
 
Då alternativtexter nästintill alltid finns men i många fall saknar förståelig beskrivning 
av bilden noterar vi, precis det Asakawa (2005) skrev angående alternativtexter, att det 
viktiga är att alternativtexter har ett förståeligt innehåll och inte endast att de existerar. 
Eftersom att bilder tar upp stor del av de båda webbsidorna anser vi Riktlinje 1.1, som 
säger att allt icke-textbaserat innehåll ska ha en beskrivande text, vara högs relevant och 
vi kan samtidigt konstatera att den inte efterföljs fullt ut på någon av webbsidorna.  

4.5 Interaktion 
På båda webbsidorna fanns sökfält där användaren gavs möjlighet att söka på sidan, se 
Figur 13 för bild av sökfält på SVT Nyheter samt Figur 14 för bild av sökfält på DN. 
SVT Nyheters sökfält hade en sökknapp med title-attributet “sök på svt.se”. Sökfältet 
på DN hade en synlig “sökknapp” som inte var en faktiskt knapp utan ett tomt 
textelement stylat med en bild. Elements existens registrerades inte av skärmläsaren. De 
båda sökfälten var skapade som input-element och följt av elementet fanns på SVT 
Nyheter ett attribut som kallas label-attribut som beskriver input-elementet. Ett label-
attribut återfanns inte på DN vilket i kombination med en svårförståelig knapp 
resulterade i att det blev omöjligt att förstå vad inputfältets syfte var genom 
skärmläsaren.  

 
Figur 13: Bild av sökfältet på SVT Nyheter (SVT, 2016g). 
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Figur 14: Bild av sökfältet på DN (DN, 2016g). 
 
En beskrivande text ska enligt Riktlinje 2.4 finnas på alla länkar och enligt Riktlinje 1.1 
finnas på alla icke-text element så som inputfält. Det här saknas både på DNs sökfält 
och sökknapp. Det här gör det svårt för användaren att upptäcka sökfunktionen samt 
förstå hur den ska användas.  
 
När text matades in i sökrutan kom en dropdown-lista upp på DN, se Figur 15. Denna 
var visuellt synlig men uppfattades ej av skärmläsaren. I dropdown-listan visades 5 
olika förslag på sökord. Skärmläsaren började i och med dropdown-listans uppenbarelse 
att läsa på engelska. Det som lästes upp var: “5 results avaliable, use up and down arrow 
key to navigate” vilket på svenska betyder “5 resultat tillgängliga, använd upp och ned 
tangenten för att navigera”. Med svensk inställning på rösten var det inte självklart vad 
skärmläsaren hade sagt då uppläsningen blev svårförståelig. 

 
Figur 15: Bild av dropdown-lista som uppkom vid inmatning av text i sökfält på DN (DN, 
2016h). 
 
Vi lyckades inte hitta källa till varför språket på DN plötsligt ändras vid användning av 
sökfältet. Om innehållet på en webbsida byter språk ska det enligt Riktlinje 3.1 
specificeras i koden så att skärmläsaren vet vilket språk den ska läsa på, annars uppstår 
en obegriplig uppläsning som nu var fallet. Vår teori om anledningen till att det här 
uppstår är att antingen har inte språket specificerats på ett korrekt sätt för den delen av 
innehållet eller så beror felet på webbläsarens inställningar.  
 
Vid felaktiga sökningar uppstod olika scenarion på SVT Nyheter och DN. På SVT 
Nyheter gavs ett felmeddelande om att sökningen ej var korrekt. Sökordet vi matat in 
lästes då upp tillsammans förslag till en alternativ sökning och förslag på vad i 
sökningen som blivit fel gavs. Se Figur 16 för exempel av felsökning på SVT Nyheter. 
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Figur 16: Bild av felsökning på SVT Nyheter (SVT, 2016h). 
 
På DN ledde en felaktig sökning endast till en sida med 0 träffar, utan förslag på 
felhantering och utan att sökordet som hade matats in lästes upp. För exempel se Figur 
17.  

 
Figur 17: Bild av felsökning på DN (DN, 2016i). 
 
Enligt WCAG 2.0, Riktlinje 3.3, kring inmatningsstöd ska användaren ges möjlighet att 
bekräfta sin inmatning innan formulär skickas. Det går dock att argumentera för att en 
sökning är en så pass enkel inmatning att bekräftelse av uppgifter inte är lika viktig som 
vid till exempel inmatning av bankuppgifter. Det är enkelt att göra en ny sökning om 
det blir fel och det ger inga negativa följder mer än en ny sökning. Att få sitt felaktiga 
sökresultat uppläst, som på SVT Nyheter, ger dock en mer förståelig felhantering då 
användaren kan veta vad som blev fel i sökningen jämfört med när det inte meddelas, 
som på DN.  
 

5. Diskussion 
I det här avsnittet diskuteras resultatet såväl som metoden och teorin.  
 
Vår hypotes inför undersökningen var att SVT Nyheter skulle vara mer anpassad för 
användare med skärmläsare än DN och genom undersökningen kan det bekräftas att så 
var fallet. Resultatet från undersökningen av SVT Nyheter tyder på att WCAG 2.0 
funnits med i åtanke vid utveckling av webbsidan. Vi noterar att samtliga riktlinjer inte 
följs till nivå AA, men det som är mest relevant för webbsidans innehåll gör det. 
Exempelvis finns möjlighet att hoppa över upprepat innehåll för att gå direkt till 
artiklarna, och menyer och strukturen på webbsidan är konsekvent. Bilder har till största 
del tydliga och relevanta alternativtexter och webbsidan sökfunktion fungerar med 
felhantering.  
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SVT Nyheter och DN är strukturerade på liknande sätt vilket underlättar för användare 
både med och utan skärmläsare. Det här är ett exempel på något som påverkar både 
användarvänlighet och tillgänglighet, vilket går hand i hand med Petrie & Kehirs (2007) 
diskussion om relationen mellan användarvänlighet och tillgänglighet.  
 
