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Sammanfattning 
 
Internet har fått en större plats i de flesta personers liv med ökad tillgänglighet till 
mediet. 
 
En mycket stor grupp individer har dock svårt att nyttja Internet på grund av låg till-
gänglighet vilken blivit en effekt av ett funktionshinder. 
 
Min uppsats avhandlar om W3C:s - WAI:s riktlinjer för god tillgänglighet och Jakob 
Nielsens rekommendationer för en god användarvänlighet är användbara för gruppen 
dyslektiker vid formatering av text och länkar.  Jag vill också i mitt arbete finna fakto-
rer vilka kan optimera utformning av en textmassa och länkar för att på så sätt förbätt-
ra tillgänglighetsanpassningen till data vid webbdesign. 
 
I arbetet har jag funnit några faktorer vilka kan optimera tillgängligheten för dyslekti-
ker. Faktorer såsom teckenstorlek, radavstånd och avstånd mellan tecken är några av 
de faktorer som kan göra en webbapplikation mer tillgänglighetsanpassad. 
 

 



 
 

 

Abstract 
 
 
According to a larger accessability to the media have Internet have got a larger place 
in common peoples life. 
 
A large group of individuals find it rather hard to use Internet due to a low accessabil-
ity that comes as a effect from functional disability. 
 
My paper is about W3C:s – WAI guidelines for a good accessability and about Jakob 
Nielsen’s recommendation about a good usability for the users with dyslexia, when it 
come to formatting text and links in texts. In my work I also want to find factors that 
may optimize the webdesign when it comes to formatting text and links to improve 
the accessability to data in webdesign. 
 
In my work have I found some factors that can be improved for a better accessability. 
Some of the improvement factors are the size of characters, the distance between 
characters and desistance between lines.   
 
 

 



 
 

 
 
Förord 
 
Denna uppsats är resultatet av ett examensarbete omfattande 10 poäng vid avdelning-
en för Systemvetenskap, Luleå Tekniska Universitet. Examensarbetet är en del av fi-
losofie magisterexamen i data- och systemvetenskap. 
 
Ett varmt tack vill jag sända till elever och lärare vid skriv och läskursen (SOL), kom-
vux i Luleå. Utan Er medverkan hade jag inte kunnat genomföra mitt arbete! 
 
Jag vill tacka min handledare Stig Nilsson för en god vägledning och stöttning i mitt 
arbete.  
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1 Inledning 
I uppsatsens första kapitel vill jag ge en inblick i bakgrunden till det problemområde 
jag valt. I kapitlet presenterar jag även forskningsfråga, syfte och vilka avgränsning-
ar jag valt att arbeta utifrån. 
 
Den här studien är ett examensarbete på (D-nivå) gjord på institutionen för industriell 
ekonomi och samhällsvetenskap (IES) vid Luleå tekniska universitet (LTU). Uppgif-
ten är att göra en uppsats inom ett systemvetenskapligt område. Syftet med mitt arbete 
är att se om dagens rekommendationer för textformatering och nyttjande av länkar på 
webbsidor, är de mest optimal för personer med lässvårighet/dyslexi.  
 
Syftet med arbetet är även att ta reda på om det finns alternativa sätt att formatera text 
och länkar, än de rekommendationer som webbdesigner i dag tar ledning av för att 
förbättra tillgänglighet till datan på en webbsida eller webbportal, för gruppen dyslek-
tiker. 
 
 
1.1 Bakgrund 
 
Tillgängligheten till Internet har under en dryg tioårsperiod ökat lavinartat för männi-
skor i vårt samhälle och rent generellt i världen.  
 
Tillgängligheten till mediet ligger troligen i orsaker som en bättre infrastruktur, vilken 
medför överföring av data genom optisk fiber i stora delar av vårt land. Där inte tek-
niken med optisk fiber är applicerbar kan man genom enkla tekniska lösningar erhålla 
tillgång till Internet via vanlig kopparkabel eller i värsta fall satellit. 
 
Ekonomiska faktorer såsom kostnaden för hårdvara, anslutningsavgifter och dataöver-
föringsavgifter har under perioden kraftigt sjunkit, vilket även det medfört till ökad 
tillgänglighet till mediet. 
 
Våra arbetsplatser såväl som offentliga inrättningar såsom skolor och bibliotek har 
även de rustat för ett IT-samhälle med tillgång till Internet. 
 
Handlar då bara tillgängligheten om möjligheten till att kunna nyttja mediet Internet 
genom att skapa en anslutning?  
 
Tillgänglighet handlar om att skapa förutsättningar så att människor skall kunna an-
vända olika funktioner i vårt samhälle dvs. det handlar om att tillgänglighetsanpassa 
byggnader såväl som möjligheten att kunna ansluta sig till Internet, men för att kunna 
använda eller nyttja det som presenteras på Internet måste man ge användaren möjlig-
het att tolka eller interagera med webbsidor och webbportaler  
 
Tillgängligheten till Internet har förbättrats för den stora massan, men den har dock 
inte förbättrats för alla grupper i vårt samhälle.  
 
En mycket stor grupp användare i vårat samhället i dag är alla funktionshindrade, vil-
ka berörs direkt av tillgänglighetsanpassning av webbsidor och webbportaler. 
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Till gruppen funktionshindrade räknas även personer med läs- och skrivsvårigheter, 
dyslexi. I vårt samhälle finns det i dag cirka fyra procent dyslektiker och upp emot 10 
till 12 % med läs- och skrivsvårigheter. Med en befolkning på drygt nio miljoner per-
soner är det här en påtagligt stor grupp människor som borde beredas möjlighet till en 
god tillgänglighet till datan det vill säga informationsbärarna på våra webbsidor och 
webbportaler, för att kunna ta del av den information och de tjänster som kan erhållas 
via Internet. 
 
Hur skall vi då skapa en tillgänglighetsanpassad webbsida/webbportal och vilka de-
signrekommendationer finns? 
 
Olika rekommendationer finns kring hur en textmassa skall formateras för att motta-
garen på bästa sätt skall kunna ta till sig det skrivna budskapet. Likväl som hur man 
på bästa sätt skall använda sig av länkningar i löptext ur ett användarvänlighetsper-
spektiv. 
 
W3C:s har utarbetat direktiv för tillgänglighetsanpassning i Web Access Initiativ 
(WAI), Statskontoret i samarbete med W3C och handikappombudsmannen (HO) har 
även utarbetat en vägledning ”Vägledningen 24-timmarswebben 2.0” vilken ger väg-
ledningen i design mot en mer tillgänglighetsanpassad webb.  I grunden kommer de 
flesta direktiv från W3C och statskontorets vägledning från Jakob Nielsens rekom-
mendationer vad gäller utformning av textmassor och nyttjande av länkar.  
 
Huvuddelen av de webbdesigner som i dag designar och konstruerar webbsidor häm-
tar stöd vid designen från Jakob Nielsens användarvänlighetsrekommendationer för 
utformning av text och länkar, W3C:s direktiv för tillgänglighetsanpassning eller 
”Vägledningen 24-timmarswebben 2.0”, vilken stöder sig på båda tidigare nämnda di-
rektiv och vägledningar. 
 
Är då de rekommendationer som Jakob Nielsen lämnar de mest lämpliga och optimala 
för målgruppen dyslektiker? Finns det alternativa sätt att formatera text eller nyttja 
länkar i textmassor för att nå en högre tillgänglighetsanpassning för dyslektiker eller 
personer med lässvårigheter? 
 
 
1.2 Forskningsfråga 
 
Hur skall en textmassa med länkar utformas för att på ett mest optimalt sätt underlätta 
dyslektikers tillgänglighet till information på webbsidor och webbportaler? 
 
1.3 Syfte 
 
Syftet med mitt arbete är att jag vill se om de designrekommendationer som i dag be-
skrivs av W3C och Jakob Nielsen, vad avser användarvänlighet (usability) och till-
gänglighetsanpassning (accessability) vid utformande av textmassor på webbsidor och 
webbportaler är den mest optimala för dyslektiker. 
 
Ytterligare syfte med arbetet är att se om det går att finna alternativa sätt att formatera 
text och nyttja länkar än dagens rekommendationer, för att uppnå en större tillgäng-
lighet till information. 
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1.4 Avgränsning 

Jag kommer att avgränsa mig till att undersöka följande områden vid textformatering: 

- Teckensnitt. 
- Storlek på teckensnitt. 
- Avstånd mellan tecken. 
- Radavstånd. 
- Avstavning. 
- Textmassa i två kolumner. 
- Antal tecken per rad. 
- Associativa länkars utformning. 
- Alternativ placering av länkar. 
- Samlat länkavsnitt efter textmassa. 

