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Tim Berners-Lee, ledare för W3C och allmänt känd som webbens uppfinnare (W3C, 2015d). 

 

 

 

 

          Kurs:  Examensarbete 
          Nivå:  C 
          Termin: HT-15 
          Datum:  160125 
          Handledare: PG Holmlöv 



Sammanfattning: 
Webbens centrala position i det moderna informationssamhället kan svårligen ifrågasättas. Men 
övergången till ett digitalt informationssamhälle kan också innebära problem för en grupp människor i 
samhället. I takt med webbens tilltagande inflytande i samhället ökar den demokratiska betydelsen av 
att innehållet är tillgängligt för alla som vill ta del av det, oavsett fysiska och kognitiva förutsättningar. 
För att underlätta för personer med funktionsnedsättningar att använda internet växte begreppet 
webbtillgänglighet fram. Trots ämnets ökade relevans har studier konstaterat att webben av idag är 
behäftad med stora tillgänglighetsbarriärer. Webbutvecklare är dem yrkeskategori som har störst 
inflytande över webbplatsers tekniska utformning och således ett starkt inflytande över webbens 
tillgänglighet. Den här studien undersöker varför professionella webbutvecklare inte efterlever 
standarder och inte skapar tillgängliga webbplatser – trots att en rad uppsättning riktlinjer och verktyg 
finns tillhands för att åstadkomma detta. Studien följer en interpretativ forskningsansats och bygger på 
semi-strukturerade intervjuer med fem professionella webbutvecklare.  
 
Ett av studiens grundläggande slutsatser är att webbtillgänglighet idag ofta är nedprioriterad aspekt som 
endast beaktas explicit om beställaren efterfrågar detta. Ett hinder utvecklare möter i arbetet med att 
skapa tillgängliga webbplatser är således brist på efterfrågan från beställare vilket i sin tur ger 
begränsade tids- och budgetresurser och affärsmässiga incitament. I de fall där tillgänglighet efterfrågas 
görs det nästan uteslutande av företrädare från offentliga organisationer vars regelmässiga kontext 
kräver det. I dessa sammanhang kan otydliga riktlinjer samt otillräckliga kunskaper vara en faktorer som 
försvårar arbetet med tillgänglighet. WCAG-riktlinjer upplevs av webbutvecklare som alltför 
omfattande och omoderna vilket medför att riktlinjerna inte fungerar som den stödjande resurs som är 
avsikten. Dessutom verkar det råda förvirring kring vad som definierar god tillgänglighet och hur en 
webbplats tillgänglighet ska utvärderas. Avsaknaden av moderna och lättillgängliga riktlinjer 
tillsammans med tydligt definierade mätpunkter och tillhörande utvärderingsverktyg är ett hinder för 
utvecklare i arbetet med webbtillgänglighet. 
 

 

Nyckelord: Webbtillgänglighet, web accessibility, tillgänglighet, webb, webbutveckling, frontend-

utveckling, webbutvecklare, W3C, WCAG. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Webbens centrala position i det moderna informationssamhället kan svårligen ifrågasättas. Enligt 
Findahl och Davidsson (2015) använder 80 procent av alla svenskar internet dagligen. För personer upp 
till 45 år är internet den viktigaste källan till information (Findahl, 2014). För de allra flesta innebär 
internets framväxt snabbare tillgång till information och förbättrade kommunikationsmöjligheter. Men 
övergången till ett digitalt informationssamhälle kan också innebära problem för en grupp människor i 
samhället. I takt med webbens tilltagande inflytande i samhället ökar den demokratiska betydelsen av 
att innehållet är tillgängligt för alla som vill ta del av det, oavsett fysiska och kognitiva förutsättningar. 
Enligt SCB (2014) har 22 procent av svenskarna i åldern 16-85 någon form av funktionsnedsättning. 
Oavsett om det avser nedsatt rörelseförmåga, psykisk ohälsa eller kognitiva funktionsnedsättningar kan 
det påverka individens förmåga att bruka och vara delaktig på webben.  
  

För att underlätta för personer med funktionsnedsättningar att använda internet växte begreppet 
webbtillgänglighet fram. Webbtillgänglighet, eller tillgänglighet inom IT och webb, går ut på att hjälpa 
personer överkomma hinder som medför svårigheter med att ta del av digitalt presenterad information. 
Dessa hinder kan ha med syn-, hörsel-, fysik, eller språkrelaterade, kognitiva eller neurologiska 
funktionshinder att göra (Harper & Yesilada, 2008). Den organisation som primärt drivit debatten och 
utvecklingen på området är webbens standardorgan World Wide Web Consortium (W3C). Sedan 1999 
har W3C utvecklat och tillhandahållit standarder och riktlinjer för att understödja en inkluderande webb 
för personer med funktionsnedsättningar (W3C, 2015c).  
 

Från svenskt myndighetshåll har problemet med bristande tillgänglighet nyligen adresserats. Den första 
januari 2015 infördes bristande tillgänglighet som en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen. 
Enligt den nya formuleringen i lagen är det diskriminering när ”en person med en funktionsnedsättning 
missgynnas genom att man inte har vidtagit skäliga åtgärder för tillgänglighet för att personen i fråga 
ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning” (SFS 2008:567). 
  

Trots ämnets ökade relevans har studier konstaterat att webben av idag är behäftad med stora 
tillgänglighetsbrister. Gonçalves, Martins, Pereira, Oliveira och Ferreira (2012) utvärderade 
webbplatserna hos de största företagen i USA (de 250 största enligt Forbes lista för 2009) och fann att 
samtliga uppvisade ett stort antal tillgänglighetsbarriärer. Utvärderingen gjordes med utgångspunkt i 
hur väl webbplatserna efterlevde W3Cs riktlinjer för tillgänglighet Web Content Accessibility 
Guidelines (WCAG). Hanson och Richards (2013) genomförde liknande studier av högtrafikerade 
webbplatser och myndighetssidor i USA respektive Storbritannien och fann överlag stora överträdelser 
av WCAG-riktlinjerna. En mer global studie som undersökte tillgängligheten på myndigheters 
webbplatser för samtliga medlemsländer i FN konstaterade att majoriteten var bristfälligt designade ur 
ett tillgänglighetsperspektiv, Sverige var inget undantag  (Goodwin, Susar, Nietzio, Snaprud & Jensen, 
2011). 



 2 

1.2 Problemformulering 

Webbens växande betydelse för samhället i kombination med indikationer på att många webbplatser 
uppvisar stora tillgänglighetsbarriärer understryker behovet av ytterligare forskning inom 
webbtillgänglighet. Merparten av tidigare studier har fokuserat på att dels; mäta och utvärdera 
webbplatsers tillgänglighetsnivåer (se exempelvis Gonçalves et al. 2012 och Loiacono, Romano & 
Mccoy, 2009), dels; utveckla riktlinjer, metoder, och verktyg som stöd till praktiker under 
utvecklingsprocessen (se exempelvis Minon, Moreno, Martinez, & Abascal, 2014 och Leuthold, Bargas-
Avila & Opwis, 2008). Tyngdpunkten i dessa studier ligger mot att öka kunskapen kring 
funktionshindrade användares begränsningar samt hur teknik kan överbygga dessa individers hinder. 
Inom forskningsfältet förefaller finnas en god uppfattning om tillgänglighetsbarriärernas tekniska 
orsaker och många förslag på hur problemen kan överbryggas har presenterats. Det verkar också råda 
konsensus kring att ett steg i rätt riktning är att förmå utvecklare att i högre grad än idag tillämpa och 
efterleva rådande webbstandarder med fokus på tillgänglighetsriktlinjerna som ges ut av W3C (Farrelly, 
2011). Efterlevnad av standarder är en förutsättning för att standardiserad hjälpteknik, som exempelvis 
skärmläsare, ska kunna uttolka innehållet på ett korrekt sätt. 
 

Det saknas dock en tydlig uppfattning om varför professionella webbutvecklare inte efterlever 
standarder och inte skapar tillgängliga webbplatser – trots att en rad uppsättning riktlinjer och verktyg 
finns tillhands för att åstadkomma detta (Harper & Yesilada, 2008). Webbutvecklarna är den 
yrkeskategori som har störst inflytande över den tekniska utformningen av webbsidor. En bättre 
uppfattning om hur de tekniska utförarna – webbutvecklarna – ser på webbtillgänglighet och vilka 
faktorer som hindrar dem från att skapa tillgängliga användargränssnitt ger underlag till förbättringar av 
standarder och tekniska lösningar för ökad tillgänglighet, vilket leder fram till följande forskningsfråga. 

1.3 Forskningsfråga 

Vilka faktorer hindrar webbutvecklare från att skapa tillgängliga webbplatser? 

1.4 Syfte 

Denna studie avser identifiera faktorer som hindrar utvecklare i arbetet med tillgänglighet vid 
webbutveckling. Detta för att bidra med förklaringskunskap inom ett område, som i synnerhet i Sverige, 
tycks ha begränsat med sådan forskning. Studiens resultat bidrar till en tydligare uppfattning om 
yrkesverksamma utvecklares syn på tillgänglighet och rådande standarder, samt ger ett förklaringsbidrag 
till varför webben ofta brister i tillgänglighet. En bättre uppfattning om vad som hindrar utvecklare i 
arbetet med tillgänglighet ger förutsättningar för utveckling av utbildningar, standarder och riktlinjer 
inom webbtillgänglighet. 