Resultatet från undersökningen av DN tyder på att WCAG 2.0 inte funnits med i åtanke 
till samma utsträckning vid utvecklingen av webbsidan. Det är vissa riktlinjer som följs 
men dessa bidrar i många sammanhang inte till någon förbättrad funktionalitet för 
användaren med skärmläsare. Exempelvis finns alternativtexter till bilder, enligt 
rekommendation, men då dessa oftast är otydliga bidrar de inte till tillgänglighet. DN 
saknar även möjlighet att hoppa över upprepat innehåll för att gå direkt till artiklarna 
och de har en sökfunktion som är svår att förstå. 
 
Undersökningen bekräftar vad Laurin (u.å.) och Asakawa (2005) diskuterat kring att 
funktioners existens i sig inte alltid bidrar till tillgänglighet utan att det viktiga är vad 
som görs med dem, vilket ej definieras i WCAG 2.0. Exempel på det här sågs även i 
titel-elementen för de båda webbsidorna, där SVT Nyheter hade en titel-beskrivning 
som potentiellt förvirrar för användaren, samt i alternativtexter till bilder som oftast 
existerar men ibland är obegripliga. 

5.1 Tillgänglighet i praktiken 
Vi upplever, precis som Moss (2006), att riktlinjerna är utformade på ett komplicerat 
sätt, vilket kan vara en anledning till att resultatet från undersökningen skiljer sig åt 
mellan de olika webbsidorna. Riktlinjernas utformning kan dels bidra till att de tolkas 
på olika sätt på webbsidorna och dels att de på DN bortprioriteras till följd av att det där 
inte finns samma krav som på SVT Nyheter att riktlinjerna efterföljs.  

5.2 Krav på tillgänglighet 
Bristande tillgänglighet på webben tas upp både i FNs konvention om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning (SÖ 2008:26) och i Diskrimineringslagen (SFS 
2008:567), men i dagsläget gäller kraven kring det här enbart myndigheter och public 
service. Det här gör att kommersiella företag, likt DN, riskerar att prioritera bort 
tillgänglighet vid utformning av sin webbplats. Att inte göra sin webbplats anpassad för 
personer med olika förutsättningar blir dock exkluderande. Med tanke på senaste årens 
utveckling av Diskrimineringslagen (SFS 2008:567), som sedan 2015 definierar 
bristande tillgänglighet som en diskrimineringsform, tror vi att det i framtiden kommer 
högre krav och hårdare lagstiftningar gällande tillgänglighet. Som följd av hårdare krav 
och en ökad medvetenhet tror vi att definitionen av tillgänglighet som en del av 
användarvänlighet, likt den Eriksson & Hermansson (2007) föreslår, kommer bli alltmer 
relevant. 

5.3 Metodkritik 
Undersökningen baserades på att vi själv studerade och tolkade riktlinjerna för att sedan 
utföra undersökningen. Syfte var att undersöka hur anpassningen för ett hjälpmedel på 
webben kan se ut. Genom att jämföra två webbsidor var målet att ge exempel på hur 
användningen och avsaknaden av riktlinjerna kan se ut. Vi ville även få en uppfattning 
av förståelsen för samt tolkningen av WCAG 2.0. Med vår undersökning och 
utgångspunkt var det dock inte möjligt att avgöra huruvida sidorna var tillgängliga eller 
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inte. För att avgöra detta krävs det en expert inom området samt att hänsyn tas till fler 
aspekter än enbart skärmläsare.   
 
Att ta hjälp av användare för skärmläsarstudierna hade gett ett mer specifikt resultat för 
själva användaupplevelsen. Att vi inte använder skärmläsare dagligen gjorde att vi 
förmodligen stötte på andra problem än rutinerade användare, samtidigt som faktum att 
vi stötte på problem visar samtidigt att det finns saker som är enkla att upptäcka även 
som utvecklare som inte är helt insatta i användarens situation. Genom att utföra 
kodstudien med hjälp av mer rutinerade och professionella utvecklare och med personer 
som jobbar med WCAG 2.0 dagligen hade vi fått ett mer korrekt resultat.  
 
För att utöka undersökningen ytterligare hade det varit intressant att ställa frågor till DN 
respektive SVT Nyheter för att få deras perspektiv på sitt eget arbete med tillgänglighet. 
Det hade kunnat hjälpa oss att fastställa vår slutsats ytterligare.  
 
Anledningen till att VoiceOver valdes som skärmläsarprogram var att det fanns inbyggt 
i operativsystemet OS X. Det finns många andra skärmläsarprogram och valet av 
skärmläsare kan ha påverkat vårt resultat då funktionaliteten delvis kan skilja sig åt.  

5.4 Källkritik 
Valet av teori spelade en stor roll för undersökningen. Då WCAG 2.0 är en standard för 
tillgänglig webbutveckling från en organisation som arbetar med att ta fram standarder 
för webben valde vi att använda oss av dessa som grund för vår undersökning. Det finns 
även andra organisationer som arbetar med tillgänglighet på webben men många av 
dem hänvisar vidare till just WCAG 2.0, eftersom att det är den internationella 
standarden. E-delegationen har nyligen tagit fram en vägledning för tillgänglighet på 
webben som delvis refererar till WCAG 2.0, och delvis består av förenklade delar av 
dessa (Post- och telestyrelsen, u.å.). Användning av E-delegationens förenklingar hade 
kunnat bidra till att göra vår undersökning och tolkning av riktlinjerna mindre 
komplicerad, men istället utgick vi från WCAG 2.0 eftersom att det är den 
internationella standarden. Vi valde att utgå ifrån den svenska översättningen för att 
undvika feltolkningar. 
 