 
I studien avgränsar jag mig även till att undersöka personer med diagnostiserad läs-
svårighet/dyslexi. Personer i undersökningsgruppen kommer även att ha passerat ål-
dern 18 år. 
 
Jag kommer dessutom endast använda mig av och pröva Jakob Nielsén användarvän-
lighetsrekommendationer för utformning av text och länkar samt W3C:s – WAI:s re-
kommendationer för tillgänglighetsanpassning inom området för forskningsfrågan. 
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2 Teori 
I det här kapitlet presenteras den teori som är relevant för uppsatsen ämnesområde. Mitt syfte 
med kapitlet är att sätta in den undersökning jag gör i ett sammanhang samt att ge läsaren en 
inblick i ämnet och frågeställningen. Jag vill även visa på den mångfald som finns av olika 
förklaringsmodeller till varför dyslexi uppkommer samt vilka problem en dyslektiker möter, 
då dyslexi tenderar att ta sig uttryck på många olika sätt. 
 
 
2.1 Statistik 
 
I Sverige finns omkring 1,2 miljoner personer med funktionsnedsättning. Av dessa 
görs en uppskattning om att av dessa är det någonstans mellan 4 – 8 procent som är 
dyslektiker (Hjälpmedelsinstitutet, 2003). 
 
 
2.2 Definition - Dyslexi 
 
En vanligt förekommande definition av dyslexi är att det är en störning i vissa språk-
liga funktioner som är av betydelse för att kunna utnyttja textens principer vid kod-
ning av språket, Gillbert och Ödman (1994).  
 
Den språkliga funktionsstörningen ger sig till känna som svårigheter att uppnå auto-
matisk ordavkodning vid läsning samt bristfällig stavning vid skrivning. På grund av 
avkodningssvårigheterna får individen samtidigt svårigheter med förståelsen av text-
innehållet. 
 
Till begreppet är det knutet många olika förklaringsmodeller (Bilaga 12) vilka försö-
ker förklara uppkomsten av dyslexi.   
 
 
2.3 Skriv- lässvårighet/Dyslexi förklaringsmodeller. 

När dyslexi eller skriv och lässvårigheter kommer på tal hävdar somliga att andelen 
människor med skriv och lässvårigheter bara ökar. En troligare orsak är enligt Eva 
Svärdemo Åberg (2001) att kraven på en god skriv och läskunnighet ökar i vårt sam-
hälle och därmed uppmärksammas fler människor som inte når upp till de uppställda 
kraven. 
 
Människor med funktionshinder som läs- och skrivsvårigheter upplever att de har ett 
handikapp först när de möter en sådan miljö som kräver just de funktioner som de helt 
eller delvis saknar. Läs- och skrivförmågan bedöms utifrån de krav som ställs ute i 
samhället, och dessa krav skiljer sig åt i olika kulturer och från en tid till en annan och 
är därigenom något relativt enligt Eva Svärdemo Åberg (2001). Läs- och skrivsvårig-
heter, specifika läs- och skrivsvårigheter och dyslexi är begrepp som används för att 
beteckna att en människa har problem med att läsa och skriva enligt Eva Svärdemo 
Åberg (2001). 
 
Inom forskningen kring läs- och skrivsvårighet/dyslexi har det länge rått olika åsikter 
om vad som ligger bakom de olika svårigheterna, arv eller miljö. Enligt Eva Svärde-
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mo Åberg (2001) har forskarna enats om att lägga en tyngd på att orsakerna är en 
kombination mellan arv och miljö. 
 
Inom forskningen finns det vilket nämnts olika syn och förklaringsmodeller till läs 
och skrivsvårigheter. Förklaringsmodellerna har olika orsaksursprung till orsaken 
kring läs- och skrivproblematik. Modellerna har sin ansats utifrån biologisk-genetisk, 
lingvistisk, psykologisk och pedagogisk karaktär. 
 
 
2.4 Läs- och skrivsvårighet kontra Dyslexi. 
 
Många forskare skiljer på läs- och skrivsvårighet kontra Dyslexi enligt Eva Svärdemo 
Åberg (2001). Orsakerna till svårigheterna kan bero på en mängd olika faktorer. När 
det gäller det allmänna begreppet läs- och skrivsvårigheter är de vanligaste orsakerna 
till svårigheterna av social, kulturell, pedagogisk och psykologisk art. Oavsett orsak 
till svårigheterna föreligger det alltid en gradskillnad i hur stor lös- och skrivsvårighe-
terna är och hur lätt de går att åtgärda. 
 
I Gillbergs och Ödmans (1999) bok ”Dyslexi-vad är det?”(sid.32) kan man läsa föl-
jande definition, ”Dyslexi är ett biologiskt orsakat tillstånd, som trots normal begåv-
ning och trots adekvat pedagogiskt stöd, ger sig tillkänna som läs- och skrivsvårighe-
ter.” 
 
En annan vanlig förekommande definition av dyslexi är att det är en störning i vissa 
språkliga funktioner som är av betydelse för att kunna utnyttja textens principer vid 
kodning av språket. Den språkliga funktionsstörningen ger sig till känna som svårig-
heter att uppnå automatisk ordavkodning vid läsning samt bristfällig stavning vid 
skrivning. På grund av avkodningssvårigheterna får individen samtidigt svårigheter 
med förståelsen av textinnehållet. När det gäller orsakerna till dyslexi föreligger det 
en genetisk biologisk förklaringsmodell. Dyslexi kan också karaktäriseras som ett 
syndrom där andra svårigheter kan tillkomma samtidigt med den språkliga funktions-
störningen. Det kan t.ex. vara svårigheter med minnet, perception, informationshan-
tering, uppmärksamhet och koncentration. 
 
Christer Jacobson (2001) skriver att läsning kan betraktas som bestående av avkod-
ning och förståelse. Båda delarna är väsentliga för framgångsrik läsning, men ingen 
av dem är tillräcklig i sig själv. Läsning är summan av avkodning och förståelse 
(L=A*F), en formel som kan visa på att om avkodning eller förståelse går mot ”noll” 
så skapar det problem vid avkodning av en textmassa. Christer Jacobson (2001) skri-
ver även att förutom dessa två faktorer finns ytterligare en bakomliggande faktor, kal-
lad motivation. Motivation avser då drivkraften till frivillig och självständig läsning. 
Därmed skulle summan av läsningen kunna utökas med motivation och en formel 
skulle då kunna tecknas L=A*F*M. Läsprocessen består således av tre komponenter 
avkodning, förståelse och motivation, där ingen komponent kan undvaras enlig Chris-
ter Jacobson (2001). 
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2.5 Fastställande av dyslexi 
 
Att diagnostisera dyslexi är en lång process där specialpedagog, psykolog och läkare 
är involverad. Syftet med processen är att kunna utifrån de olika definitionerna kunna 
fastställa att det rör sig om dyslexi och kunna utesluta andra orsaker. I mitt arbete fo-
kuserar jag på förmågan att kunna tolka de skrivna symbolerna på en webbsida, vilket 
gör att jag inte kommer att redovisa läkarens och psykologen arbete för att fastställa 
dyslexi. Arbetet kan dock kort beskrivas med att syftet med respektive undersökning 
är att fastställa att det inte föreligger andra orsaker såsom defekt syn eller andra psy-
kologiska orsaker. 
 

2.5.1 Specialpedagog 
 
Christer Jacobson (2001) Skriver att huvudsymptomen vid dyslexi tycks vara brister i 
automatiserad ordavkodningsförmåga. Han menar på att för en effektiv läsning krävs 
att ordavkodningsprocessen är automatiserad, att läsningen går snabbt, säkert och utan 
ansträngning. Ordigenkänning vid läsning går igenom fyra skilda stadier: 
 
1. Pseudoläsning - betyder att man t.ex. avläser en logotyp utan att kunna tolka bok-
stäverna. 
 
2. Logografisk-visuell läsning – innebär att tolkning sker av utifrån ordets utseende 
dvs. ordet läses som en bild. 
 
3. Alfabetisk-fonemisk läsning – innebär att personen bokstaverar bokstav för bok-
stav. Dess fonem binds ihop till ord. En van läsare använder denna teknik vid bla. 
okända ord. 
 
4. Ortografisk-morfemisk läsning - innebär att en person snabbt och säkert känner 
igen ett ord som en helhet, ”helordsläsning”. 
 
Då huvudsymptomen vid dyslexi tycks vara brister i automatiserad ordavkodning ar-
betar många specialpedagoger med testet ”Läskedjor”, vilken fokuserar på de två se-
nare stadierna, från och med att man ”knäckt” den alfabetiska koden. 
 