1.5 Disposition 

I kapitel två introduceras den teoretiska referensram och de tidigare forskningsresultat studien utgår 
från. Relevanta juridiska krav och standarder introduceras. Därefter refereras vad tidigare studier av 
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webbtillgänglighet kommit fram till, dels avseende ämnets generella utveckling, dels vad som 
konstaterats i förhållande till utvecklare. Kapitel tre beskriver studiens forskningsansats, metodval samt 
tillvägagångssätt för att besvara syftet. I det fjärde kapitlet redovisas insamlad data, vilket ligger till 
grund för den tematiska analysen i det femte kapitlet. I det avslutande kapitlet sammanfattas studiens 
slutsatser i relation till forskningsfrågan. 
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2. Teoretisk referensram 

I följande kapitel beskrivs den teoretiska referensram studien utgår från. Inledningsvis definieras vad 
som avses med webbtillgänglighet och varför tillgänglighet på webben är ett relevant forskningsämne. 
Vidare redogörs för standardorganisationen W3C, med fokus på riktlinjerna WCAG, vilka har en central 
roll inom forskningsområdet. Därefter refereras kort vad tidigare forskning har kommit fram till 
avseende webbens tillgänglighet. Kapitlet avslutas med en redogörelse för vad tidigare studier 
konstaterat gällande webbutvecklares inflytande och perspektiv på tillgänglighet. 

2.1 Vad är webbtillgänglighet? 

Vad menas egentligen med webbtillgänglighet (eng: web accessibility)? År 2012 publicerade forskarna 
Yesilada,  Brajnik, Vigo och Harper  (2012) sina slutsatser av en enkätstudie riktad till totalt 300 
forskare, utvecklare och andra ”with an interest in accessibility”. Avsikten med studien var att bidra till 
konsensus kring en gemensam definition av webbtillgänglighet till grund för vidare forskning på 
området (Yesilada et al., 2012).  
 

Utifrån fem föreslagna alternativ valde 45 procent av respondenterna att ranka formuleringen ”Web 
accessibility means that people with disabilities can use the Web. More specifically, Web accessibility 
means that people with disabilities can perceive, understand, navigate and interact with the Web, and 
that they can contribute to the Web” högst  (Yesilada et al., 2012, s. 2). Webbtillgänglighet betyder alltså 
enligt denna definition, enkelt förklarat, att personer med funktionshinder kan använda webben. Mer 
specifikt att personer med funktionsnedsättningar kan uppfatta, förstå, navigera och interagera med samt 
bidra till webbens innehåll. 
 

Enligt Thatcher et al. (2006) omfattar begreppet alla typer av funktionsnedsättningar som kan påverka 
individens förmåga att använda webben, inklusive syn, hörsel, kognitiva, och neurologiska 
funktionsnedsättningar. Thatchers et al. (2006) beskrivning stipulerar att begreppet webbtillgänglighet 
innefattar innehållsmässiga, såväl tekniska aspekter av en webbplats. Innehållsmässiga aspekter är 
exempelvis hur lättläst webbplatsens textinnehåll är medan tekniska aspekter avser webbplatsens 
syntaktiska och semantiska uppbyggnad och struktur. Skillnaden mellan dessa två aspekter kan 
tydliggöras utifrån två användarperspektiv: 
 

• Blinda personer använder ofta tilläggsprogram i form av skärmläsare för ta del av webbens 
innehåll. För att standardiserade program som skärmläsare ska kunna uttolka innehållet korrekt 
är det kritiskt att webbplatsens kod är syntaktiskt och semantiskt korrekt utformad, i enlighet 
med tekniska standarder (Harper & Yesilada, 2008). Detta kan kategoriseras som en teknisk 
aspekt av webbtillgänglighet. 

 

• För personer med endast kognitiva funktionsnedsättningar, till exempel en diagnos som ADHD, 
är kodens syntaktiska och semantiska korrekthet ofta av mindre betydelse. Däremot kan lättlästa 
alternativ eller sammanfattningar av längre texter vara faktorer som ökar tillgängligheten för 
användargruppen med kognitiva hinder (Harper & Yesilada, 2008). Detta kan kategoriseras som 
en innehållsmässig eller retorisk aspekt av webbtillgänglighet. 
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2.2 Varför webbtillgänglighet? 

Webbtillgänglighet kan för den oinvigde uppfattas som något marginellt – något som endast påverkar 
en liten del av populationen. Det finns därför skäl att klargöra varför tillgänglighet är ett område som 
påverkar många samt varför det finns etiska, affärsmässiga, såväl juridiska skäl för utvecklare att 
eftersträva tillgänglighet vid utformning av webbplatser. 
 

Det mest uppenbara är kanske det etiska skälet. En stor del av världens befolkning har 
funktionsnedsättningar och därmed ofta svårigheter med att använda datorer och webben. Enligt World 
Health Organization (2015) har över 15 procent av jordens befolkning någon form av 
funktionsnedsättning, alltså över en miljard människor. World Health Organization menar också att 
andelen med funktionshinder ökar på grund av att jordens befolkning åldras. I Sverige är det 4 procent 
av befolkningen som uppger att de har funktionshinder som försvårar användningen av internet, alltså 
drygt 360 000 personer (Findahl & Davidsson, 2015). Av dessa är det 43 procent som anger synproblem 
som det stora hindret, medan 26 procent anger motorikproblem. 
 

Harper och Yesilada (2008) argumenterar för att det finns ekonomiska skäl till att eftersträva 
tillgänglighet vid utformning av webbplatser. Världen har en åldrande befolkning vilket 
samhällsekonomiskt kommer kräva att fler arbetar längre upp i åldern. Bland äldre personer är det 
vanligare med funktionsnedsättningar som gradvis försämrad syn eller hörsel. Låg tillgänglighet hos IT-
system och webben riskerar att utgöra en barriär mot fortsatt yrkesverksamhet för den här gruppen och 
samhället går därmed miste om värdefullt humankapital.  
 

Övergången till ett digitalt informationssamhälle ökar betydelsen av en tillgänglig webb. Thatcher et al. 
(2006) beskriver att användningen av webben för att ta del av information och tjänster från myndigheter 
ökar i många länder. I vissa fall har detta föranlett att webben har ersatt traditionella kanaler vilket ökat 
nödvändigheten av att informationen presenteras på ett sätt som gör den tillgänglig för alla (Thatcher et 
al., 2006). Denna trend märks även inom privat sektor, exempelvis har många banker på senare år 
begränsat öppettider och service för att ersättas med digitala lösningar. I samhället finns alltså en stor 
grupp som är beroende av att webbutvecklare prioriterar tillgänglighet. Tyvärr har studier av exempelvis 
Goodwin et al. (2011) visat att många myndigheters webbplatser är utformade utan större hänsyn till 
tillgänglighetsaspekten.  

2.3 Lagstiftning och standarder 

Följande avsnitt beskriver de mest relevanta regelmässiga krav samt standarder som påverkar webbens 
tillgänglighet.  
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2.3.1 Svensk lagstiftning kring tillgänglighet 

Den 1 januari 2015 reviderades Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) och en diskrimineringsform 
kallad bristande tillgänglighet lades till. Lagen säger att organisationer som verkar inom ett område där 
det finns förbud mot att diskriminera ska vidta ”skäliga åtgärder” för att garantera tillgänglighet. Skäliga 
åtgärder bedöms vara sådana att organisationen ska se till att följa bestämmelser som finns i lagar, 
förordningar eller författningar om tillgänglighet i Sverige och EU. I lagen nämns inte webbplatser 
specifikt, men exempel på tillgänglig kommunikation och information lyfts fram. (E-delegationen, 
2015)  
 
Organisationer inom offentlig sektor har dock ett särskilt ansvar då förordning 2001:526 Om de statliga 
myndigheternas ansvar för genomförande av funktionshinderspolitiken säger att myndigheterna ska se 
till att deras information är tillgänglig för personer med funktionsnedsättning (SFS 2001:526). 

2.3.2 W3C och WCAG 

World Wide Web Consortium (W3C) är en internationell organisation grundad 1994 som utvecklar 
standarder för webben. W3C består av mer än 500 medlemsorganisationer från näringsliv, forsknings- 
och utvecklingsinstitut, andra standardiseringsorgan och regeringar (W3C, 2015b). 
 
Web Accessibility Initiative (WAI) är en satsning från W3C med ambitionen att förbättra webbens 
tillgänglighet. Initiativet startades 1997 och har bland annat lett till en uppsättning riktlinjer för innehåll 
på webben kallade Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). Den första versionen av dessa 
riktlinjer gjordes tillgänglig 1999. Den uppdaterade och utökade versionen, WCAG 2.0, publicerades 
2008 (W3C, 2015b). WCAG har fått en del kritik men anses globalt vara den ledande standarden för 
tillgänglighet på webben och ligger till grund för lagstiftning, regelverk och policys i många länder 
(Farrelly, 2011), bland annat för amerikanska section 508 och svenska E-delegationens webbriktlinjer. 
 