Vissa av källorna som användes för undersökningen diskuterade WCAG 2.0 i en fas då 
riktlinjerna fortfarande var under utformning ifrån WCAG 1.0. Dessa kan ses vara 
irrelevanta då åsikterna baserats på ett utkast av WCAG 2.0 men vi anser fortfarande 
reflektionerna vara aktuella. Det går även att diskutera olika nivåer av auktoritet bland 
de olika källorna men det som var vårt mål var framförallt att försökt lyfta fram olika 
synsätt kring ämnet.  
 

6. Slutsats 
I det här avsnittet presenteras undersökningens slutsats samt förslag till vidare 
forskning inom ämnet.   
 
Undersökningens resultat visar att SVT Nyheter till större utsträckning än DN är 
anpassad för användare med skärmläsare. Att DN är mindre anpassad kan bero på att de 
som kommersiellt företag inte har samma krav på sig som SVT, och därmed även SVT 
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Nyheter, har genom public service. Det kan även bero på att utformningen av riktlinjer 
och rekommendationer är komplicerade, vilket gör dem svåra att tolka och 
implementera. Det är också möjligt att en kombination av nämnda orsaker påverkat 
anpassningen för skärmläsare på de båda webbsidorna.  
 
Tillsammans med teorier och resultatet från undersökningen kan vi konstatera att endast 
för att riktlinjer efterföljs betyder inte det att en webbsida är tillgänglig. Det viktigaste 
är att anpassa användningen av riktlinjer efter webbsidans innehåll. Det faktum att 
WCAG 2.0 är ett komplicerat dokument gör att det riskerar att bli ett hinder snarare än 
ett hjälpmedel.  

6.1 Vidare forskning 
Som studenter inom webbutveckling reflekterar vi kring vår egen kunskap inom 
tillgänglighet. Med senaste årens utveckling av lagar för att personer med 
funktionsnedsättning ska få bättre förutsättningar är behovet av dessa kunskaper 
växande. Vi hävdar därför att tillgänglighet bör ta en större plats i vår utbildning, där 
mycket fokus i dagsläget ligger på användarvänlighet. Undersökningen visar även att 
behovet finns hos företag att lära sig mer om tillgänglighet på webben. Det finns 
möjlighet för vidare undersökningar kring hur kunskaper om tillgänglighet kan breddas 
och användas i praktiken.  
 
 

  



 

 22 

7. Litteraturlista 
Nedan följer samtlig litteratur som användes för undersökningen. 
 
Ahlin, D. 2016. Medieförtroende 2016. Stockholm: Ipsos. 
http://ipsos.se/sites/default/files/pdf/Ipsos%20om%20Mediefortroende%201%20april%
202016.pdf  (Hämtad 2016-04-29). 
 
Asakawa, C. 2005. What’s the web like if you can't see it? I Proceedings of the 2005 
International Cross-Disciplinary Workshop on Web Accessibility (W4A) (pp. 1–8). 
ACM. 
 
AB Dagens Nyheter. u.å. Nyheter - DN.SE. DN. http://www.dn.se (Hämtad 2016-05-
14). 
 
AB Dagens Nyheter. 2016a. Meny på DN.se på startsida [Skärmavbild]. 
http://www.dn.se (Hämtad 2016-04-29). 
 
AB Dagens Nyheter. 2016b. Meny på DN.se på artikelsida [Skärmavbild]. 
http://www.dn.se (Hämtad 2016-04-29). 
 
AB Dagens Nyheter. 2016c. DN i mobil och platta [Skärmavbild]. http://www.dn.se 
(Hämtad 2016-04-29). 
 
AB Dagens Nyheter. 2016d. Exempel på användning av rubriker på DN.se 
[Skärmavbild]. http://www.dn.se (Hämtad 2016-05-05). 
 
AB Dagens Nyheter. 2016e. Exempel på bild med mindre beskrivande alternativtext på 
DN.se. [Skärmavbild] http://www.dn.se  (Hämtad 2016-04-18). 
 
AB Dagens Nyheter, 2016f. Exempel på bild med beskrivande alternativtext på DN.se. 
[Skärmavbild] http://www.dn.se (Hämtad 2016-04-18). 
 
AB Dagens Nyheter. 2016g. Sökfält på DN.se [Skärmavbild]. http://www.dn.se 
(Hämtad 2016-04-15). 
 
AB Dagens Nyheter. 2016h. Sökresultat i dropdown-meny på DN.se [Skärmavbild]. 
http://www.dn.se (Hämtad 2016-04-15). 
 
AB Dagens Nyheter. 2016i. Resultat vid felsökning på DN.se [Skärmavbild]. 
http://www.dn.se (Hämtad 2016-04-15). 
 
E-delegationen, 2014. Webbutveckling. http://www.edelegationen.se/Stod-och-
verktyg/Webbutveckling/ (Hämtad 2016-04-29). 
 
Englund, H., Sundin, M. 2004. Tillgängliga webbplatser - i praktiken. Stockholm: Jure 
Förlag AB.  
 



 

 23 

Eriksson, T., Hermansson, V. 2008. Tillgänglighets olidliga lätthet: Om sambanden 
mellan kunskap om, motivation till och efterlevnad av riktlinjer för tillgänglighet på 
webben. Örebro Universitet. Institutionen för Ekonomi, Statistik och Informatik. 
 