Läskedjor består av två delar, bokstavskedjor och ordkedjor skriver Christer Jakobs-
son (2001). En bokstavskedja kan se ut enligt följande: PRAAGHHEV. Uppgiften 
personer får är att dra ett streck mellan två likadana bokstäver. Vid uppgiftslösningen 
får personerna ett förtryckt material med ett antal deltester. Varje deltest genomförs 
på tid där tiden är underdimensionerad förhållande till uppgifterna. 
 
Del två består av ordkedjor vilka kan se ut enligt följande: ”hejmatsnö” och ”dagtvå-
på”. Uppgiften är att dra ett streck för att markera att det bör vara ett mellanrum vil-
ken separerar orden. I den första ordkedjan skall försökspersonen markera med ett 
streck enligt följande ”hej|mat|snö”. Även det här testet sker på tid. 
 
Utvärdering av de olika testerna sker genom att poängsätta de korrekt genomförda ord 
och bokstavskedjorna med en poäng per korrekt kedja. Tillsammans bildar poängen 
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på de två deltesterna en så kallad ”råpoäng”. Råpoängen jämförs med en större under-
sökningsgrupps råpoäng i en normalfördelningskurva, stanineskala. Staninevärde 1-3 
omfattar 23% av undersökningsgruppen i samma ålder med de värdet som är 1-23% 
av maxvärdet för testet. 
 
Stanine mäts var för sig mellan ord- och bokstavskedjor vilket ger två testresultat. 
Bokstavskedjan tester den visuo-motorisk förmåga att avkoda där ordkedjan ger svar 
på förmågan att avkoda ortografiskt. Utifrån testen kan man således göra någorlunda 
säkra bedömningar vilket kan ge en ledning i diagnostiseringen av dyslexi. 
 
 
 
2.7 W3C designrekommendationer 
 
W3C: s Webb Accessibility Initiative (WAI) riktlinjer för tillgänglighetsanpassning är 
en del av World Wide Web konsortiet (W3C). I W3C samarbetar multinationella da-
taföretag, mindre företag, forskarvärlden och offentliga institutioner över världen där 
även EU deltar. Dessa riktlinjer avser navigering, struktur, språk och tekniska lös-
ningar. Riktlinjerna kan ses som en checklista och den innehåller viktiga punkter, som 
rangordnas. 
 
Vad behöver man som webbutvecklare göra för att åstadkomma en användaranpassad 
webbdesign? I detta stycke kommer jag att beskriva WAI: s W3C (1999) och dess 
riktlinjer. 
 

2.7.1 W3C: s WAI riktlinjer 
 
WAI (Web Accessibility Initiative) är grunden av ett de tillgänglighetsanpassningarna 
som finns idag på Internet. Detta samfund ingår i W3C och är involverat i alla slags 
skapande av nya regler och riktlinjer för design, utveckling, verktyg och användar-
agenter som ska stödjas av en hel industri. 
 
Nielsen (2001) tolkar WAI i ”användbar webbdesign”: ”WAI-standarden talar om 
vad som bör göras. På de stora webbplatserna måste man i praktiken prioritera vissa 
standardkrav och sedan planera för en gradvis förbättring av tillgängligheten ”. Niel-
sen menar att webbsidan ska göras om så snabbt som möjligt för att uppfylla kraven 
på tillgänglighet. Därefter bör man följa en viss verifieringsprocess så att alla nykon-
struerade webbsidor inom organisationen, följer de standardkrav och tillgänglighets-
anpassningar man beslutat om. 
 
W3C: s WAI innehåller fyra huvudsakliga undernivåer. 
 
1. Webbinnehåll tillgänglighet och riktlinjer. 
2. Mjukvaruutveckling tillgänglighet och riktlinjer. 
3. Användaragenters tillgänglighet och riktlinjer. 
4. XML tillgänglighet och riktlinjer. 
 
Dessa tillsammans ska bidra till målet med WAI – Att webben ska vara tillgänglig för 
alla oavsett funktionshinder. W3C samarbetar med handikapporganisationer, forskare 
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och stater för att nå det bästa möjliga resultat. ”Webbinnehåll och tillgänglighet” är 
den del av WAI som riktar sig till webbutvecklare av alla slag. Det är denna underni-
vå jag kommer att fokusera på eftersom den går igenom övergripande hur en webbsi-
da bör göras tillgänglig. 
 
Mjukvaruutvecklingens riktlinjer är till för programmerare som utvecklar program 
som ska stödja funktioner och tillgänglighetsprinciperna W3C förespråkar. Användar-
agenter är den mjukvara som är tillägnad funktionshindrade och ska läsa av en webb-
sida på ett sätt som passar de funktionshindrades behov. Riktlinjerna för dessa agenter 
ska stödja programmerare i utvecklingen av mjukvaran. XML: s tillgänglighetsprinci-
per bygger på att sänka barriärerna för tillgänglighet för användare med funktionshin-
der av alla slag. 

 

2.7.2 Webbinnehåll tillgänglighet och riktlinjer 
 
Denna undernivå i WAI är den mest prioriterade. W3C jobbar hela tiden med att ta 
fram lösningar för människor med syn-, hörsel-, förstånds- och neurologiska handi-
kapp. Tillgänglighetens riktlinjer är skapade för att webbinnehållet ska bli tillgängligt 
för människor med funktionshinder och är till för alla webbutvecklare globalt, men 
även för utvecklare av verktyg. Denna undernivå innehåller flera riktlinjer som strävar 
att säkerställa två mål: 
 

• Att information och dokument ska vara tillgängliga oberoende av vilket funk-
tionshinder man har, vilken webbläsare eller dator man har. 

 
• Att göra innehåll förståeligt och navigerbart. Språket ska vara lätt och klart för 

användaren. Det ska finnas lätta navigeringsmekanismer på sidorna och om 
det tilldelas orienteringsinformation, om var användaren befinner sig så ökar 
tillgänglighet och användbarheten. 

 
Dessa riktlinjer innehåller tre prioriteringsgrader. En riktlinje med prioriteringsgrad; 
 

• ”ett” måste följas av webbutvecklaren, annars kommer en eller flera använ-
dargrupper finna att information/dokument är otillgängliga. 

 
• ”två” betyder att utvecklaren borde följa riktlinjen, annars kommer en eller fle-

ra användargrupper att tycka det är svårt att komma åt information/dokument. 
 

• ”tre” är något en utvecklare kan följa, annars kan en eller flera användargrup-
per att tycka det är svårt att komma åt information/dokument. 

 
Nedan redovisar jag den riktlinje som direkt påverkar utformningen av en textmassa. I 
övrigt har jag sammanställt det som framkommit ur de olika riktpunkterna  under 
punkten 2.7.3 Text och 2.7.4 Länkar.  
 
En sammanställning av riktlinjerna samt de riktpunkter som hör till respektive riktlin-
je går att ta del av i bilaga 11. 
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Riktlinje 14: Säkerställ att dokumenten är tillgängliga och förståeliga. 
Denna riktlinje innehåller endast följande riktpunkter, därför redovisas de här och inte 
i bilagan: 
 
Använd ett klart och enkelt språk som passar till webbsidans innehåll. Exempelvis 
kan detta vara att ge länkar lämpliga namn, sätta rubriker mellan paragrafer för an-
vändare med lässvårigheter, inte använda slangord eller ovanliga ord, undvika kom-
plexa meningsuppbyggnader och så vidare (Prioritet 1). 
 
Tillhandahåll kompletterande text med bilder och ljudpresentationer där förståelsen 
kan ökas i dokumentet. Riktlinje 1 tar upp detta (Prioritet 2). 
 
Använd en konsistent layout och stil på alla dokument på webbplatsen (Prioritet 3). 
 
 
2.7.3 Text 
 
Rekommendationerna som ges är i stora drag är väldigt mycket inriktade på hur en 
webbsida konstrueras för en hög tillgänglighetsanpassning och ger liten ledning i hur 
texten skall formateras. Följande ledning har jag dock funnit: 
 

• Text som återges i kolumnform, kolumner sida vid sida ska finns tillgänglig 
som linjär form på en alternativ sida i ett samma dokument. Detta kan hjälpa 
användare vars hjälpprogram inte kan läsa av kolumnblock (Prioritet 3). 

• Dela upp stora klumpar av information så att dom blir mer åtkomliga och 
 begripliga. 
 