Det är flera olika grupper som använder WCAG 2.0; det kan handla om webbutvecklare, beslutsfattare, 
lärare och studenter. Av den anledningen är standarden uppdelad i olika nivåer av vägledning, närmare 
bestämt: övergripande principer, generella riktlinjer, mätbara framgångskriterier och en samling av 
tillräckliga tekniker, rekommenderade tekniker och exempel på vanliga misstag. (W3C, 2015a) 
 
Riktlinjerna i WCAG 2.0 är uppdelade efter de följande fyra principerna: 
 
1. Möjlig att uppfatta 

Med möjlig att uppfatta menas att innehållet i ett användargränssnitt ska presenteras på ett sådant sätt 
att användaren kan uppfatta det. Det handlar till exempel om att tillhandahålla beskrivningar i text av 
bilder eller ett förklarande ljudspår till videoklipp. Denna princip innefattar också riktlinjer kring den 
grafiska presentationen, som lämpliga färgkontraster och att webbsidan ska kunna anpassas efter olika 
skärmstorlekar och användaragenter. (W3C, 2015a) 
 
 
2. Hanterbar 
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Principen hanterbar avser att all funktionalitet och navigering ska vara hanterbar för användaren. Det 
innebär bland annat att sidan ska vara fullt navigerbar med ett tangentbord och att användarna ska 
informeras om var på webbplatsen de befinner sig. (W3C, 2015a) 
 
3. Begriplig 

Med begriplig menas att all information som presenteras samt navigeringsmöjligheter ska vara 
begriplig. Det mänskliga språket ska kunna identifieras av webbläsare och hjälpmedel som skärmläsare. 
Det handlar också om att eventuella inmatningsfel ska presenteras för användarna och att det ska vara 
möjligt att ta del av definitioner av ovanliga ord. (W3C, 2015a) 
 
4. Robust 

Principen robust innebär att allt innehåll måste vara tillräckligt robust för att på ett tillförlitligt sätt kunna 
presenteras i olika användarprogram eller hjälpmedel, som exempelvis skärmläsare för synskadade. För 
att uppnå robusthet krävs att koden följer korrekt syntax och att samtliga komponenter ges ett namn, en 
roll och ett värde. (W3C, 2015a) 
 
Framgångskriterierna i WCAG  2.0 är indelade efter olika nivåer: A, AA och AAA. Dessa nivåer 
används för att mäta nivå av uppfyllande, A-nivån innebär grundläggande tillgänglighet och uppfyllande 
av AAA-nivån innebär hög tillgänglighet. För att uppnå en nivå krävs att samtliga framgångskriterier 
på den nivån är uppfyllda. (W3C, 2015a) 

2.3.3 E-delegationens webbriktlinjer 

E-delegationen var en kommitté under näringsdepartementet med ansvar för att driva e-utvecklingen 
inom offentlig sektor. E-delegationen (2015) har utformat riktlinjer till stöd för arbetet med 
webbutveckling inom offentlig sektor i Sverige. E-delegationen (2015) menar att riktlinjerna med fördel 
även kan användas inom privat sektor. Riktlinjerna skapades med anledning av att ett av regeringens 
uttalade mål är att tillgängligheten på offentliga webbplatser ska öka. Webbriktlinjerna bygger på 
WCAG 2.0 och den första riktlinjen är att uppfylla WCAG 2.0 på AA-nivå. Utöver detta formuleras 
ytterligare riktlinjer. Efter E-delegationens nedläggning sommaren 2015 ansvarar Post- och telestyrelsen 
(PTS) för drift och utveckling av webbriktlinjerna (PTS, 2015). 

2.4 Webben och tillgänglighet 

Ett flertal studier har försökt mäta och utvärdera webbens tillgänglighet och har då kunnat konstaterat 
stora brister. I följande stycken refereras några av dessa studier.  
 

Lopes och Carriço (2010a) undersöker webbtillgängligheten på ett stort urval av portugisiska webbsidor 
med hjälp av automatiserade verktyg. Författarna resonerar kring valet av metod och menar att en 
automatiserad genomgång möjliggör att undersöka ett stort antal sidor, något som annars hade varit 
praktiskt ogenomförbart. Dessutom menar författarna att de delar av tillgängligheten som behöver 
granskas av en människa kan ge upphov till konfirmeringsbias. Lopes och Carriço (2010a) kommer 
fram till att tillgängligheten varierar kraftigt och att få sidor uppnår en hög tillgänglighetsnivå. Vidare 
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visar resultaten på en korrelation mellan tillgänglighet och komplexitet. Komplexitet definieras i den 
här studien som antal HTML-element. 
  

Hanson och Richards (2013) undersöker tillgängligheten på webben över tid för de 100 mest frekvent 
besökta webbplatserna och myndighetssidorna i Storbritannien och USA. Den undersökta perioden är 
1999-2012. Författarna kommer fram till att tillgängligheten generellt sett är låg för samtliga år, men att 
tillgängligheten har ökat under den undersökta perioden. Det är framför allt myndighetssidor som blivit 
tillgängliga i större utsträckning än tidigare vilket sammanfaller med införandet av WCAG 2.0. 
Författarna föreslår dock att en del av den ökade tillgängligheten kan förklaras av en bättre kvalitet på 
koden i allmänhet och att ett större fokus legat på att göra webbplatserna sökmotoroptimerade. 
 

Gonçalves et al. (2012) undersöker tillgänglighetsnivåerna på webbsidorna tillhörande USA:s 250 
största företag. Författarna menar att företagets ledare har ett etiskt ansvar att se till att deras webbsidor 
är tillgängliga för alla. För alla undersökta webbsidor upptäcktes åtminstone någon form av 
tillgänglighetsfel och bristerna var i allmänhet stora. Loiacono et al. (2009) undersöker i en liknande 
studie startsidorna hos de 100 största företagen i USA under en femårsperiod. Under denna period 
urskiljs en minskning av de högst prioriterade felen, men denna minskning är inte statistiskt signifikant. 
Vidare visar studien att bara 27 procent av studerade webbsidor var helt fria från fel.  

2.5 Utvecklare och tillgänglighet 

Professionella webbutvecklare och webbdesigners har ett betydande inflytande och kontroll över 
webbens tillgänglighet, i synnerhet de tekniska aspekterna som kodens syntax och semantik. Farrelly 
(2011) menar att påtryckningar kring tillgänglighet från myndigheter genom lagstiftning och regelverk 
generellt varit svaga vilket medfört att det varit frivilligt för aktörer inom näringslivet att prioritera 
tillgänglighetsaspekter. Bristande kunskap och engagemang från företagsledare har i sin tur lett till att 
beslut om att prioritera tillgänglig teknik eller inte ofta legat i händerna på de praktiska utförarna i 
organisationen, det vill säga utvecklarna. Tyvärr har, enligt Farrelly (2011), webbutvecklare överlag 
motiverats med kortsiktiga mål snarare än långsiktiga och indirekt lönsamma mål som exempelvis 
tillgänglighetsanpassning. 

2.5.1 Tidigare studier av utvecklare och tillgänglighet 

Vi kommer i detta kapitel referera vad tidigare studier har funnit gällande utvecklare och 
webbtillgänglighet. Avslutningsvis sammanfattar vi gemensamma ståndpunkter från dessa resultat. 
 

Lazar, Dudley-Sponaugle och Greenidge (2004) undersöker genom en enkätstudie “webbansvarigas” 
kunskap om tillgänglighet på webben och bakgrunden till de val de gör relaterade till webbtillgänglighet. 
Författarna vill utreda varför de verktyg och riktlinjer som finns rörande tillgänglighet inte används i en 
större utsträckning. Lazar et al.:s (2004) studie visar att 64 procent av de tillfrågade webbansvariga 
känner till WCAG-riktlinjerna. Majoriteten av de tillfrågade sa sig vara positiva till konceptet 
webbtillgänglighet. Respondenterna framhävde tidsbrist, brist på träning, brist på engagemang från 
ledning, brist på engagemang från uppdragsgivaren, undermåliga mjukvaruverktyg och förvirrande 
riktlinjer som de främsta barriärerna mot att skapa tillgängliga webbplatser. Det fanns också ett fåtal 
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utvecklare som öppet motsatte sig idén om tillgängliga webbsidor för att de ansåg att det resulterar i 
tråkigare gränssnittsdesign. 
 

Farrelly (2011) undersöker genom semi-strukturerade intervjuer vilka barriärer som hindrar 
yrkesverksamma inom webbområdet från att utveckla med större tillgänglighet. Farrelly (2011) kommer 
fram till att det finns flera faktorer som påverkar de yrkesverksammas beslut kring webbtillgänglighet 
där de främsta är: svårigheten att sätta sig in i riktlinjerna; undermålig mjukvara för att testa och hjälpa 
till i tillgängligheten; ökade kostnader och bristen på engagemang från utbildningsväsendet, media och 
branschföreningar. 
 

Lopes et al. (2010b) undersöker med en enkätstudie kunskapen om tillgänglighet på webben hos flera 
olika intressenter relaterade till webbutveckling, bland annat webbutvecklare. En majoritet av 
utvecklarna (85 procent) menade att de behövde mer avancerad träning kring tillgänglighet på webben, 
mer specifikt när det gäller tillgängliga användargränssnitt och de tekniska hjälpmedel som används av 
funktionshindrade. Den mest populära utbildningsformen för detta var projektgrupper, följt av 
seminarium och e-learning. Lopes et al. (2010b) beskriver också att utvecklarna har en önskan om mer 
avancerad integration av tillgänglighetsverktyg i de utvecklingsverktyg som används i det dagliga 
arbetet istället för separata applikationer. 
 

Freire, Russo, och Fortes (2008) undersöker medvetenheten kring webbtillgänglighet hos personer 
involverade i webbutvecklingsprojekt i Brasilien. Endast knappt en femtedel av respondenterna (19,9 
procent) hade haft tillgänglighet i beaktning i sina respektive webbutvecklingsprojekt. Som faktorer 
bakom brister i tillgänglighet nämns framförallt brist på engagemang från ledningen, brist på tid och 
otillräckliga kunskaper. För de respondenter som faktiskt hade prioriterat tillgänglighet i 
webbutvecklingsprojekt var den vanligaste anledningen personlig motivation. 
 