Findahl, O., Davidsson, P. 2015. Svenskarna och internet - 2015 års undersökning av 
svenska folkets internetvanor. u.o.: Internetstiftelsen i Sverige. 
https://www.iis.se/docs/Svenskarna_och_internet_2015.pdf  (Hämtad 2016-04-29). 
 
Folkhälsomyndigheten. 2015. Funktionsnedsättning. Folkhälsomyndigheten. 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/statistik-och-
undersokningar/enkater-och-undersokningar/nationella-folkhalsoenkaten/fysisk-
halsa/funktionsnedsattning/ (Hämtad 2016-04-29).  

Funka Nu AB. u.å.-a Tillgänglighet - Statistik. Funka. http://www.funka.com/design-
for-alla/tillganglighet/statistik/ (Hämtad 2016-03-03). 

Funka Nu AB. u.å.-b Om Funka. Funka Nu AB. 
http://www.funka.com/om-funka/ (Hämtad 2016-04-07).  
 
Laurin, S. u.å. Varför WCAG inte räcker. Funka Nu AB. 
http://www.funka.com/om-funka/vd-har-ordet/varfor-wcag-inte-
racker/?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=WCAG&_t_tags=langua
ge%3asv%2csiteid%3a1ba9e28b-b400-47e0-a85a-
1a211f659cf4&_t_ip=130.229.133.187&_t_hit.id=Furb_Models_Pages_StandardPage/_
e8bf862e-be68-4fc7-953b-f34eb45b658c_sv&_t_hit.pos=2 (Hämtad 2016-04-29). 
 
Lawton Henry, S. 2005. Introduction to Web Accessibility. W3C. 
https://www.w3.org/WAI/intro/accessibility.php (Hämtad 2016-04-29). 
 
Moss, T. 2006. WCAG 2.0: The new W3C accessibility guidelines evaluated. 
Webcredible. http://www.webcredible.com/blog/acronym-titleweb-content-
accessibility-guidelineswcagacronym-20-new-w3c-accessibility-guidelines-evaluated/ 
(Hämtad 2016-04-29). 
 
PTS. u.å. Vägledning för webbutveckling. Tillgänglighet. Post- och telestyrelsen. 
http://webbriktlinjer.se/startsida/tillganglighet/ (Hämtad 2016-04-29). 
 
Petrie, H., Kheir, O. 2007. The relationship between accessibility and usability of 
websites. I Proceedings of the SIGCHI conference on Human factors in computing 
systems (pp. 397–406). ACM. 
 
Radiotjänst i Kiruna AB. u.å. Public Service. Radiotjänst i Kiruna AB. 
http://www.radiotjanst.se/sv/avgiften/public-service/ (Hämtad 2016-05-14). 
 
SF 2008:567. Diskrimineringslagen. 
 
Socialstyrelsen. u.å. Funktionshinder. Socialstyrelsen. 
http://www.socialstyrelsen.se/funktionshinder (Hämtad 2016-04-07). 
 
Stiftelsen Funka. u.å. Ett mänskligare internet. Stiftelsen Funka. 



 

 24 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/statistik-och-
undersokningar/enkater-och-undersokningar/nationella-folkhalsoenkaten/fysisk-
halsa/funktionsnedsattning/ (Hämtad 2016-05-14). 

Sveriges Television AB. u.å. Nyheter | SVT.se. SVT. http://www.svt.se/nyheter/ 
(Hämtad 2016-05-14). 
 
Sveriges Television AB. 2016a. Gå direkt till textinnehåll på SVT.se/nyheter 
[Skärmavbild]. http://www.svt.se/nyheter (Hämtad 2016-04-15). 
 
Sveriges Television AB. 2016b. Dropdown-meny på SVT.se/nyheter [Skärmavbild]. 
http://www.svt.se/nyheter (Hämtad 2016-04-15). 
 
Sveriges Television AB. 2016c. SVT.se/Nyheter Missa inte [Skärmavbild]. 
http://www.svt.se/nyheter (Hämtad 2016-04-15). 
 
Sveriges Television AB. 2016d. Exempel på användning av rubriker på SVT.se/Nyheter 
[Skärmavbild]. http://www.svt.se/nyheter (Hämtad 2016-05-05). 
 
Sveriges Television AB, 2016e. Exempel på bild med mindre beskrivande alternativtext 
på SVT.se/Nyheter. [Skärmavbild] http://www.svt.se/nyheter (Hämtad 2016-04-19). 
 
Sveriges Television AB. 2016f. Exempel på bild med beskrivande alternativtext på 
SVT.se/Nyheter. [Skärmavbild] http://www.svt.se/nyheter (Hämtad 2016-04-19). 
 
Sveriges Television AB. 2016g. Sökfält på SVT.se/Nyheter [Skärmavbild]. 
http://www.svt.se/nyheter (Hämtad 2016-04-15). 
 
Sveriges Television AB. 2016h. Resultat vid felsökning på SVT.se/nyheter 
[Skärmavbild]. http://www.svt.se/nyheter (Hämtad 2016-04-15). 

Synskadades Riksförbund. 2013. Vem är synskadad. Synskadades Riksförbund. 
http://www.srf.nu/om-synskador/vem-ar-synskadad/ (Hämtad 2016-03-03). 
 
SÖ 2008:26. Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 
 
World Wide Web Consortium. 2008. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 
2.0. World Wide Web Consortium. https://www.w3.org/TR/WCAG20/ (Hämtad 2016-
04-29). 
 