2.7.4 Länkar 
 
Rekommendationerna som ges är i stora drag väldigt mycket inriktade på hur en 
webbsida konstrueras för en hög tillgänglighetsanpassning och ger liten ledning i hur 
länkar skall användas för ökad tillgänglighet. Följande ledning har jag dock funnit: 
 

• Mellan näraliggande länkar, skriv textnamn för länkarna med mellanrum så att 
användarprogram kan skilja dom åt på ett korrekt sätt (Prioritet 3). 

• Det ska vara tydligt och klart vart varje länk leder. Namnet på länken bör vara 
en kort sammanfattning på vad användaren förväntas hitta om han/hon klickar 
på den. 
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2.8 Jakob Nielsens rekommendationer för användarvänlighet 
 
Journalisten Matt Richtel (1998) skriver i sin artikel ”Making Web Sites More 'Usab-
le' Is Former Sun Engineer's Goal” om ”gurun” inom användarvänligwebbdesign. 
 
Jakob Nielsen är filosofie doktor och ”användarombudsman” med användbarhet på 
webben som specialitet. Under en lång tid har Jakob Nielsen varit tongivande inom 
användartillgänglighetsområdet med en lång rad av böcker och artiklar inom området. 
 
Nielsen myntade även begreppet ”discount usability engineering” som avser snabba 
och enkla metoder för att förbättra användargränssnitt. 
 
Utifrån att Jakob Nielsen är så pass tongivande i utvecklingen kring användarvänlig-
het, ser jag det som en självklarhet att ta med de rekommendationer som han ger för 
att underlätta användarvänligheten vid formatering av text och länkad text. 
 

2.8.1 Text 
 
Nielsen (2001) gör en jämförelse mellan en webbsida och en teaterpjäs i sin bok ”An-
vändbar webbdesign”, Designen är till för att göra innehållet mer tillgängligt. Det är 
som med teaterpubliken: När de föreställningen vill man att de ska diskutera hur fan-
tastisk pjäsen var – inte hur vackra kostymerna var”. 
 
En intressant inledning på området innehållsdesign med tanke på att det gäller att ge 
alla, och då i det här fallet, dyslektiker möjlighet att se pjäsen. 
 
Vilken ledning ger då Jakob Nielsen vad gäller formatering av text? 
 
Följande rekommendationer ges av Nielsen (2001) till de som vill skriva på webben: 

• Var kort och koncis. Dra ned textmängden med minst 50% jämfört med o du 
skulle skriva för att publiceras i tryck. 

• Texten ska vara lätt att skumma. Utsätt inte läsarna för långa textsjok. Använd 
istället korta stycken, underrubriker och punktlistor. 

• Använd hypertext för att dela upp stora informationsmängder på flera sidor. 
 
För att förtydliga och underlätta för läsaren bör man kombinera kortfattad text, över-
skådlig layout och ett objektivt språk. 
 
Den överskådliga layouten syftar till att underlätta ”skummandet” av texten dvs. an-
vänd dig av: 
 

• Max två till tre rubriknivåer. 
• Informativ rubriksättning. 
• Punktlistor för att bryta upp kompakta textblock. 
• Lyft fram nyckelord genom att markera dem på olika sätt. Exempelvis fet text, 

färgning av ord eller linje under orden. 
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För att underlätta läsbarheten anger Nielsen(2001), att allt annat – design, hastighet, 
innehåll – faller platt till marken om användaren inte kan läsa texten. Det finns enligt 
Nielsen (2001) några grundläggande läsbarhetsfrämjande regler som alla borde följa: 
 

• Använd färger som ger en hög kontrast mellan text och bakgrund. Optimalt är 
svart text mot vit bakgrund. 

• Använd tillräckligt stora teckensnitt, så att även personer med nedsatt syn kan 
läsa texten. Finstilt text bör endast förekomma i fotnoter och notiser om från-
sägande av ansvar – texter som få personer bryr sig om att läsa. 

• Låt texten vara stilla! Rörlig, blinkande eller pulserande text är mycket svårare 
att läsa än statisk. 

• I västvärlden bör texten vara vänsterjusterad.Använd Sanserif-teckensnitt typ 
verdana under storleken av 10pt. Över 10 punkter kan man använda antikvast 
teckensnitt typ Times New Roman. Här skapas en paradox enligt Nielsen 
(2001), då de flesta människor föredrar antikvast teckensnitt, vilket vanligtvis 
används i litteratur. 

 

2.8.2 Länkar 
 
Länkar är det viktigaste inslaget i hypertext enligt Nielsen (2001). Länkar gör det 
möjligt att koppla ihop sidor och ta sig vidare på webben. Det finns i huvudsak tre ty-
per av länkar enligt Nielsen (2001): 
 

•  Strukturella navigeringslänkar. Vilka åskådliggör informationsrymdens struk-
tur och gör det möjligt för en person att förflytta sig inom webbplatsen. 

• Associativa länkar till innehåll på en sida. Sådana länkar består ofta av under-
strukna ord, men kan även vara ”klickbara” bilder, på en sida. Länkarna leder 
till sidor med relaterad information. 

• Referenslistor. Länkar som gör det lättare för besökaren att hitta det som han 
eller hon söker. 

 
I länktexter är hypertextlänkar förankrade vid den text som du klickar på för att följa 
en länk. Nielsen (2001) ger följande råd: 
 

• Länktexten bör ej vara för lång, för att användaren skall kunna på ett över-
skådligt sätt kunna skumma igenom texten. Max fyra ord. 

• Länken skall fungera som ”bildtexter” i tidskrifter. 
• Använd en kort beskrivning istället för ordet ”klicka här” i länken. 
• Omge länken med förklarande text. 
• Använd länkförklaringar. Vilken kan ge information om namnet på den webb-

plats som länken leder till. Ytterligare information om målsidan och eventuell 
varning om problem som kan uppstå i andra änden av länken (tex. Användar-
registrering). 

• Länkfärger – två olika färger exempelvis blå för icke besökt länk och lila för 
besökt. Den färgkodningen rekommenderar Nielsen (2001) att man skall an-
vända ur ett användarvänlighetsperspektiv, då den kombinationen är starkt 
förankrad. 
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3 Metod 
Jag vill här ge läsarna en uppfattning om mitt val av angreppssätt, forskningsansats, under-
sökningsansatts och datainsamlingsmetod. Ramverket vilken min beskrivning av metoden vi-
lar på, är hämtad från Jarl Backman (1998). Backmans beskrivning ger en lätt och överskåd-
lig bild av ”Den traditionella forskningsprocessen”, forskningshjulet. 
 
 
3.1 Frågeställningen 
 
All undersökande verksamhet tenderar att starta med en frågeställning av något slag, 
där jag som undersökande eller företag, organisation önskar ett svar på en viss fråge-
ställning. 
 
Efter att ha genomfört ett tidigare arbete, Lundin, Näslund (2005), vilken berörde frå-
gan om varför inte fler webbsidor och webbportaler tillgänglighetsanpassas för funk-
tionshindrade, väcktes flera olika funderingar om hur en webbsida eller webbportal på 
bästa sätt skulle tillgänglighetsanpassas. 
 
Gruppen med dyslexi eller lässvårighet är en stor grupp människor som påverkas av 
hur vi utformar våra webbsidor. Därmed vaknade tankegångarna om de designre-
kommendationer kring användarvänligheten, verkligen är representativ och användbar 
då det gäller tillgängligheten för personer med funktionshinder. 
 
Utformningen av min forskningsfråga blev således ”Hur skall en textmassa med län-
kar utformas för att på ett mest optimalt sätt underlätta dyslektikers tillgänglighet till 
information på webbsidor och webbportaler?”. 
 
 
3.2 Litteraturgranskning 
 
I arbetets uppstart finns det två områden där jag behövde finna fakta. Första området 
är att få ett grepp på dyslexi, vad jag menar är vad är dyslexi, hur lyder definitionen 
kring dyslexi och vilken problematik möter en dyslektiker vid avkodning av textmas-
sor på webben eller pappersform. 
 
Andra litteraturstudieområdet upplever jag skapar ett större problem. Rekommenda-
tioner kring tillgänglighetsanpassning för dyslektiker eller funktionshindrade tenderar 
i stort vara en bristvara. 
 
I en första sökning av litteratur fann jag ingen vetenskaplig faktalitteratur vilken talar 
om hur en god tillgänglighet för dyslektiker kan uppnås vid design av en webbsida el-
ler webbportal. Jag fann inte heller någon tidigare forskning kring tillgänglighetsan-
passning för dyslektiker i samband med webbdesign. 
 
Litteratur om designtipps kring en god användarvänlighet finns dock, vilken ger all-
männa riktlinjer för anpassning av webbdesign för att uppnå en god användarvänlig-
het. 
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Kommer då dessa användarvänlighetsriktlinjer vara applicerbara vid ett tillgänglighets 
arbete för dyslektiker? 
 