Utifrån ovanstående studier går att identifiera följande hinder för utvecklare i arbetet med att uppnå 
tillgängliga användargränssnitt: 

• Brist på kunskap och träning 
• Brist på stöd från ledning 
• Brist på engagemang och efterfrågan från beställare och uppdragsgivare 
• Ökade kostnader och tidsbrist 
• Otydliga riktlinjer 
• Undermåliga mjukvaruverktyg 

2.5.2 Web Accessibility Integration Model 

Lazar et al. (2004) introducerar en modell för vad som påverkar en webbsidas tillgänglighet och 
benämner den Web Accessibility Integration Model (se figur 1). I modellen delas påverkande faktorer 
in i tre delområden: samhälleliga fundament, intressenters syn på tillgänglighet och 
webbutvecklingsprocessen i sig. Nedan följer en kort redogörelse av modellen. 
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Figur 1: Web accessibility integration model  

(Källa: Lazar et al. 2004, s. 271). 
 

1. Samhälleliga fundament 

Lazar et al. (2004) menar att samhället värderar olika färdigheter på olika sätt och att bristen på kurser 
i tillgänglighet inom IT-relaterade utbildningar tyder på att färdigheter inom tillgänglighet värdesätts 
lågt. Dessutom är det ovanligt med utbildning inom webbtillgänglighet i näringslivet, den typen av 
utbildning erbjuds främst statligt anställda. Detta menar Lazar et al. (2004) beror på att i USA och flera 
andra länder regleras myndigheters webbplatser av lagar som ställer krav på tillgänglighet, vilket är 
ovanligt inom det privata näringslivet. 
  

2. Intressenters syn på tillgänglighet 

Lazar et al. (2004) anser att samhälleliga fundament påverkar intressenternas syn på tillgänglighet i ett 
webbutvecklingsprojekt. Med intressenter avses i detta sammanhang webbutvecklaren och 
uppdragsgivaren. Det är webbutvecklaren tillsammans med uppdragsgivaren som beslutar om en 
webbplats ska utvecklas med tillgänglighet som prioritet eller inte. Om varken webbutvecklaren eller 
uppdragsgivaren är medveten om tillgänglighetsperspektivet eller har ett intresse för tillgänglighet är 
sannolikheten större att webbsidan blir otillgänglig. Författarna menar att utbildning, lagar, riktlinjer 
och hur stor del av webbens nuvarande webbplatser som är tillgängliga har stort inflytande på 
webbutvecklarens och uppdragsgivarens syn på tillgänglighet. 
  

3. Webbutvecklingsprocessen 

Lazar et al. (2004) menar i sin tur att både samhälleliga fundament och intressenternas syn påverkar 
själva webbutvecklingsprocessen. I denna process har gängse tillgänglighetsriktlinjer och 
utvecklingsverktyg ett starkt inflytande på såväl den initiala designfasen som den efterföljande 
utvecklingen. Riktlinjerna fungerar inte bara som vägledande hjälp utan utgör också den rådande 
definitionen på vad som anses god tillgänglighet. Lazar et al. (2004) beskriver att utvecklare sannolikt 
är benägna att följa enkla och välskrivna riktlinjer, medan komplicerade eller förvirrande riktlinjer 
istället, i sig själva, kan utgöra en barriär mot tillgängligare webbplatser.   
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2.5.3 Expanded Web Accessibility Integration Model  

Farrelly (2011) menar att Lazar et al.:s (2004) modell utelämnar en del viktiga komponenter och föreslår 
därför en utökning av denna. Han benämner den utökade modellen för Expanded web accessibility 
integration model (se figur 2). Farrelly (2011) att riktlinjer är en viktig komponent för ökad 
tillgänglighet, men att de ensamma är otillräckliga. Modellen ska genom att identifiera relevanta faktorer 
underlätta riktade insatser för att öka tillgängligheten. 
 

 
Figur 2: Expanded web accessibility integration model  

(Källa: Farrelly, 2011, s. 225) 

 

Utökningen bygger dels på annan litteratur, dels på resultatet från Farrellys (2011) egen studie av 
yrkesverksamma webbutvecklare. Farrelly (2011) väljer att addera faktorer som attityder kring 
funktionsnedsättningar, kundernas efterfrågan, tillgänglighetsförespråkares insatser och ett brett utbud 
av verktyg och resurser. Faktorerna har bekräftats som centrala för tillgänglighet av yrkesverksamma 
inom webbområdet. Farrelly (2011) menar att det inte går att fånga varje faktor som påverkar 
tillgängligheten på webben, men att den utökade modellen inbegriper de viktigaste faktorerna. Farrelly 
(2011) menar att en webbutvecklares kunskap och erfarenhet av de olika komponenterna i modellen 
fungerar som ett hinder eller ett stöd för att uppnå tillgänglighet. 
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3. Metod 

I detta kapitel beskrivs hur studien har genomförts. Inledningsvis motiveras den interpretativa 
forskningsansats studien följer, vidare motiveras valet av metod och datainsamlingsmetod. 
Avslutningsvis redogörs för hur insamlad data har analyserats. 

3.1 Forskningsansats 

Denna studie följer en interpretativ forskningsansats. Enligt Oates (2005) avser interpretativ forskning 
inom informationssystem att förstå den sociala kontexten som omger informationssystemet, det vill 
säga; de sociala processer genom vilka det utvecklas och tolkas av människor och hur systemet påverkar, 
och påverkas av, dess sociala miljö. Interpretativa studier försöker inte bevisa eller motbevisa hypoteser 
utan identifiera, undersöka och förklara hur faktorer i en viss social miljö är relaterade till och beroende 
av varandra. De undersöker hur människor uppfattar världen och försöker förstå fenomen genom den 
betydelse och de värden som människor tilldelar dem (Oates, 2005). 
 
En webbplats utgör ett informationssystem. Processen som sker vid utveckling av en webbplats är en 
social process som influeras av de inblandade människornas världsuppfattning. Webbutvecklares 
världsuppfattning är alltså en faktor som påverkar fenomenet med bristande tillgänglighet på internet. 
Den här studien avser utveckla förklaringskunskap kring fenomenet genom att undersöka 
webbutvecklares perspektiv på webbtillgänglighet – varför den följer en interpretativ forskningsansats. 

3.2 Motivering metodval 

För att undersöka utvecklares perspektiv på tillgänglighet genomfördes djupintervjuer med fem 
webbutvecklare som uppfyllde ett antal kriterier (se avsnitt 3.3.3). Valet av en kvalitativ 
forskningsmetod är en naturlig följd av studiens syfte och interpretativa forskningsansats. Studien 
undersöker komplexa och delvis outforskade områden och kräver mer djupgående svar än vad som 
exempelvis kunnat härledas från en enkätstudie. Dessutom är webbutvecklare som yrkeskategori en 
heterogen grupp som är svår att adressera med ett riktat massutskick av enkäter. Risken för betydande 
bortfall bedömdes som stor, varför en kvalitativ ansats med djupintervjuer ansågs lämpligare. Personliga 
möten var också avgörande för utreda den omedelbara attityden till frågan eller problemet hos 
respondenten, utan utrymme för längre reflektion. Personliga möten möjliggjorde också att uppfatta 
icke-verbal respons från respondenten.  
 

Metodvalet ger små förutsättningar för generaliserbara resultat men kan utgöra underlag för vidare 
studier med kvantitativa metoder. Respondenternas personliga uppfattningar färgar resultatet, men 
insamlad data ger förklaringsbidrag till vilka faktorer i den sociala kontexten av webbutvecklare och 
webbutveckling som påverkar en webbplats tillgänglighet. 
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3.3 Datainsamlingsmetod 

3.3.1 Semi-strukturerade intervjuer 

Semi-strukturerade intervjuer valdes för att det saknas djupgående data kring utvecklares attityd och 
kunskap kring tillgänglighetsteknik. Intervjuer möjliggör en djupgående diskussion om fenomenet som 
undersöks (Oates, 2005). Intervjuer ger också forskaren flexibilitet att undersöka på förhand okända 
aspekter av fenomenet eller ämnet (Oates, 2005). Eftersom det råder osäkerhet kring varför nätet brister 
i tillgänglighet och utvecklares perspektiv på problemet möjliggjorde intervjuer en djupare diskussion 
om vilka faktorer som hindrar utvecklare från att implementera tillgänglighet. Intervjuerna genomfördes 
på ett semi-strukturerat sätt för att tillåta följdfrågor och diskussion kring respondentens svar. 
 

Vi är medvetna om att intervjuer kan vara svåra att betrakta objektivt och att tolkningar av svaren blir 
delvis subjektiva. Intressenterna påverkas av hur de upplever intervjutillfället och hur bekväma de 
känner sig i situationen. Stor vikt lades därför vid att förbereda en genomtänkt intervjuguide och 
förbereda följdfrågor till potentiella svar. Vid själva intervjutillfället fokuserades på att skapa en 
avslappnad atmosfär för att respondenterna skulle känna sig trygga med att besvara frågorna 
sanningsenligt. Respondenterna garanterades anonymitet för att undvika att svaren präglades av 
arbetsgivare eller kollegors eventuella förväntningar. 
 

Tre av fyra intervjutillfällen genomfördes på plats på respondenternas respektive arbetsplatser, en 
intervju gjordes på ett café. En av intervjuerna utgjorde en gruppintervju där två respondenter deltog 
samtidigt.  