World Wide Web Consortium. 2012. Riktlinjer för tillgängligt webbinnehåll (WCAG) 
2.0. World Wide Web Consortium. https://www.w3.org/Translations/WCAG20-sv/ 
(Hämtad 2016-04-29). 
 
World Wide Web Consortium. 2013. The W3C Markup Validation Service. World Wide 
Web Consortium. https://validator.w3.org/  (Hämtad 2016-04-29). 
 
World Wide Web Consortium. 2014. HTML5 - A vocabulary and associated APIs for 
HTML and XHTML. World Wide Web Consortium. https://www.w3.org/TR/html/ 
(Hämtad 2016-04-29). 
 



 

 25 

World Wide Web Consortium. 2016a. Facts About W3C. World Wide Web 
Consortium. http://www.w3.org/Consortium/facts (Hämtad: 2016-04-29). 
 
World Wide Web Consortium. 2016b. Current Members. World Wide Web 
Consortium. http://www.w3.org/Consortium/Member/List (Hämtad 2016-04-29). 
 
W3Schools. 2016. HTML <img> alt Attribute. W3Schools. 
http://www.w3schools.com/tags/att_img_alt.asp (Hämtad 2016-05-14). 
 
Winberg, F. 2008. Contextualizing Accessibility: Interaction for Blind Computer Users. 
Diss., Kungliga Tekniska Högskolan. 



 

 26 

  

Bilaga 1  

Sammanställning av undersökningens frågor 

Kodstudie  
Inspektera koden och jämför dess innehåll och struktur med webbsidans innehåll och 
struktur och svara sant eller falskt på följande påståenden. Påståendena är skapade 
utifrån WCAG 2.0. Vilken riktlinje respektive påstående refererar till är definierat inom 
parentes. 
 
1. Alla element används på ett korrekt sätt (Riktlinje 1.3) 
T.ex. ska H1-element vara rubriker och P-element paragrafer osv istället för att vara 
beroende av styling via CSS. 
 [ ] Sant 
 [ ] Falskt 
 Kommentar:___________________________ 
 
2. Sidans innehåll kommer i rätt ordning (Riktlinje 3.2) 
Ordningen på innehållet är ska ej vara beroende av CSS och ordningen i vilken 
innehållet presenteras påverkar inte hur informationen uppfattas.  
 [ ] Sant 
 [ ] Falskt 
 Kommentar:___________________________ 
 
3. Vid användning av W3Cs HTML-valideringsprogram på webbsidan klarar 
webbsidan valideringen (Riktlinje 4.1)  
Valideringsverktyget hittas på https://validator.w3.org/. 
 [ ] Sant 
 [ ] Falskt 
 Kommentar:___________________________ 
 
4. Bilder som endast används för dekoration har tomma alternativtexter (Riktlinje 
1.1) 
Bilder som alltså inte fyller någon funktion utan endast är där för att det ska se snyggt 
ut.  Exempel på en bild med ett tomt alternativtext är <img src="bild.jpg" ALT="">. 
 [ ] Sant 
 [ ] Falskt 
 Kommentar:___________________________ 
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5. Dekorativa ikoner är stylade med hjälp av CSS (Riktlinje 1.1) 
Exempel på dekorativa ikoner är t.ex. en pil på en knapp. Den har ingen funktion utan 
är endast visuell. Anledningen till att ikonerna bör vara stylade med CSS är för att de 
ska hoppas över och inte ska förvirra för t.ex. användare med skärmläsare. Är de 
istället skapade som bild-element läses det här upp av skärmläsaren, om bilderna inte 
har tomma alternativtexter. 
 [ ] Sant 
 [ ] Falskt 
 Kommentar:___________________________ 
 
6. Bilder, video och inmatningsrutor har alternativtexter som beskriver innehållet 
eller beskrivande attribut (Riktlinje 1.1) 
Med 'beskrivande’ menas t.ex. dess innehåll och syfte. 
 [ ] Sant 
 [ ] Falskt 
 Kommentar:___________________________ 
 
7. Alla knappar har beskrivande attribut som kan registreras av skärmläsaren 
(Riktlinje 1.1) 
Beskrivande NAME-attribut innebär att de innehåller syfte samt vad som händer vid 
klick. 
 [ ] Sant 
 [ ] Falskt 
 Kommentar:___________________________ 
 
8. Alla länkar har tydliga attribut som beskriver dess syfte och vart de leder, 
alternativt en beskrivande länktext som beskriver länkens syfte (Riktlinje 2.4) 
Med tydligt beskrivet menas att de ska vara förståeligt vad det är för länk samt vart den 
leder.  
 [ ] Sant 
 [ ] Falskt 
 Kommentar:___________________________ 
 
9. Webbsidan har ett TITLE-element som beskriver dess syfte (Riktlinje 2.4) 
Det här bör i så fall definieras i <head>. 
[ ] Sant 
 [ ] Falskt 
 Kommentar:___________________________ 
 
10. Webbsidans språk definieras (Riktlinje 3.1) 
Det här bör i så fall definieras i <head>. 
 [ ] Sant 
 [ ] Falskt 
 Kommentar:___________________________ 
 
11. Alla inmatningsfält har tydligt utmärkta LABEL-element (Riktlinje 3.3) 
 [ ] Sant 
 [ ] Falskt 
 Kommentar:___________________________ 
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Skärmläsarstudie  
Använd skärmläsaren VoiceOver på respektive webbsida och svara samtidigt på 
följande frågor. 
 