Då jag i mitt arbete upplever att det inte finns tillräckligt med forskningsmaterial kring 
tillgänglighetsanpassning för dyslektiker, handlar det om att inhämta så mycket kunskap 
som möjligt kring ett bestämt problemområde. Forskningsansatsen i mitt arbete kommer 
därmed vara i huvudsak explorativt. Det explorativa arbetet handlar i stort om att utforska 
och belysa mitt problemområde allsidigt, enligt Patel och Tebelius (1987). 
 
 
3.3 Frågeställningar 
 
Utifrån min explorativa ansats för att finna ett svar på min forskningsfråga har jag så-
ledes valt att inte använda mig av problemställningar och hypoteser. Olika frågeställ-
ningar tar jag således med mig i enlighet med Backman (1998) ut i Empirin för att 
finna svar på min forskningsfråga.  
 
I arbetet med att finna rekommendationer för en god tillgänglighetsanpassning finns 
det några frågor som jag måste finna ett svar på innan forskningsfrågan kan besvaras. 
 

1. Vilken typ av teckensnitt, serif eller antikvastil bör användas? 
2. Vilken storlek på teckensnittet bör användas? 
3. Vilket avstånd mellan varje enskild bokstav bör det vara? 
4. Vilket avstånd mellan raderna? 
5. Hur många ord per rad bör det finnas? 
6. Bör man använda sig av kolumner? 
7. Bör man använda sig av avstavning? 
8. Bör man använda sig av understrukna länkar vilka är blåfärgade i löptext? 
9. Bör man använda sig av ”länkpunkter” dvs. punkter efter ord som länkas vida-

re i textmassan dvs. som ersätter associativa länkar. 
10. Bör associativa länkar finnas mellan stycken istället för i löptext? 
11. Bör associativa länkar finnas i slutet av all textmassa? 
 

 
 
3.4 Observationen – fallstudien. 
 
Syftet med en fallstudie är att ta en liten del av en stor population och med hjälp av fallet 
beskriva verkligheten, där verkligheten representeras av fallet enligt Patel och 
Tebelius (1987). 
 
I arbetet har jag valt att genomföra fallstudien i form av intervjuer vilka bygger på 
frågeställningar. Jag bygger intervjuerna på kvalitativ forskning, vilken riktar intresset 
mera mot individen enligt Jarl Backman (1998).  
 
Intresset ligger i hur en person tolkar och formar sin verklighet. Viktiga begrepp i den 
kvalitativa forskningen enligt Jarl Backman (1998) är begrepp såsom innebörd (me-
ning), kontext och process. Med innebörd avses att man intresserar sig för ur individer 
upplever, tolkar och strukturerar en omgivande verklighet i relation till sina tidigare 
kunskaper och erfarenheter – hur livet och omvärlden får (har) mening. Kontexten av-
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ser att studera människan i verkligheten, dvs. naturliga studier i en ”normal” situation 
där processen är minst lika intressant som produkten eller resultatet. 
 
Vid intervjuerna stödjer jag mig på en intervjuguide, vilken har utformats efter tänk-
bara faktorer vilka påverkar avkodningen av textmassan med länkar på en webbsida.  
 
Frågorna har tagits fram efter att jag gått igenom olika rekommendationer om hur text 
och länkar skall formateras utifrån en god användarvänlighet samt rekommendationer 
ur litteratur kring dyslexi. 
 
Min datainsamling kommer således att vara kvalitativt inriktad, då jag försöker finna 
svar på min forskningsfråga. Min intervjumetodik kommer i huvudsak ha en hög grad 
av standardisering, då jag använder mig av samma intervjuguide under samtliga inter-
vjuer. 
 
Graden av strukturering har genom intervjun i stort varit hög. Jag har valt att ha ex-
empel till mina intervjufrågor, i huvudsak, vilka möjliggör en jämförelse mellan olika 
alternativ och skapar en struktur vilket kan användas vid den framtida analysen. Jag 
har dock försökt motivera respondenten till att motivera sina svar under hela intervjun 
för att få en uppfattning om vad som skapar avkodningsproblem eller varför respon-
denten upplever ett svarsalternativ positivt eller negativt.  
 
Intervjuerna kommer att genomföras på så sätt att inspelning alltid sker. Jag kommer 
vid intervjun inte föra några anteckningar i syfte att sammanställa intervjusvaren. In-
tervjusvaren sammanställs efter intervjun med bandupptagning som stöd. Därmed för-
stärks reliabiliteten enligt Patel & Davidsson (2003). 
 
I min intervjuguide kommer jag undvika att ha med ledande frågeställningar, vilket 
oavsiktligt styr respondenten. För att minska risken för felformulerade frågeställning-
ar kommer jag utföra en kontroll av intervjufrågorna där handledare och stödgrupp får 
beskriva vad som frågas efter. 
 
En omarbetning av intervjufrågorna kan bli aktuell för att förbättra tydligheten i vad 
som efterfrågas eller minska risken för ledande frågeställningar. Arbetet leder troligen 
till att jag erhåller ett intervjumaterial, vilket är mera förankrat till vårt problemområ-
de samt att intervjumaterialet håller en högre kvalité. 
 
Undersökningsgruppen kommer inte att vara utplockad i enlighet med statistiska ur-
valsmetoder för att garantera generalisering. Jag är intresserad av endast en grupp per-
soner för att kunna genomföra en fallstudie kring mitt problemområde. Enligt Jarl 
Backman (1998), väljs personer (informanter) i syfte att medge ökad förståelse och 
insikt i den kvalitativa ansatsen. 
 
Fallstudien kommer att genomföras med personer som har konstaterade lässvårighe-
ter/dyslexi för att uppnå en ökad förståelse och insikt. 
 
Undersökningsgruppen, vilken jag har för avsikt att genomföra intervjuer har passerat 
åldern 18 år samt är delaktig i undervisning som har till syfte att stötta dem i sin strä-
van att förbättra sin skriv och läsförmåga. 
 

 14 



 
 

 
Utifrån valet av fallstudieobjekt kommer både validiteten och reliabiliteten i under-
sökningen att stärkas, då jag har en speciellt utvald grupp personer som är motiverade 
till att förbättra sina läsfärdigheter och därigenom kan antas ha en hög motivation och 
ett egenintresse av fallstudien. 
 
 
3.5 Analysen 
 
Intervjumaterialet kommer att organisera utifrån den intervjuguide som använts. Där-
igenom kommer jag skapa en bra struktur för att kunna jämföra respondenternas svar 
mot varandra och därigenom finna likheter och olikheter. 
 
Då jag har för avsikt att finna olika faktorer vilka bidrar till att besvara min forsk-
ningsfråga, anser jag att den kvalitativa datainsamlingen och bearbetningen av data 
lämpar sig bäst i det här arbetet. 
 
I analysen arbetar jag utifrån de två huvudområdena, textformatering och hantering av 
länkar, vilka jag tror kan ha effekt på min forskningsfråga. Då jag arbetar induktivt 
kanske det visar sig att dagens rekommendationer kring formatering av text och län-
kar i text är de mest lämpliga, jag kan därmed under analysarbetet tvingas konstatera 
att det inte är aktuellt med en andra intervjuomgång. 
 
 
3.6 Tolkningen 
 
Det är viktigt att man vid undersökningar vet vad det är man avser att undersöka det 
vill säga, jag måste veta att jag har god validitet. Undersökningen måste även genom-
föras på ett tillförlitligt sätt, jag måste veta att jag har en god reliabilitet enligt Patel & 
Davidsson (2003) 
 
Enligt Patel & Davidsson (2003) står reliabilitet och validitet i ett visst förhållande till 
varandra, vilket gör att jag inte kan koncentrera mig uteslutande på ett av begreppen. 
Hög reliabilitet är ingen garanti för en hög validitet. Hög validitet förutsätter dock hög 
reliabilitet. 
 
För att erhålla en hög reliabilitet i min undersökning utformas en intervjuguide, där 
teori och frågeställningar skapar en struktur i ämnesområdet. Utifrån en intervjuguide 
underlättas arbetet med att finna likheter och skillnader i materialet. 
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4 Empiri 
I det här kapitlet redovisas resultatet av min fallstudie. Fallstudien utfördes i form av inter-
vjuer. Respondenterna i fallstudien är elever vid kursen ”Skriv- och Läskurser”  (SOL) vid 
den kommunala vuxenutbildningen i Luleå.  I det här avsnittet presenterar jag varje enskild 
fråga att redovisas med svar från alla respondenter. 
 