3.3.2 Utformning intervjuguide 

Intervjuguiden (se bilaga 1) delades in i tre delområden. Första delen utgjorde personliga frågor om 
respondentens erfarenhet och utbildning. Detta för att dels säkerställa att respondenten uppfyllde våra 
kriterier, dels för få en uppfattning om personens professionella bakgrund och allmänna perspektiv på 
ämnet. 
 
Andra delen utformades med avsikt att diskutera respondentens individuella kunskaper om 
tillgänglighetsstandarder och tillgänglighetsteknik. Dessa frågor avsåg att dels utreda personens 
kunskaper, dels att vara enkla att besvara för “mjuka upp” personen inför den avslutande – för syftet 
mest relevanta delen.  
 
Den tredje och avslutande delen utformades med frågor som avsåg att utreda respondentens generella 
attityd till tillgänglighet och hur de förhåller sig till aspekten vid webbutveckling, samt hur de uppfattar 
attityden till ämnet bland överordnade, kollegor och från uppdragsgivare. Här ställdes också frågor om 
vilka faktorer som påverkade respondentens val i förhållande till tillgänglighetsaspekter och vad som 
potentiellt försvårar arbetet med att skapa tillgängliga webbplatser. 
 
Andra och tredje området innehöll uteslutande öppna frågor med uppföljningsfrågor. Frågorna 
formulerades med utgångspunkt i tidigare forskningsresultat och Lazar et al.:s (2004) Web Accessibility 
Integration Model. 
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3.3.3 Urval respondenter 

Med anledning av syftesformuleringen var det grundläggande att intervjua utvecklare med ett par års 
erfarenhet och med särskilt inflytande över presentationslagret för de webbplatser de utvecklar eller 
administrerar. Detta eftersom efterlevnad av standarder och riktlinjer till avgörande del beror på HTML-
kodens semantiska och syntaktiska korrekthet. Därtill var det viktigt att respondenten haft erfarenhet av 
utveckling av webbplatser med en förväntat bred publik, eftersom detta ökar incitamenten och 
nödvändigheten i att eftersträva tillgänglighet. 
 
Vi ställde upp följande kriterier på potentiella respondenter för att kunna deltaga i studien: 

• Minst tre års arbetslivserfarenhet av webbutveckling. 
• Arbetar eller har arbetat med utveckling av publika webbplatser riktade mot bred allmänhet. 
• Innehar eller har innehaft en roll med ansvar för webbplatsers presentationslager (HTML, CSS, 

JavaScript). 
 
Utöver detta eftersträvade vi respondenter med blandade erfarenheter, erfarenhet av utveckling mot 
myndigheter såväl privata företag inom olika branscher. Vi vände oss i första hand till IT- konsultbolag 
och webbutvecklingskonsulter eftersom konsulter med stor sannolikt har erfarenhet av flera olika 
projekt snarare än bara en organisations specifika IT-projekt.  
 
Vi identifierade med hjälp av Google-sökningar IT-konsultbolag verksamma i Uppsala-regionen och 
kontaktade dessa via e-mail. Ett första mail skickades till bolagets allmänna kontakt-mail där vi 
kortfattat presenterade vår studie och efterfrågade kontaktuppgifter till en utvecklare som uppfyllde 
kriterierna ovan. Vi kontaktade totalt tolv olika företag, varav fyra erbjöd sig att ställa upp, fyra avböjde 
att delta på grund av tidsbrist och resterande besvarade inte mailet. Besvarade e-mail följdes upp med 
telefonsamtal eller e-mail till föreslagna personer för att arrangera intervjutillfället. 

3.4 Dataanalys  

Intervjuerna spelades in med ljudupptagningsutrustning. Ljudupptagningarna från intervjuerna 
transkriberades till text direkt efter intervjuerna. Vid en första genomläsningen av den transkriberade 
texten rensades icke-relevant data bort. Som icke-relevant data ansågs kommentarer som saknade 
koppling till studiens frågeställning och syfte. Därefter analyserades intervjuerna i en iterativ process 
med utgångspunkt i frågeställningarna från intervjuguiden. I denna process identifierades 
återkommande uttryck eller meningar med samma innebörd som sedan kodades till olika teman. 
Dataanalysen utgjorde således en induktiv forskningsansats med en tematisk analys (Oates, 2006).  
 

I studiens resultatavsnitt redovisas respondenternas svar under rubriker relaterade till identifierade 
teman. I den efterföljande resultatdiskussionen jämförs insamlad empiri med faktorer diskuterade i 
tidigare forskning. 
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4. Resultat 

4.1 Presentation av respondenter 

I denna studie har sammanlagt fem personer intervjuats, vid fyra olika tillfällen. Alla utom en av 
respondenterna arbetar eller har arbetat med den tekniska utformningen av webbplatser. Undantaget 
utgörs av interaktionsdesigner Erika vars perspektiv ändå ansågs intressant, varför även hennes svar 
togs med i följande empiribeskrivning och resultatdiskussion. 
 
Nedan följer en kort presentation av intervjuade personer. Som tidigare angivits i metodkapitlet har vi 
av integritetsskäl valt att låta respondenternas vara anonyma och använder istället fiktiva namn. 

4.1.2 Respondent 1 – Webbutvecklare Johan 

Respondent Johan är anställd på ett stort svenskt klockföretag och arbetar idag framförallt med 
utveckling av företagets onlinebutik. I grunden är Johan är utbildad maskiningenjör och beskriver sig 
själv som självlärd inom webbutveckling. Innan Johan blev anställd av klockföretaget frilansade han 
som webbutvecklare ett par år och fick därigenom erfarenhet av backend-utveckling, såväl frontend-
utveckling av webbplatser. Johan har uteslutande arbetat med och i privata företag och organisationer 
och har ingen särskild utbildning inom webbtillgänglighet. 

4.1.3 Respondent 2 – Systemutvecklare/projektledare/konsultchef Stefan 

Respondent Stefan är systemutvecklare/projektledare/konsultchef på en IT-byrå i Uppsala. IT-byrån 
arbetar en del med publik webb men också mycket med intranät och interna webbapplikationer. Stefan 
är utbildad systemvetare och har sysslat med systemutveckling i en konsultroll i över tio år. Han har 
under sin anställning deltagit i en mängd olika webbutvecklingsprojekt för framförallt privata aktörer 
men även några som varit indirekt kopplade till myndigheter. Intervjun med Stefan genomfördes 
gemensamt med intervjun med interaktionsdesigner Erika. 

4.1.4 Respondent 3 – Interaktionsdesigner Erika 

Respondent Erika är universitetsutbildad interaktionsdesigner och innehar idag den rollen på samma IT-
byrå i Uppsala som respondent Stefan är anställd vid. Erika ansvarar för användbarhetsutvärdering och 
interaktionsdesignen i byråns systemutvecklingsprojekt. Intervjun med Erika genomfördes gemensamt 
med intervjun med Stefan. 

4.1.5 Respondent 4 – Webbutvecklare/systemarkitekt Rickard 

Respondent Rickard är utbildad systemvetare och arbetar idag som teknisk projektledare och 
systemarkitekt på en webbyrå i Uppsala. Rickard har sedan tidigare mångårig erfarenhet av rollen som 
webbutvecklare. Webbyrån som Rickard är anställd vid arbetar främst med utveckling av publika 
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webbplatser åt kunder i Uppsala- och Stockholms-området, varav flera är offentliga organisationer och 
statligt ägda bolag.  

4.1.6 Respondent 5 – Webbutvecklare/interaktionsdesigner Adam 

Respondent Adam arbetar med webbutveckling, interaktionsdesign och projektledning på en webb- och 
reklambyrå i Uppsala och har varit verksam i IT-branschen i över 15 år. Adam har genomgått två 
yrkesutbildningar inom webbområdet. Företaget Adam arbetar på idag har främst kunder från 
näringslivet, men även ett fåtal kunder inom offentlig sektor. 

4.2 Identifierade teman 

I följande avsnitt redovisas resultatet från intervjuerna med respondenterna efter rubriker med 
identifierade teman.  

4.2.1 Låg kunskap och medvetenhet 

Ingen av de intervjuade utvecklarna säger att de har genomgripande kunskaper inom 
tillgänglighetsområdet, men har åtminstone hört talas om riktlinjer som WCAG 2.0. Adam beskriver att 
kollegor som ännu inte deltagit i projekt där tillgänglighet är prioriterat “ofta inte vill ta i det med tång”. 
Stefan menar att den kunskap som han tillskansat sig kommer mycket från arbetet med en kund som i 
sin tur arbetar med kunder i offentlig sektor. Johan har aldrig arbetat med någon kund inom offentlig 
sektor säger att han därför aldrig behövt sätta sig in i tillgänglighet i allmänhet och riktlinjer i synnerhet.  
 
Erika tror att kunskapsnivån bland utvecklare generellt sett är låg då det saknas fokus på tillgänglighet 
inom många IT-utbildningar, till skillnad från den egna utbildningen i interaktionsdesign:  
 
“Jag tror bristen på kunskap är ett avgörande skäl till att tillgänglighet sällan prioriteras. Från den 
utbildningen jag har var det stort fokus på användbarhetsprinciper och liknande. Jag tror inte att det 
är lika stort fokus på andra utbildningar inom IT. Jag tror inte heller att företag efterfrågar det särskilt 
ofta och har man då själv ingen utbildning blir inte heller slutresultatet särskilt tillgängligt.”  
 
Johan upplever att medvetenheten om tillgänglighetsperspektivet, och kundsegmentet med 
funktionsnedsättningar, är låg:  
 
“Jag tror inte folk riktigt tänker på att det är en bra grej att ha. Man tänker liksom inte på att det finns 
kunder som behöver det. Det finns så mycket annat man måste tänka på.” 
 