1. Om ett automatiskt ljud spelas upp vid inläsning av webbsidan går det här att 
stoppa via kortkommandon (Riktlinje 1.4) 
 [ ] Sant 
 [ ] Falskt 
 Kommentar:___________________________ 
 
2. Det går att navigera sig igenom hela webbsidan utan att fastna (Riktlinje 2.1) 
[ ] Sant 
[ ] Falskt 
Kommentar:___________________________ 
 
3. Webbsidan har en logisk navigeringsordning (Riktlinje 3.2) 
Logisk navigeringsordning innebär att skärmläsaren navigerar genom innehållet i den 
ordningen det presenteras på skärmen.  
 [ ] Sant 
 [ ] Falskt 
 Kommentar:___________________________ 
 
4. Allt som är klickbart via muspekaren går även att klicka på genom 
tangentbordet (Riktlinje 2.1) 
Om det inte går kan det här bero på att elementet är genererat med t.ex. ett flash eller 
javascript.  
 [ ] Sant 
 [ ] Falskt 
 Kommentar:___________________________ 
 
5. Det går att navigera genom webbsidan med hjälp av skärmläsaren utan att 
något oväntat händer (Riktlinje 3.2) 
Exempel på någonting oväntat kan vara att en länk klickas på eller att ett formulär 
skickas in bara genom att fokus hamnar på länken(och inte ett klick sker). 
 [ ] Sant 

[ ] Falskt 
 Kommentar:___________________________ 
 
6. Webbsidans innehåll förblir oförändrat vid inmatning av text, förutsatt att 
användaren ej ex. klickat på sökknapp eller valt att skicka formulär (3.2) 
 [ ] Sant 
 [ ] Falskt 
 Kommentar:___________________________ 
 
7. Det finns möjlighet att hoppa direkt till webbsidans huvudinnehåll (Riktlinje 
2.4) 
 [ ] Sant 
 [ ] Falskt 
 Kommentar:___________________________ 
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8. Vid navigering till ny webbsida, popupfönster eller dialogruta och sedan tillbaka 
är fokus kvar där jag lämnade sidan (Riktlinje 2.4) 
Alternativet är att fokus t.ex. börjar om vid toppen av sidan.  
 [ ] Sant 
 [ ] Falskt 
 Kommentar:___________________________ 
 
10. Det finns flera sätt att hitta webbsidan bland en uppsättning av webbsidor på 
webbplatsen (Riktlinje 2.4) 
Denna funktionalitet behöver ej finnas när webbsidan är ett resultat av en process, t.ex. 
inlämning av ett formulär.  
 [ ] Sant 
 [ ] Falskt 
 Kommentar:___________________________ 
 
11. Vid inmatning är det möjligt att ångra, kontrollera eller bekräfta innan 
inmatningen slutförs (Riktlinje 3.2) 
 [ ] Sant 
 [ ] Falskt 

Kommentar:___________________________ 
 
12. Om förinspelad video finns på webbsidan finns innehållet även beskrivet med 
alternativ (Riktlinje 1.2) 

[ ] Sant 
 [ ] Falskt 
 Kommentar:___________________________ 
 
13. Det förekommer ingen text i form av bild på webbsidan, förutom i form av 
logotyper (Riktlinje 1.4) 
 [ ] Sant 
 [ ] Falskt 
 Kommentar:___________________________ 
 
14. Alla element är beskrivna så att de går att förstå utan att se (Riktlinje 1.3) 
T.ex. ska beskrivningar som "klicka på den blåa, runda knappen" undvikas då personer 
med synnedsättning inte har förmåga att se t.ex. färg eller form. “Klicka på knappen 
sök” är då ett bättre alternativ då denna beskrivning ej är beroende av syn (då förutsatt 
att knappen har en text med “sök” som skärmläsaren kan registrera). 
 [ ] Sant 
 [ ] Falskt 
 Kommentar:___________________________ 
 
15. Alla rubriker och hjälptexter beskriver ämne eller syfte (Riktlinje 2.4) 
 [ ] Sant 
 [ ] Falskt 
 Kommentar:___________________________ 
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16. Om fel uppstår visas felmeddelanden (Riktlinje 3.3) 
Som kommentar, beskriv gärna om det fanns en förklaring till felmeddelandet och i så 
fall hur tydlig den förklaringen var.  
 [ ] Sant 
 [ ] Falskt 
 Kommentar:___________________________ 
 
17. Menyer och annat upprepat innehåll är konsekvent uppbyggt genom olika 
sidor (Riktlinje 3.2) 
Menyer och upprepat innehåll ska se likadant ut och fungerar likadant på olika 
webbsidor inom webbplatsen.  
 [ ] Sant 
 [ ] Falskt 
 Kommentar:___________________________ 
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Bilaga 2 
Sammanställning av undersökningens svar 
 
Svaren nedan presenteras i form av färgade prickar där grön prick innebär “Sant”, röd 
prick innebär “Falskt” och en prick med ett kryss i innebär att frågan inte gick att 
besvara på grund av till exempel att inga element återfanns. 
 
Kolumn 1 visar första undersökningen som utfördes, och kolumn 2 visar den andra 
undersökningen. Den utförda pilotstudiens svar är inte med i denna sammanställning då 
den enbart låg som grund för undersökningens utformande och ej dess resultat.  

Kodstudie 
 
1. Alla element används på ett korrekt sätt (Riktlinje 1.3) 
 1 2 

SVT Nyheter 
 

Sant 
 

Sant 

DN 
 

Sant 
 

Falskt 
Kommentarer:  
På DN är sökknappen, som dels används som knapp och dels länkar vidare till ny sida, 
istället skapad som ett text-element. Sökknappen registreras därför inte överhuvudtaget 
av skärmläsaren, vilket försvårar sökning. I övrigt noterades inga felaktiga element på 
någon av sidorna.  
 