4.1 Skriv- och läskursen, SOL 
 
Läs och skrivkursen vänder sig till personer med läs- och skrivsvårigheter, dyslexi. 
Kursen är ett samarbete mellan ”Komvux” – Luleå kommun och Länsarbetsnämnden, 
vilken syftar till att stötta arbetssökande personer med att utveckla skriv- och läsför-
mågan. 
 
SOL har individen i fokus där man tar en utgångspunkt från individen och utformar 
enskilda utbildningsplaner vilka är baserade på individens färdighet och behov. 
 
Utbildningen sker i små grupper med datorn som verktyg. Handledning sker med 
hjälp av specialutbildad personal vilka stöttar eleverna i deras arbete. 
 
 
4.2 Beskrivning av respondenterna 
 
Respondenterna kommer från Skriv- och läskursen vid den kommunala vuxenutbild-
ningen i Luleå, vilken riktar sig till att stötta elever med dyslexi att förbättra förmågan 
att mästra sina skriv- och läsproblem. 
 
I intervjun ingår tre kvinnor och två män i åldersintervallet mellan 21 tom 48 år, vilka 
har dyslexi. 
 
Datorn används av samtliga respondenter i studierna eller på fritiden. Respondenterna 
kan bedömas ha god vana av att hantera datorn samt att de kan bedömas att ha god 
färdighet i att navigera på Internet. 
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4.3 Redovisning av frågor och svar 
 

1. Till vad använder du Internet i första hand? 
 
Respondent A 

- I huvudsak till att söka information, kolla upp telefonnummer kolla 
och om exempelvis Kåbdalis skidbacke är öppen. 

 
Respondent B 

- Sökning efter faktatexter om olika intressen. 
- Chattar och pratar med folk   

  
Respondent C 

- Att söka fakta, men också läsa tidningarna och myndighetsinformation. 
 
Respondent D 

- Söka information vid skolarbetet. 
 
Respondet E 

- Mest jobb, men jag använder den även i skolarbetet med att söka infor-
mation i exempelvis samhällskunskapen.  

- Söka information om vilka filmer som går på bio och söka böcker eller 
kolla av busstider. 

 
 

2. Hur många timmar per dag/vecka brukar du besöka Internet? 
 
Respondent A 

- Max en timme om dagen, på sin höjd. 
 
Respondent B 

- Ca fem timmar om dagen, det kan hända att det blir mer. 
- På helger kan det bli mer. 

 
Respondent C 

 -  Tar man ett snitt per vecka så blir det tre timmar i veckan. 
 
Respondent D 

-  Det är olika, ibland använder man inte datorn alls. 
- Runt 2-3 timmar i veckan. 

 
Respondet E 

– Det är inte mycket, en två timmar. 
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3. Rangordna ditt Internetanvändande, dvs. vad gör du oftast, 
mindre ofta och sällan när du är på Internet av dessa tre alter-
nativ:  

  
- Spela spel. 
- Kommunicera med chatt, webbkamera eller mail. 
- Söka information på webbsidor/webbportaler. 

 
Respondent A 

- I huvudsak söka information därefter mail. 
- Mail ibland, men det mesta är att söka information på webbsi-

dor/webbportaler. 
 
Respondent B 

- Chatta och prata med folk via nätet 
- 2:a blir att söka information. 
- trea blir spel. 

 
Respondent C 

– Kommunikation kommer nog först, sedan söka information. 
 
Respondent D 

- Söka information. 
- Kommunicera, chatt och mail. 
- Spela spel. 

 
Respondet E 

- Söker information i första hand recept och sånt. 
- Mailar gör jag men det tar inte så lång tid. 

 
 

4. Är det lätt att avkoda webbsidor rent allmänt? 
 

Respondent A 
- I allmänhet är det väldigt svårt att hitta igen det man vill veta.  
- Länkningen är svår att följa. 
- En sorts innehållsförteckning skulle underlätta. 

 
Respondent B 

- Det beror på hur mycket detaljer de har i texten. 
- Det beror på hur mycket detaljer och bilder som används, texten kan för-

svinna in i bakgrunden. 
- Layouten spelar roll är det för mycket bilder och sånt blir det svårt. 
- Jag brukar kopiera texten och sätta in den i Word, för då är det lättare. 
- Vit bakgrund och svart text gör det lättare. 

 
Respondent C 

- Beror lite på mängden information och hur mycket man ska ta in.  
- Beror även på hur åskådligt det är eller om det är komprimerat. 
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- Myndighetssidor är svårtolkade de har så mycket information på liten 

yta. 
 

Respondent D 
- Nä det är inte lätt det är ganska svårt.  
- Svåra ord gör det svårt. 

 
Respondet E 

- Mycket svårt. Länkningen kan visa fel. Rubriker och länkars namn kan 
vara felaktiga pga. dålig namngivning i rubriker och på ord som länkas. 

- Det är mycket text som tar lång tid att avkoda vilket gör att det tar lång 
tid innan jag ser om det inte skrivs om det jag söker eller inte. 

- Teckensnitt, färg på teckensnitt och storlek har också betydelse. Större 
teckensnitt och högre kontrast gör att det blir lättare. 

- Rubriksättning bör också bli bättre. 
 

 
5. Hur tycker du att de sidor du brukar besöka har lyckats med 

att formatera textmassan genom att nyttja bokstäver och län-
kar? 

 
Respondent A 

- På vissa sidor är det en hel massa text vilket gör att det är svårt att hitta 
text och länkar och det är lätt komma bort. 

- Vore bra om man kunde spalta upp vad sidan innehåller som ett register 
eller index innan eller i början av startsidan. 

 
 

Respondent B 
- De trycker ihop texten så att det blir för tätt, har man svårare att förstå 

och läsa texten på nätet så behöver man lite mer mellanrum.  
 

Respondent C 
- Länkar är ju är den svåra biten att hitta rätt länk som gör att man kommer 

till det man söker. 
- Länkar är svårt när man är dyslektiker. 

 
Respondent D 

- Det beror på vad det är, ibland är det svårt, men inte alltid. 
 
 

Respondet E 
- Svårigheten är att hitta det man vill veta. Är det en stor textmassa tar det 

lång tid innan man hittar det man söker. Dålig rubriksättning i kombina-
tion med för lång text gör att det är svårt att få en överblick och snabbt se 
om det är rätt information på sidan. 
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6. Vilka svårigheter upplever du att det kan vara att förstå en 
textmassa, vilka problem tycker du det är vid avkodningen?  

 
Respondent A 

- Det blir för mycket text på en gång vilket gör att det blir svårt att hitta 
rätt. 

 
Respondent B 

- Teckensnitten med krumelurer och skrivstil gör det svårare att läsa vad 
som står i länken. 

- Teckensnitt och storleken på teckensnitt gör det svårt. Färgen på teck-
net och bakgrunden gör att det blir svårt att skilja på bokstäver mot 
bakgrund.  

 
Respondent C 

- Tiden. När jag har läst igenom en stor mängd textmassa är det svåraste 
för mig att komma ihåg den. 

- Att avgränsa den är viktigt för att jag ska kunna avkoda den. 
- För långa texter /textmassor är jobbiga om de inte är avgränsade. 

 
Respondent D 

-  Textmassan blir för stor rent allmänt. 
 

Respondet E 
-   Större bokstäver mer luft mellan bokstäver och rader skulle underlätta. 

Språket bör också bli enklare för att underlätta. 
 

 
7. Tycker du att det är lätt att avkoda tecken på webbsi-

dor/webbportaler?  
 
Respondent A 

- Nä det har jag inte något problem med att göra. När det blir för mycket 
på en gång blir det lite error, då måste jag läsa tecken för tecken, men 
rent allmänt klarar jag det bra. 

- Blir det lite för mycket krusiduller eller kursiv stil blir det lite svårighe-
ter. 

- Det måste vara raka bokstäver 
 
Respondent B 

- Många sidor har dåliga sidor, men det finns de som har bra. 
- Teckensnitten kan vara skrivstil eller teckensnitt med krumelurer, så att 

man får kopiera sidan och gå in på Word för att ändra teckensnittet. 
 
Respondent C 

- Där föredrar jag teckensnitt med klackar.  
 
Respondent D 

- Jag  tycker att det allmänt är ganska svårt. 
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Respondet E 

- Det kan bli ganska svårt om det blir en massa krusiduller som i skrivstil. 
 

 
8. Vilket teckensnitt föredrar du i en textmassa?  

 
Bilaga 1. 
 
Respondent A 

- Arial är lättare. 
- Times New har vi hemma på datorn, men Arial känns bättre. 