Rickard beskriver att han ofta upplever en nonchalant attityd till tillgänglighet bland andra utvecklare:  
 
“Jag tycker i allmänhet att man tar alldeles för lätt på det. Man tittar lite på de här sakerna och säger 
att: ‘Visst, den här sidan är nog tillgänglig’. Sedan så gör man ingenting mer, sedan skiter man i det 
lite grann.” 
Han instämmer också i att kunskapsnivån generellt sett är låg:  
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“Jag tror att kunskapsnivån kring tillgänglighet är ganska låg i allmänhet. Sedan behöver inte det 
betyda att man gör helt otillgängliga saker för det. För att jag menar att det finns många anledningar 
till att göra det tillgängligt. Men jag tror att det är väldigt lätt att glömma bort när man ska göra lite 
mer flashiga saker.” 
 
Stefan menar att det största svårigheten med tillgänglighetaspekten är att skapa och bibehålla en 
medvetenhet kring problemet bland de inblandade utvecklarna. Han menar att mycket av det som skapar 
tillgänglighet inte är komplicerat tekniskt, men kräver noggrannhet och att utvecklaren är konsekvent 
med att exempelvis alltid ge bilder en ALT-text. 

4.2.2 Omfattande och omoderna tillgänglighetsriktlinjer 

På frågan om vilka riktlinjer respondenterna förhåller sig till i avseendet tillgänglighet blir svaret 
entydigt; WCAG-riktlinjerna, med undantag för Johan som inte känner till eller tillämpar några särskilda 
riktlinjer för tillgänglighet. Några känner också till E-delegationens webbriktlinjer, men dessa ses 
primärt som en förlängning eller svensk tolkning av WCAG-riktlinjerna.  
 
Rickard, såväl Adam uttrycker kritik mot WCAG. Rickard menar att WCAG-dokumentet (ca 200 sidor 
lång) är för omfattande och komplex och att den skulle kunna sammanfattas i ett par punkter istället. 
Adam uttrycker en liknande ståndpunkt:  
 
“Det är bra att det finns ett regelverk, men det är ju lite av en tegelsten att ge sig in i. Det finns mycket 
oklarheter kring WCAG upplever jag. Det beror väldigt mycket på vem man frågar hur man ska använda 
den.“ 
 
Adam säger vidare att WCAG 2.0, som publicerades 2008, bara delvis hängt med i webbens snabba 
teknikutveckling. Han beskriver att mycket av det som stipuleras i standarden idag är självklarheter för 
en professionell utvecklare eftersom dessa kriterier införlivats i andra kodstandarder som inte primärt 
har med tillgänglighet att göra. Avsaknaden av en modern, lättillgänglig standard är ett hinder i arbetet 
med tillgänglighet, menar Adam:  
 
“Det finns tyvärr mycket självklarheter i WCAG, vilket gör den onödigt lång och svåranvänd. De skulle 
behöva lyfta ut vad som är kärnan i den. Den blir lite för omfattande. För stor tröskel på något sätt. 
Mycket av det som var riktlinjer då har idag blivit standard för hur man utvecklar ändå. Exempelvis 
hur man strukturerar HTML-koden. Det som var instruktioner för tillgänglighet då har idag mer 
integrerats i andra riktlinjer för sökmotoroptimering och Google. Det där hänger väldigt mycket ihop 
idag.“ 

4.2.3 Ofta nedprioriterad aspekt 

Samtliga respondenter påpekar att den snabba teknikutvecklingen de senaste åren medfört att allt fler 
funktionalitetskrav ska tillgodoses inom ramen för en relativt oförändrad budget. 
Tillgänglighetsanpassning får ofta stå tillbaka för andra mer efterfrågade egenskaper och trender som 
responsiv design, sökmotoroptimering och IT-säkerhet. Adam uttrycker det som att “mer och mer trycks 
in i det som ska ingå i en standard webbplats-produkt“. Stefan beskriver att säkerhetsaspekter flyttats 
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upp på dagordningen till nackdel för tillgänglighet “att det inte går att hacka blir nog ofta viktigare än 
att det är tillgängligt för alla”. Flera av respondenterna beskriver att de inte tror att många av beställarna 
är beredda att utöka budget och tidsplanen för att samtidigt uppnå en högre tillgänglighetsnivå.  
 
Adam beskriver att ny teknik som tillkommit de senaste åren medfört att tillgänglighet gradvis blivit en 
mindre prioriterad fråga. Utvecklingen mot mer interaktivt innehåll i dagens webbplatser genom 
tekniker som AJAX och JavaScript, har gjort tillgänglighetsanpassningar mer komplexa och 
oförutsägbara. Adam:  
 
“Komplexiteten i webben har ju ökat så mycket på senare år, så det har blivit en mindre del, en del av 
allt annat man måste ha koll på. Det var tydligare förut vad som krävdes, och enklare att 
implementera.”.  
  
Johan, som idag jobbar med en e-handelsplattform, beskriver att tillgänglighet aldrig diskuteras konkret 
bland utvecklarna på den organisation han nu arbetar. Fokus ligger på konvertering snarare än 
användbarhet och tillgänglighet:  
 
“I den här branschen är det fokus på hur kunden tar sig från startsidan till kassan snabbast. Så det blir 
ju användarvänlighet på ett sätt, men det handlar ju framförallt om konvertering. Det är det som ger 
mest pengar som det läggs mest arbete på. Vinstmässigt kanske det inte lönar sig så mycket att fokusera 
på synskadade.” 

4.2.4 Sökmotoroptimering och tillgänglighet 

Webbutvecklingstrenden med fokus på sökmotoroptimering (SEO) behöver dock inte enbart vara 
negativt för webbens tillgänglighet. Samtliga respondenter tar upp kopplingen mellan tillgänglighet och 
SEO, där det senare fått ett allt större fokus på senare år. Respondenterna menar att fokus på 
sökmotoroptimering kan medföra förbättrad tillgänglighet eftersom flera av utvecklingsprinciperna som 
gynnar sökmotorindexering, exempelvis efterlevnad av kodstandarder och genomtänkt innehåll, 
sammanfaller med principer för tillgänglighet. Sökmotoroptimering handlar till exempel om att alltid 
tillhandahålla beskrivande texter för bilder och annan media; att ha tydliga rubriker och en tydlig 
rubrikhierarki; att inte förlita sig på JavaScript och att skriva semantiskt korrekt HTML-kod. Samtliga 
är kriterier som sammanfaller med goda principer för tillgänglighet. 
 
Johan uttrycker att en utveckling där tillgänglighetsprinciper, än mer än idag, införlivas i kriterier för 
sökmotorindexering vore det mest sannolika skälet för hans nuvarande uppdragsgivare att ge 
tillgänglighet högre prioritet. 
 
Adam är dock tudelad kring huruvida SEO-trenden är bra för webbens tillgänglighet. 
Sökmotoroptimering riskerar att minska utrymmet för mer explicit tillgänglighetsanpassning:  
 
“Samtidigt är ju en aspekt av den här SEO-hysterin att det är ytterligare en sak att ta hänsyn till vilket 
tar tid, från exempelvis tillgänglighetsanpassning. Man har ju ofta tajt budget vilket gör att man får 
prioritera bort saker. Så både ja och nej.” 
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4.2.5 Efterfrågas endast av offentliga organisationer 

De respondenter som arbetat med offentliga organisationer menar att det är i princip uteslutande dessa 
kunder som ställer krav på tillgänglighet. Samtliga respondenter hävdar att det är ytterst ovanligt att 
beställare från näringslivet ens lyfter upp ämnet för diskussion. Johan, som aldrig jobbat med en kund 
verksam inom offentlig sektor, kan inte minnas att någon kund lyft tillgänglighetsfrågan. Stefan och 
Erika som arbetar med kunder som i sin tur har kunder inom offentlig sektor menar att de blivit mer 
medvetna om tillgänglighet genom detta sammanhang.  
 
Samtliga respondenter medger dock att utvecklare själva bär en moralisk skyldighet att tillhandahålla 
en viss miniminivå av tillgänglighet – oberoende av beställarens inställning. Hur långt denna skyldighet 
sträcker sig är mer oklart. Adam säger att man som utvecklare har en skyldighet att “…hålla en 
någorlunda korrekt nivå på syntax och semantik, hur man märker upp element, strukturerar och sådär”. 
Rickard säger att man garanterar en viss miniminivå av ren yrkesstolthet:  
 
“En miniminivå känner jag ändå att man har någon slags stolthet att åstadkomma. Det garanterar vi 
på alla projekt. Däremot, om kunden säger nej, då följer vi det, men förklarar också vad det innebär. 
Men en miniminivå håller vi alltid ändå.” 
 
Några av respondenterna svarar att de rutinmässigt själva tar upp frågan med beställare, men att det i 
slutändan är kunden som avgör i vilken utsträckning tillgänglighet blir ett prioriterat mål. 

4.2.6 Brist på konsensus kring mätpunkter 

Även i de utvecklingsprojekt där hög tillgänglighet är ett prioriterat mål uppstår ibland problem. Adam, 
såväl Rickard beskriver problem som uppstår när en webbplats tillgänglighet ska utvärderas. Adam 
menar att det ofta saknas en tydlig överenskommelse med beställaren kring vilken nivå av tillgänglighet 
som ska uppnås och hur man ska mäta om den levererade produktens tillgänglighet är tillräcklig. Han 
säger att det sällan budgeteras för den typen av testning och utvärdering vilket medför att den viktiga 
utvärderingsprocessen ofta helt uteblir.  
 