2. Sidans innehåll kommer i rätt ordning (Riktlinje 3.2) 
 1 2 

SVT Nyheter 
 

Sant 
 

Sant 

DN 
 

Sant 
 

Sant 
Kommentarer: -  
 
3. Vid användning av W3Cs HTML-valideringsprogram på webbsidan klarar 
webbsidan valideringen (Riktlinje 4.1) 
 1 2 

SVT Nyheter 
 

Falskt 
 

Falskt 

DN 
 

Falskt 
 

Falskt 
Kommentarer:  
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Många felmeddelanden uppstod på båda sidorna som kan ses som mänskliga slarvfel 
eller icke-relevanta för vår undersökning. Ingen av sidorna klarade därför valideringen. 
Varningar uppstod på SVT Nyheter gällande användning av rubrikelement h1, vilket 
användes på samtliga artiklar.  
 
4.  Bilder som endast används för dekoration har tomma alternativtexter 
(Riktlinje 1.1) 
 1 2 

SVT Nyheter 
  

DN 
  

Kommentarer: -  
 
5. Dekorativa ikoner är stylade med hjälp av CSS (Riktlinje 1.1) 
 1 2 

SVT Nyheter 
 

Sant 
 

Sant 

DN 
 

Sant 
 

Sant 
Kommentarer: -  
 
6. Bilder, video och inmatningsrutor har alternativtexter som beskriver dem eller 
beskrivande attribut (Riktlinje 1.1) 
 1 2 

SVT Nyheter 
 

Falskt 
 

Falskt 

DN 
 

Falskt 
 

Falskt 
Kommentarer:  
”På SVT Nyheter saknar vissa bilder ALT-attribut och har istället TITEL-attribut som 
enbart läser upp fotograf eller bildbyrå.” 
 
På DN saknas ALT-attribut på vissa bilder, och de som finns är otydliga. T.ex. 
“1000bryssel” och “cykla_1000”. Även sökfält saknar beskrivning.  
 
7. Alla knappar har beskrivande attribut som kan registreras av skärmläsaren 
(Riktlinje 1.1) 
 1 2 

SVT Nyheter 
 

Sant 
 

Sant 

DN 
  

Kommentarer:  
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Ytterst få element var skapade i form av knappar på de båda sidorna. På DN saknades 
knappar helt. På SVT Nyheter fanns en knapp och denna hade ett beskrivande TITLE-
attribut.  
 
8. Alla länkar har tydliga attribut som beskriver dess syfte och vart de leder, 
alternativt en beskrivande länktext som beskriver länkens syfte (Riktlinje 2.4) 
 1 2 

SVT Nyheter 
 

Falskt 
 

Falskt 

DN 
 

Falskt 
 

Falskt 
Kommentarer: 
På DN var det här tydligt i länkarna som rörde artiklar, men det fanns andra länkar på 
sidan som inte hade beskrivande attribut t.ex. länkar enbart beskrivna med texten “här”. 
På SVT fanns länkar som användes för att navigera mellan sidor i en horisontell meny. 
Dessa var enbart beskrivna som “länk” vilket inte gick att förstå med skärmläsare, 
utöver det var länkar bra beskrivna.  
 
9. Webbsidan har ett TITLE-element som beskriver dess syfte (Riktlinje 2.4) 
 1 2 

SVT Nyheter 
 

Sant 
 

Sant 

DN 
 

Sant 
 

Sant 
Kommentarer: - 
 
10. Webbsidans språk definieras (Riktlinje 3.1) 
 1 2 

SVT Nyheter 
 

Sant 
 

Sant 

DN 
 

Falskt 
 

Falskt 
Kommentarer: -  
 
11. Alla inmatningsfält har tydligt utmärkta LABEL-element (Riktlinje 3.3) 
 1 2 

SVT Nyheter 
 

Sant 
 

Sant 

DN 
 

Falskt 
 

Falskt 
Kommentarer:  
Det fanns endast ett inmatningsfält på vardera webbplats och det var sökfältet. På SVT 
Nyheter hade sökfältet ett label-element med innehållet “Sök på svt.se” medan det på 
DN inte återfanns något sådant element.  
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Skärmläsarstudie 
 
1. Om ett automatiskt ljud spelas upp vid inläsning av sidan går det här att stoppa 
via kortkommandon (Riktlinje 1.4) 
 1 2 

SVT Nyheter 
  

DN 
  

Kommentarer: -  
 
2. Det går att navigera sig igenom hela sidan utan att fastna (Riktlinje 2.1) 
 1 2 

SVT Nyheter 
 

Sant 
 

Sant 

DN 
 

Sant 
 

Sant 
Kommentarer: -  
 
3. Sidan har en logisk navigeringsordning (Riktlinje 3.2) 
 1 2 

SVT Nyheter 
 

Sant 
 

Sant 

DN 
 

Sant 
 

Falskt 
Kommentarer:  
På DN upptäcktes att ena delen av menyn navigerades baklänges. Navigeringsordningen 
följde alltså inte ordningen så som det presenterades på skärmen just i det avseendet, 
men i övrigt var navigeringen logisk.  
 
4. Allt som är klickbart via muspekaren går även att klicka på genom 
tangentbordet (Riktlinje 2.1) 
 1 2 

SVT Nyheter 
 

Sant 
 

Sant 

DN 
 

Falskt 
 

Falskt 
Kommentarer:  
På DN är det ej möjligt att klicka på sök-”knappen” via tangentbordet då det här är en 
ikon stylad med CSS. Det är dock möjligt att klicka på med musen.  
 