 
Respondent B 

- Jag föredrar Times New Roman det är kantiga bokstäver inte så runda. 
-  Man ser inte lika tydligt om det är runda bokstäver, så jag tycker bättre 

om kantiga. 
 
Respondent C 

- Jag föredrar Times New Roman om jag skall läsa problemfritt. 
 
Respondent D 

- Det är exempel två, Times New Roman. 
 
 
Respondet E 

- Jag tycker Arial. Arial 14 skulle vara lättast att koda av. 
 

 
9. Vilken storlek på teckensnittet föredrar du i en textmassa? 

Välj ett en storlek ur exempel 1 och en storlek ur exempel 2. 
 
Bilaga 2. 
 
Respondent A 

- Inte mindre än 12. Jag startar alltid på 12 – 14. 
- Arial 12. 
- Times New Roman 14. 

 
Respondent B 

- Arial 14 
- Times New Roman 16 

 
Respondent C 

- 10 ligger för lågt för att jag skall tillgodogöra mig det. 12 är det som är 
inställt en höjning skulle man önska. 14 blir mitt svar 

- Problemfritt kan jag tillgodogöra mig 14 och 16, med vissa svårigheter 
12, men jag föredrar 14 för både Arial och Times New Roman. 
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Respondent D 

- De vanliga är 12 när man skriver, men jag gillar lite större så 14 Times 
New Roman. 

- Arial 14 gillar jag bättre också. 
 
Respondent E 

- Arial 14. 
- Times New Roman 14. 

 
 

10. Upplever du att det är lätt att avkoda textmassor på webbsi-
dor/webbportaler?     

 
Respondent A 

- Blir det för mycket text, då skriver jag ut det på papper för att lättare 
kunna läsa. Jag upplever det lättare att läsa från papper. 

- Att sitta och läsa vid skärmen kan bli lite för gyttrigt. 
 

Respondent B 
- Många sidor har många konstiga ord som man måste kopiera för att se-

dan slå upp, det blir dubbelt arbete och tar lång tid. 
 

Respondent C 
- Långa textmassor gör det jobbigt. 

 
Respondent D 

- Det är svårt att hitta det man söker det blir för mycket. 
- Teckensnitten kan vara små och det är mycke textmassa som på arbets-

förmedlingen eller universitetets sida, där är det mycket text med små 
bokstäver och det är svårt att hitta det man söker. 

 
Respondet E 

- De är oftast skrivna i 12. Jag skulle föredra större tecken i texten och på 
rubrikerna 16 i rubriken och 14 i texten för att det ska bli lättare. 

 
 

11. Hur många tecken per rad tycker du att det bör vara? Välj ett 
av alternativen! 

 
Bilaga 3. 
 
Respondent A 

- 30 till 40 tecken blir bra. 50 blir för mycket. 
 
Respondent B 

- 40 till 50 tecken tilltalar mig mest. 
 
Respondent C 

- 30 till 40 tecken. 
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Respondent D 

- 30 till 40 tecken. 
 
Respondet E 

- 40 till 50 tecken. 
 

 
12. Upplever du att avståndet mellan tecknen på webbsidor är bra 

och gör att du lättare kan avkoda textmassan? 
 
Respondent A 

-  Om det blir för tätt och för mycket text med för mycket krusiduller på 
tecknen, då blir det svårare, då måste tecknen vara större och det måste 
vara mer mellanrum.  

- Det beror på vilket teckensnitt som används. För mycket snirkelsnorkar i 
bokstäverna gör det svårare, men raka fina bokstäver gör det lättare. 

 
 
Respondent B 

- På vissa sidor kan det vara bra, men det finns många sidor där dom 
trycker ihop dem. 

- Beror lite på hur stort teckensnittet är. 
 
Respondent C 

- Det beror på tecknets typsnitt och storlek. 
 
Respondent D 

- Blir det för tätt är det svårare. 
 
 
Respondet E 

– Ibland så har de nästan inge mellanrum och det gör det svårt, det blir för 
tätt vilket är sämre. 

 
 

13. Vilken av nedanstående avstånd mellan tecknen skulle du före-
dra på en webbsida/webbportal i textmassan? 

 
Bilaga 4. 
 

Respondent A 
- 1 pt expansion är lättast. 2 pt gör att det blir för långt mellan bokstäverna 

så att det blir svårt att koda. Jag får läsa flera gånger innan jag förstått, 
när det är för stort avstånd mellan bokstäverna. 

- Med raka fina bokstäver är det här ett bra avstånd (1pt) men skulle det 
vara mer snirkelsnorkar i bokstäverna måste det vara mer avstånd. 

 
Respondent B 

- Det beror på mellanrum mellan raderna och hur lång texten är. Är det en 
lång text, föredrar jag 1,5 pt till 1 pt. 
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- Normal mellanrum vid kort text. 
- 2 pt mellanrum gör att det blir för långt emellan. 

 
Respondent C 

- 2pt klarar jag utan problem men den är inte optimal, det är lite för spre-
tigt som om den inte hänger ihop. 

- 1,5 pt blir det luft mellan bokstäverna men den hänger ihop den känns 
mest optimal. 

 
Respondent D 

- 1 pt känns bäst men det funkar med 1,5 pt. Beror lite på vad det är för 
tecken. 2 pt blir för stort. 

- Mindre gör att man måste skärpa till sig lite men blir det för stort orkar 
man inte läsa. 

 
Respondet E 

- 2pt gör det krångligt då man är tränad i stavelse. Varje bokstav tas för sig 
och det blir svårt att skilja på orden. 

- 1 pt expansion är bäst den ger mellanrum men man kan skilja på orden, 
men 1,5 pt går också. 

 
 

14. Upplever du att avståndet mellan raderna på webbsidor är bra 
och gör att du lättare kan avkoda textmassan? 

 
Respondent A 

- Helheten är oftast bra, med avståndena, om det inte blir jättemycket text, 
då hoppar jag över det. Oftast brukar det vara bra. 

 
 
Respondent B 

- Jag föredrar längre mellanrum, är det lång text vill jag ha mer mellan-
rum. 

- Det är jobbigt att läsa på Internet då det är tätt. 
 
Respondent C 

- Avståndet mellan raderna hänger ihop med storleken. På de flesta sidor-
na med myndighetshantering fungerar inte det då man pressar in alldeles 
för mycket information.  

 
 
Respondent D 

– Det är lite för tajt mellan raderna. 
 
Respondet E 

– Vid visuell dyslexi är det lätt att tappa ordet, det är viktigt med lite mel-
lanrum vilket det inte är på webben. 
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15. Vilket av de tre nedanstående exemplen på avstånd mellan ra-

derna skulle du föredra på en webbsida/webbportal i textmas-
san? 

 
Bilaga 5. 

Respondent A 
- Med raka tecken fungerar det med normalt avstånd men med klackar kan 

det behövas 1.5 rads avstånd. 
- Dubbelt avstånd känns inte rätt, det känns som att det blir för mycket 

text, en lite mer hoptryckt text känns lite mindre, så att man ids läsa ige-
nom det.  

 
Respondent B 

- 1,5 rads avstånd föredrar jag. Dubbelt blir för stort hopp. För stort hopp 
ger inget sammanhang, det blir svårare att hänga med i texten. 

 
 

Respondent C 
- den med dubbelt radavstånd har jag inga problem med. 
- Den med 1,5 radavstånd har jag inte heller några problem med men det 

beror på hur långa orden är. 
- Den översta raden har jag helt klart problem med. 

 
Respondent D 

- 1,5 föredrar jag. 
- 2 blir för stor och luftig, det blir för jobbigt. 

 
Respondet E 

- 1,5 pt radavstånd använder jag när jag själv skall rätta och läsa min text. 
Normal fungerar. 

- Enkelt radavstånd till 1,5 pt radavstånd skulle nog föredra i textmassa. 
- Mellan texter vill jag nog ha ordentligt med mellanrum. 

 
 

 
16. Upplever du att kolumner med kortare radlängd och färre ord 

skulle underlätta avkodningen av textmassan på en webbsi-
da/webbportal? 

 
Respondent A 

- Jo det är bättre med lite färre ord. Flera ord kan försvåra. 
 
Respondent B 

-  Jag skulle föredra kortare radlängder med mellanrum mellan kolumner-
na. 

 
Respondent C 

-  En lång rad med många svåra ord gör det svårare. 
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Respondent D 

- Nä det tycker jag inte. 
 
Respondet E 

- Nä det är svårt att läsa en text som bryts av i kolumner. 
 

 
17. Vilken av nedanstående alternativ skulle du föredra på en 

webbsida/webbportal? 
 
Bilaga 6. 
 