Rickard beskriver att en del av problemet är att bara delar av en webbplats tillgänglighet går att utvärdera 
med hjälp av automatiserade verktyg. Andra delar av tillgängligheten måste utvärderas av en människa 
vilket medför subjektiva ställningstaganden och höga kostnader. Rickard säger också att även om det 
finns definierade framgångskriterier i WCAG 2.0 uppstår det ofta en diskussion kring hur väl man 
lyckats med uppfyllandet av dessa. Detta leder i sin tur ofta till att det inte sker någon ordentlig 
utvärdering och att produkten “antas vara tillgänglig tills någon klagar”. 
 
Adam beskriver ett aktuellt projekt där tillgänglighet ska vara ett prioriterat mål eftersom kunden är ett 
landsting. I detta projekt menar densamme att det är ett problem att beställaren inte har en klar 
uppfattning om vilka tillgänglighetskrav som ska uppfyllas och därför lämnar över ansvaret på 
leverantören. Adam menar att webbyrån i sin tur inte har exakt uppfattning om vad som gäller och att 
ansvaret därmed faller mellan stolarna:  
 
”Det är otydligt, och har blivit otydligare exakt vad som är viktigt att prioritera. Framförallt från 
beställarna, dom vet inte riktigt själva. Dom tror att vi vet, och vi vet inte riktigt heller.” 
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4.2.7 Tillgänglighet och design  

Samtliga respondenter svarar att det inte finns ett tydligt motsatsförhållande mellan hög tillgänglighet 
och spännande webbdesign. Däremot medför höga tillgänglighetsambitioner att det tar längre tid att 
uppnå vissa designönskemål. Adam:  
 
“I den bästa av världar vill man ha både och, och rent teoretiskt finns det inget som säger att man inte 
kan få både och, men det tar längre tid, vilket man ofta inte har. Det blir dyrare att uppnå båda helt 
enkelt.“ 
 
Rickard säger att han ibland avråder kunder från vissa designlösningar då det kan innebära ett 
tidskrävande extraarbete med att göra dessa tillgängliga. Erika menar att det inte är två oförenliga mål 
men att det kan innebära en större utmaning. Adam nämner som exempel att det idag är vanligt att 
formgivare vill placera text på bilder och att man då måste beakta kontrastskillnaden mellan text och 
bild. Eftersom många webbsidor idag är byggda med responsiv design kan texten hamna på olika delar 
av bilden beroende av storleken på besökarens webbläsarfönster. Detta medför extra arbete och 
noggrannhet om utvecklaren vill garantera att kontrastskillnaden alltid är korrekt i enlighet med WCAG 
2.0:s principer.  

4.2.8 Brist på bra utvärderingsverktyg 

Ingen av respondenterna använder utvärderingsverktyg för tillgänglighet i någon större utsträckning. 
Rickard nämner att de använt verktyget AChecker vid några tillfällen och Adam säger att han använt 
verktyg publicerade på W3C:s webbsida vid något enstaka tillfälle. Dessa tillfällen sker uteslutande vid 
utveckling för offentliga organisationer där det ställs explicita krav på tillgänglighet. Rickard, såväl 
Adam uttrycker en önskan om större enighet inom branschen och bland beställare om vilka verktyg som 
ska användas. Adam: “Det finns för mycket olika verktyg, man vet inte riktigt vilka som gäller.” 

4.2.9 Kodramverk och informationshanteringssystem 

Flera av respondenterna menar att de och många andra i branschen utnyttjar ramverk för exempelvis 
CSS och informationshanteringssystem (CMS). Respondenterna lyfter fram Bootstrap, ett CSS-ramverk 
som exempel; även informationshanteringssystem som Wordpress och EPiServer är vanligt 
förekommande. Utvecklarna litar då ofta på att dessa lösningar är tillgänglighetsoptimerade. Johan 
menar att han sätter en tilltro till att utvecklarna av ramverket har tänkt på tillgänglighetsaspekten. 
Rickard, i sin tur, säger att Bootstrap i regel inte är särskilt tillgängligt och att det tar tid och därmed 
innebär ökade kostnader att göra tillgänglighetsanpassningar för webbplatser utvecklade med hjälp av 
Bootstrap. 
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5. Analys 

I följande stycken diskuteras studiens resultat utifrån vilka faktorer som hindrar webbutvecklare från att 
skapa tillgängliga webbplatser. Under första rubriken diskuteras resultat jämförbara med vad tidigare 
forskning funnit i avseendet webbutvecklare och tillgänglighet. I efterföljande stycke diskuteras de 
resultat som saknar direkt jämförbara resultat i tidigare studier. 

5.1 Resultat i relation till jämförbara studier 

Lazar et al. (2004) fann i sin enkätstudie, bland annat, tidsbrist och ökade kostnader som begränsade 
faktorer för webbansvariga i arbetet med tillgänglighet. Vi hör liknande resonemang under intervjuerna 
med utvecklarna. Ett av den här studiens centrala resultat, som ligger till grund för följande diskussion, 
är att tillgänglighet sällan är ett prioriterat mål och ofta saknas helt på dagordningen. Under intervjuerna 
med respondenterna framträder bilden av att tillgänglighetsanpassning uppfattas som en tidskrävande 
tilläggsfunktionalitet, i konkurrens med många andra, snarare än en central och grundläggande 
egenskap. I konkurrensen med andra trender och funktionella krav – som dynamiskt innehåll, responsiv 
design, sökmotoroptimering, brett webbläsarsstöd, och konvertering – verkar tillgänglighetsanpassning 
ofta hamna i skymundan. Dessa funktionaliteter anses mer efterfrågade av beställare och därför 
affärsmässigt mer lönsamma att prioritera. Tillgänglighet, i explicita ordalag, förefaller vara något som 
endast beaktas om det finns en uttryckt efterfrågan på det, i annat fall lämnas det mer eller mindre åt 
slumpen. Respondenterna framhåller dock ämnets relevans, och ökade relevans ur en demokratiskt 
synvinkel, men menar samtidigt att de senaste årens snabba teknikutveckling där allt fler 
funktionalitetskrav ska tillgodoses inom ramen för en webbplatsprodukt, har minskat budget- och 
tidsutrymme för att implementera och utvärdera tillgänglighet. 
 

Varför blir då tillgänglighet sällan ett prioriterat mål i webbutvecklingsprojekt, trots utvecklarnas 
erkännande av problemets relevans? Lazar et al. (2004) beskriver i sin Web Accessibility Integration 
Model att intressenternas syn på tillgänglighet har ett stort inflytande över webbplatsens slutgiltiga 
tillgänglighet. Med intressenter avses i sammanhanget webbutvecklaren och beställaren av webbplatsen. 
Den här studiens resultat beskriver att utvecklarna anser att beställarna har det avgörande inflytandet 
över i vilket utsträckning tillgänglighet blir ett prioriterat mål i ett webbutvecklingsprojekt. 
Respondenterna menar att medvetenheten kring problemet och efterfrågan på tekniken från beställare 
är generellt sett är låg, med visst undantag för offentliga organisationer vars regelmässiga kontext kräver 
det. Givet att beställarens engagemang för problemet är lågt, ges den andra intressenten i modellen – 
webbutvecklaren – begränsade möjligheter att avsätta tid och resurser för att utvärdera och åtgärda 
eventuella tillgänglighetsbarriärer. När beställarna är omedvetna om problemet och inte beredda att 
investera i tillgänglighetsanpassning saknar utvecklarna också affärsmässiga incitament att prioritera 
tillgänglighet. En webbplats tillgänglighet blir följaktligen ofta upp till utvecklarens individuella 
engagemang, kunskaper och etiska prioriteringar i avseendet. Den här studien bekräftar därmed, rent av 
betonar de slutsatser som dragits av Lazar (2004), såväl Farrelly (2011), nämligen att beställarens syn 
på tillgänglighet har ett starkt inflytande på webbplatsens tillgänglighet.  
 

Vilka faktorer påverkar då beställarnas inställning och engagemang till tillgänglighet? Farrelly (2011) 
beskriver att faktorer som samhällets attityder gentemot funktionshindrade; juridiska och regelmässiga 
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krav samt marknadskrafter tillsammans formar beställarens kunskap om och attityd till 
webbtillgänglighet. Utifrån insamlad empiri verkar de sammanhang där juridiska och regelmässiga krav 
föreligger enkom vara de där tillgänglighet faktiskt efterfrågas, det vill säga, i Sverige endast när 
beställaren företräder en myndighet. 
 