5. Det går att navigera genom sidan med hjälp av skärmläsaren utan att något 
oväntat händer (Riktlinje 3.2) 
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1 2 

SVT Nyheter 
 

Sant 
 

Sant 

DN 
 

Sant 
 

Sant 
Kommentarer: - 
 
6. Sidans innehåll förblir oförändrad vid inmatning av text, förutsatt att 
användaren ej ex. klickat på sökknapp eller valt att skicka formulär (Riktlinje 3.2) 
 1 2 

SVT Nyheter 
 

Sant 
 

Sant 

DN Falskt 
 

Falskt 
Kommentarer:  
Sökfunktionen på DN fungerade som så att när text matades in kom det automatiskt upp 
en lista med förslag som lästes upp. Det var otydligt om sökningen redan hade 
genomfört eller inte, speciellt då vi utgick från att användaren endast utgår från det som 
läses upp av skärmläsaren. 
 
7. Det finns möjlighet att hoppa direkt till sidans huvudinnehåll (Riktlinje 2.4) 
 1 2 

SVT Nyheter 
 

Sant 
 

Sant 

DN 
 

Falskt 
 

Falskt 
Kommentarer: -  
 
8. Vid navigering till ny sida, popupfönster eller dialogruta och sedan tillbaka är 
fokus kvar där användaren lämnade sidan (Riktlinje 2.4) 
 1 2 

SVT Nyheter 
 

Sant 
 

Sant 

DN 
 

Sant 
 

Sant 
Kommentarer: -  
 
9. Det finns flera sätt att hitta webbsidan bland en uppsättning av webbsidor på 
webbplatsen (Riktlinje 2.4) 
 1 2 

SVT Nyheter 
 

Sant 
 

Sant 

DN   
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Sant Sant 
Kommentarer: -  
 
10. Vid inmatning är det möjligt att ångra, kontrollera eller bekräfta innan 
inmatningen slutförs (Riktlinje 3.2) 
 1 2 

SVT Nyheter 
 

Falskt 
 

Falskt 

DN 
 

Falskt 
 

Falskt 
Kommentarer: -  
 
11. Om förinspelad video finns på webbsidan finns innehållet även beskrivet med 
alternativ (Riktlinje 1.2) 
 1 2 

SVT Nyheter 
 

Sant 
 

Sant 

DN 
 

Falskt 
 

Falskt 
Kommentarer:  
Finns ej förinspelad video på startsidan, men artiklar länkar vidare till sidor med 
förinspelad video där innehållet finns beskrivet med hjälp av text respektive inte 
beskrivet. 
 
12. Det förekommer ingen text i form av bild på webbsidan, förutom i form av 
logotyper (Riktlinje 1.4) 
 1 2 

SVT Nyheter 
 

Sant 
 

Sant 

DN 
 

Sant 
 

Sant 
Kommentarer: -  
 
13. Alla element är beskrivna så att de går att förstå utan att se (Riktlinje 1.3) 
 1 2 

SVT Nyheter 
 

Falskt 
 

Falskt 

DN 
 

Falskt 
 

Falskt 
Kommentarer:  
PÅ SVT Nyheter finns en knapp med texten "Ladda fler" och vad det är man ska laddar 
fler av är oklart. I sammanhanget kanske man förstår att det är fler artiklar men det är 
lite otydligt och kan vara svårt att tolka. 
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Längst ner på DN finns en text med länkar som endast är beskrivna som "här". 
Meningen är "Hämta appen Dagens Nyheter till iPad och iPhone här och till Android 
här. " och båda "här" är länkar. Dessa hoppas över vid uppläsning och användaren vet ej 
att det finns länk i mellan. Vid vidare navigering kommer man till länken och då läses 
endast ordet "här" och "länk" upp vilket är förvirrande. 
 
14. Alla rubriker och hjälptexter beskriver ämne eller syfte (Riktlinje 2.4) 
 1 2 

SVT Nyheter 
 

Sant 
 

Falskt 

DN 
 

Falskt 
 

Falskt 
Kommentarer:  
Längst ner på SVT Nyheter fanns en horisontell sektion med pilar för att gå till nästa 
sida i sektionen. Under sektionen fanns även tre små prickar som hjälper den seende 
användaren att se antal sidor och veta vilken av dem användaren är på just då. Dessa 
små prickar var skapade som länkar och hade inte beskrivande texter vilket gjorde att de 
var svåra att förstå då de endast lästes upp som “länk”. 
 
På DN saknas hjälptexter till sökfält och sökknapp. De flesta bildtexter är otydliga och 
icke beskrivande.  
 
15. Om fel uppstår visas felmeddelanden (Riktlinje 3.3) 
 1 2 

SVT Nyheter 
 

Sant 
 

Sant 

DN 
 

Falskt 
 

Falskt 
Kommentarer:  
Vid felaktig sökning på SVT Nyheter visas "Din sökning gav inga resultat" samt 
"Menade du..." vilket är en felhantering. Själva sidan det här visas på var dock 
svårhanterlig med skärmläsare och felmeddelandet lästes bara upp genom att låta hela 
sidan läsas upp utan interaktion. 
 
Vid felsökning på DN så visas inga felmeddelanden utan endast “0 träffar” kommer 
upp. 
 
16. Menyer och annat upprepat innehåll är konsekvent uppbyggt genom olika 
sidor (Riktlinje 3.2) 
 1 2 

SVT Nyheter 
 

Sant 
 

Sant 

DN 
 

Falskt 
 

Falskt 
Kommentarer:  
Menystruktur och menyinnehåll på DN förändras vid visning av artikelsida. 
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