I de webbutvecklingsprojekt där tillgänglighet trots allt ägnas uppmärksamhet, kan riktlinjer i sig själva 
utgöra ett hinder i arbetet med tillgänglighet. Denna studies resultat bekräftar WCAG:s centrala roll i 
sammanhanget men identifierar också – ur utvecklarnas perspektiv – kritik mot riktlinjernas utformning. 
Lazar et al. (2004) beskriver i sin modell att rådande riktlinjer och verktyg tillhands för utvecklare under 
webbutvecklingsprocessen har ett inflytande på webbplatsens slutgiltiga tillgänglighet. Lazar menar att 
riktlinjer som uppfattas komplicerade eller förvirrande, i sig själva, utgör en barriär mot tillgängligare 
webbplatser. Utvecklarnas kritik i den här studien gör gällande att WCAG-riktlinjerna uppfattas som 
onödigt omfattande, delvis omoderna och svåranvända. Det förefaller råda förvirring kring hur vissa 
riktlinjer ska appliceras på moderna problem. Andra delar anses ha uppgraderats till självklarheter eller 
införlivats i andra webstandarder. Det faktum att rådande WCAG-riktlinjer, utgivna 2008, är utvecklade 
med utgångspunkt i andra tekniska omständigheter än vad som är situationen idag, är sannolikt en 
förklaring. Därtill verkar det råda brist på tillförlitliga verktyg för kontroll och utvärdering av 
webbtillgänglighet vilket sammanfaller med Lopes et al.:s (2010) resultat. Det faktum att den starkaste 
kritiken kommer från de respondenter med mångårig erfarenhet av webbutveckling ger den substans då 
WCAG inte enbart riktar sig till professionella webbutvecklare. Avsaknad av tydliga definitioner och 
instruktioner för hur en utvecklare ska angripa tillgänglighetsproblem kan vara en faktor som resulterar 
i att problemet istället ignoreras. Sammantaget verkar avsaknaden av moderna, lättillgängliga riktlinjer 
och tillhörande verktyg för utvärdering i en konstant föränderlig bransch, vara ett hinder i arbetet med 
webbtillgänglighet.  Detta resultat sammanfaller med de ståndpunkter Farrelly (2011) fann i sin studie. 
Samtidigt kan tilläggas att standardorganisationen W3C har en grannlaga uppgift i att utforma aktuella 
och universella tillgänglighetsriktlinjer, för en heterogen målgrupp i en ständigt föränderlig teknisk 
kontext. 
 

Lazar et al.:s (2004) studie angav en stor andel av respondenterna att de ansåg sig ha otillräckliga 
kunskaper för skapa tillgängliga webbplatser. Freire, Russo och Fortes (2008) kommer också fram till 
att kunskaperna är låga bland utvecklare. Bland studiens respondenter uppfattar vi stora variationer, från 
mycket begränsade kunskaper, till goda kunskaper. Kunskapsnivån förefaller ha ett tydligt samband 
med om personen arbetar eller har arbetet med webbutveckling för offentliga organisationer eller inte. 
Studiens metodval ger inte utrymme för några generaliseringar av en större population, men 
respondenternas generella uppfattning om branschkollegor är dock att kunskapsnivån generellt sett är 
låg, och attityden till tillgänglighetsaspekten ofta är nonchalant. Farrelly (2011) beskriver att 
webbutvecklarens kunskap om och attityd till tillgänglighet formas av utbildningar, branschföreningar 
och samhällets attityder till tillgänglighet. Flera av respondenterna ger uttryck för att deras egen 
erfarenhet, såväl generella uppfattning, är att tillgänglighet inte ägnas någon större uppmärksamhet på 
IT-utbildningar, vilket i förlängningen kan vara en bidragande orsak till bristande webbtillgänglighet.  

5.2 Övriga resultat 

Det senaste decenniets trend med fokus på sökmotoroptimering kan ha ett positivt inflytande på 
utvecklingen av webbens tillgänglighet. Respondenterna menar att kundernas efterfrågan av 
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sökmotoroptimerade webbplatser indirekt lett till ökad tillgänglighet då principer för god tillgänglighet 
och sökmotoroptimering delvis sammanfaller. Detta är ett exempel på hur marknadskrafter kan påverka 
webbutvecklarnas kunskap och attityd. Webbyråer har blivit tvungna att ha kunskap om 
sökmotoroptimering för att vara konkurrenskraftiga. Detta indikerar att sökmotorer, som exempelvis 
Google, kan vara vägledande mot en mer inkluderande webb. Indexeringsalgoritmer som premierar 
tillgängliga webbplatsimplementationer ger företag och webbyråer affärsmässiga skäl att prioritera 
tillgänglighet.  
 

Aktörer som ger ut kodramverk för CSS, HTML och JavaScript kan påverkar utvecklingen av webbens 
tillgänglighet. Många utvecklare använder och förlitar sig på färdiga CSS-ramverk och 
informationshanteringssystem (CMS) vid utvecklingen av nya webbplatser. En stor del av webbplatsens 
tillgänglighet är då avhängig att de etablerade ramverken och informationshanteringssystemen har goda 
tillgänglighetsegenskaper och efterlever rådande webbstandarder.  
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6. Slutsats 

I den här studien undersöks vilka faktorer som hindrar webbutvecklare från att skapa tillgängliga 
webbplatser. Fem olika webbutvecklare intervjuades om deras uppfattning och perspektiv på 
tillgänglighet i allmänhet och utmaningar i tillgänglighetsarbetet i synnerhet. 
 
Ett grundläggande konstaterande utifrån insamlad empiri är att tillgänglighet idag ofta är nedprioriterad 
aspekt som endast beaktas explicit om beställaren efterfrågar detta. Studien visar att så sällan är fallet, 
tillgänglighet efterfrågas väldigt sällan av kunder. I de fall där tillgänglighet efterfrågas görs det nästan 
uteslutande av företrädare från offentliga organisationer vars regelmässiga kontext kräver det. Detta 
medför att utvecklare ofta saknar budget och tidsmässiga resurser för att dels; utveckla med 
tillgänglighet i åtanke från första början, och dels; kontrollera och utvärdera tillgänglighet i efterhand. 
Ett hinder utvecklare möter i arbetet med att skapa tillgängliga webbplatser är således brist på efterfrågan 
från beställare vilket i sin tur ger begränsade tids- och budgetresurser och affärsmässiga incitament. När 
arbetet med tillgänglighet upplevs som tidsödande och efterfrågan från kunderna är låg krävs 
förmodligen en lägre tröskel för att webbutvecklare ska kunna utveckla tillgängliga webbplatser. En 
lägre tröskel skulle kunna utgöras av tydligare, mer komprimerade riktlinjer; tillgänglighetsoptimerade 
CSS-ramverk och informationshanteringssystem och bra utvärderingsverktyg. 
 
I de sammanhang där tillgänglighet faktiskt är en prioriterad aspekt kan otydliga riktlinjer samt 
otillräckliga kunskaper vara en faktorer som försvårar arbetet med tillgänglighet. WCAG-riktlinjer 
upplevs av webbutvecklare som alltför omfattande och omoderna vilket medför att riktlinjerna inte 
fungerar som den stödjande resurs som är avsikten. Dessutom verkar det råda förvirring kring vad som 
definierar god tillgänglighet och hur en webbplats tillgänglighet ska utvärderas. Avsaknaden av 
moderna och lättillgängliga riktlinjer tillsammans med tydligt definierade mätpunkter och tillhörande 
utvärderingsverktyg är ett hinder för utvecklare i arbetet med webbtillgänglighet. 
 
 

6.1 Förslag till framtida studier 

För att klargöra i hur stor utsträckning olika faktorer påverkar tillgängligheten finns det behov av en 
kvantitativ studie av webbutvecklare för att identifiera vilka faktorer som har störst relevans. Vidare 
skulle också webbutvecklares kunskapsnivå kunna studeras för att identifiera inom vilka områden det 
krävs ytterligare utbildning. 
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Bilaga 1 – Intervjuguide 

 
DEL 1 

- Vilken befattning/roll har du idag?  
- Vad arbetar du med för typ av projekt? 
- Hur länge har du arbetat med webbutveckling? 
- Vad har du för utbildning? 

 
DEL 2 

1. Känner du till några webbstandarder för tillgänglighet ? 
a. ex WCAG (Web Content Accessibility Guidelines)? 
b. E-delegationens riktlinjer 
c. Övriga riktlinjer 
d. Om ja, använder du det i ditt arbete? På vilket sätt? 
e. Vad tycker du om dessa riktlinjer? 

 
2. Känner du till vilken lagstiftning som finns kring tillgänglighet på webben? 

a. Svensk diskrimineringslag, EU-direktivet kring tillgänglighet på nätet, (Förordning 
(2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförande av 
funktionshinderspolitiken) 

 
3. Använder du några utvärderingsverktyg för webbtillgänglighet? 

a. Om ja, använder du några sådana, vad tycker du om dem? 
b. Användartester med funktionshindrade 

 
4. Har du genomgått någon form av utbildning inom webbtillgänglighet? 

a. Vad för utbildning? 
 

5. Känner du till vilken teknik synskadade personer använder för att surfa på webben? 
 
 
DEL 3 

1. Beskriv din syn på webbtillgänglighet/web accessibility. 
a. Tycker du webbtillgänglighet är ett viktigt område? 

 
2. I vilken utsträckning prioriteras webbtillgänglighet generellt sett i de projekt du arbetar med? 

a. Prioriteras det mer eller mindre i olika projekt? 
b. Vilka faktorer avgör om det prioriteras eller inte?  

i. Budget, tidsram, beställarens efterfrågan, kunskap 
c. Diskuteras tillgänglighet för funktionshindrade med beställaren? Rutinmässigt eller 

bara ibland? 
i. Anser du dig ha någon etisk skyldighet att efterleva tillgänglighet även om det 

inte prioriteras av beställaren? 
 

3. Vad tror du att det finns för skäl till att webbtillgänglighet inte alltid prioriteras? 
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4. Vad tycker du är det största hindret/svårigheten i arbetet med att göra en webbplats 

tillgänglig? 
 

5. Anser du att tillgänglighet medför tråkigare design? 
 

6. Hur ofta diskuterar du tillgänglighetsaspekter med kollegor? Hur är attityden till problemet? 
 

7. Vad tror du skulle kunna flytta upp tillgänglighet på dagordningen bland utvecklare? 
  

    
   
 
 
 