Respondent A 
- Två kolumner med färre tecken. Jag upplever det mindre text och det blir 

mellanrum mellan spalterna. 
- Jag fastnade för den med två kolumner direkt. 
- Den med långa rader kan kännas för mycket. 
- Kolumnerna kan förvirra men man måste dela upp den och göra så att 

det är lätt att hitta igen fortsättningen. 
 

Respondent B 
- Jag föredrar den första med kortare rader och mellanrum. 

 
 

Respondent C 
- Jag skulle välja exemplet med två kolumner för då blir det mer åskådligt. 

 
 
Respondent D 

- Jag tycker bäst om a, den med 50 till 60 tecken. Kanske för att man blivit 
van. 

- Den med kolumner gör att man får hoppa för mycket i läsningen. 
 
Respondet E 

- Jag tycker bäst om A den med 50 – 60 tecken. 
 

 
 

18. Upplever du att avstavningar i textmassor, vilket gör att det 
blir jämn och fin högerkanter i texten, underlättar för dig vid 
avkodning av textmassa på en webbsida/webbportal? 

 
Respondent A 

- Avstavat är svårare. 
 
 
Respondent B 

- Det kan försvåra avkodningen, då man tänker att där slutar den delen, var 
tar den andra delen vägen? Det blir hoppigt. Det blir jobbigt för mig och 
säkert andra. 
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Respondent C 

- Avstavade sidor vållar problem därför att man måste hålla rätt på varför 
och vad som är avstavat.  

 
Respondent D 

- Näe, jag har nog inte tänkt på det. 
 

 
Respondet E 

- Det spelar nog ingen roll om det är avstavat eller inte. Jag är tränad i att 
avstava orden, men det kan nog vara svårt för de som inte är det. 

 
 

 
 

19. Vilken av nedanstående textmassor upplever du underlättar 
för dig vid avkodning? 

 
       Bilaga 7.  
 
Respondent A 

- Lättast är hela ord, det är svårt att läsa hela ordet om det är avstavat och 
då kan jag missa en hel rad. 

 
 
Respondent B 

- Jag föredrar den första där finns inga bindestreck och man hänger med 
hela tiden. 

- Ljudningen går lättare att gör. Behöver inte kapa av orden. 
 
Respondent C 

- Den övre (ej avstavade) underlättar vid 
avkodning. 

 
 
Respondent D 

- den avstavade känns lite lättare, det känns mer som en text. 
 

 
Respondet E 

- Den nedre den avstavade, den känns lättare att läsa, men jag gillar inte 
avstavningarna. Det är nog för att det är kortare och mer kompakt text 
den upplevs bättre. 

- Avstavningen gör det svårare att läsa textmassan. 
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20. Upplever du att det underlättar för dig att avkoda en textmas-
sa med associativa länkar dvs. länkade ord i texten?  

 
Bilaga 8. 
 

Respondent A 
- Skulle jag göra den där webbsidan skulle jag sätta dom på sidan av, jag 

tycker att det blir svårare att läsa med länkar i texten.  
- Sätt dem på sidan om under eller ovanför. 

 
Respondent B 

- Länkningar gör mig inte så mycket då jag är van det, men i början var det 
svårt.  

 
 
Respondent C 

- Länken innebär att man får en input vilket underlättar tolkningen av text-
massan. 

 
 
Respondent D 

- Det blir lättare, det blir inte svårt direkt. 
 

 
Respondet E 

- Ja, det gör det. 
 

 
 

21. Upplever du att det underlättar om man i en textmassa blåfär-
gar ett länkat ord (ej besökt länk) och lilafärgar en besökt 
länk?  

 
 

Respondent A 
- Det är lika illa med blåfärgen. 
- Det tar bort intressefokus från det viktiga. Färgen lyser upp ordet för 

mycket så att det tar bort fokus från texten så att man tappar bort sig i 
texten. 

 
Respondent B 

- En annan färg skulle underlätta om det är en mörk bakgrund skulle det 
vara bra med en ljus färg. 

 
Respondent C 

- Ja dom är det på Internet. 
 
Respondent D 

- Det gör det enklare, det visar att det är en länk. 
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Respondet E 

- Det tydliggör för mig, men det kan finnas de med synskada som inte ser 
färger för dem försvårar det. Det borde vara ett annat typsnitt eller kur-
sivt ordet för att göra det tydligare. 

 
 

22. Upplever du att det underlättar för dig att avkoda en textmas-
sa med associativa länkar om ordet är understruket för att visa 
på att det är en länk?  

 
Respondent A 

- Det är samma som färgen, det tar bort fokus från ordet så att det blir lätt 
att tappa bort sig. 

 
Respondent B 

- Understrykningen underlättar, för man vet att dom är länkade. Avkod-
ningen störs inte för mig nu, men i början gjorde det när man inte var 
van. 

 
Respondent C 

- Ja. 
 
Respondent D 

- Det fungerar bra, det visar att det är en länk. 
 
Respondet E 

- Ja understruket eller annan typsnitt. 
 

 
23. Skulle det underlätta om man lade en ”länkpunkt” direkt i 

anslutning till det ord man vill länka ifrån, istället för att 
visa att länkning sker från ordet genom understrykning och 
färgning av ordet? 

 
Bilaga 9. 

 
Respondent A 

- Den här kan vara lättare än den ”vanliga”.  
- Behålla punkten i textpunkten så att man inte tappar fokus på ordet. 

 
Respondent B 

- Det skulle försämra, då tänker man på varför det är en punkt. 
- Ljudningen försvåras med en stor klump i texten. Det gör det svårare. 

 
Respondent C 

- Det ser inte riktigt optimalt ut men det kan bero på att jag vant mig vid 
ett annat sätt att länka. 
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Respondent D 

- Det går ju, men det kan bli svårt att förstå att det är punkten man ska 
trycka på, jag föredrar understruket. 

- Punkten kan göra det lite svårare, är det understruket vet man att det 
handlar om just den punkten. 

 
Respondet E 

- Nä. 
 

 
 
 

 
23. Skulle det underlätta om man lade alla länkade ord i textmas-

san direkt efter stycket i punktform? 
 

Bilaga 10. 
 

Respondent A 
- Den här är den bästa av dem alla, så här vill jag ha den.  
- Då får jag helheten på texten, vill jag se på ormar kan jag gå direkt till 

ormar utan att behöva läsa igenom hela textmassan. 
 
Respondent B 

- Det tycker jag är en smart uppläggning. Underlättar för nybörjare och de 
som är vana vid Internet. 

 
Respondent C 

- Den blir tydlig, där åskådliggörs det hela då länkarna lyfts ut. Är det inte 
för mycket länkar är det där alldeles utmärkt. 

 
 

Respondent D 
- Nae jag tycker det är bättre med understrukna ord, det visar att det är just 

det ordet man menar. 
 
 

Respondet E 
- Det här är det tydligaste, det bästa av alla exemplen. 

 
 

 
24. Skulle du föredra att alla länkningar läggs sist på webbsi-

dan/artikeln? 
 
Respondent A 

- Antingen sist eller först men den med länkarna mellan stycket var bäst. 
Där fick man grepp på innehåll och text till länkkopplingen. 
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Respondent B 

- Svårare med länkning sist. Att ha länkar emellan styckena är lättare då 
man har läs och skrivsvårighet för då vet man att i det stycket handlar det 
om den delen, sedan kan man gå vidare. 

 
 
Respondent C 

- Jag tycker det blir väldigt jobbigt. Det blir massor med länkar och det blir 
långt innan länkarna kommer. 

 
 
Respondent D 

- Nä jag föredrar att det länkas direkt i texten. 
 

 
Respondet E 

- Nä då måste man läsa igenom all text först innan man kommer till län-
karna. 

 
 

 
25. Av nedan angivna länkningsalternativ, vilket föredrar du för 

att få bäst stöttning vid avkodning: 
 

a. Länkade ord i texten. 
b. Länkpunkter i anslutning till ord som skall länkas vidare. 
c. Länksamlingar mellan stycken i texten. 
d. Alla länkar i en lista i slutet av artikeln eller webbsidan. 

 
 
Respondent A 

- Alternativ c, då har jag helheten. 
 
Respondent B 

- Jag skulle föredra c. 
 
Respondent C 

- Jag är van länkar i texter men jag föredrar länkar mellan, alternativ c. 
 
Respondent D 

- Jag föredrar a för det är jag van. 
 
Respondet E 

- Jag skulle välja c. 
 

 
 

26. Vilka tipps skulle du vilja ge de som gör webbsidor? 
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Respondent A  

- Jag kommer inte på något just nu. 
 
 
Respondent B 

- Kanske ska man inte ha så mycket bilder i bakgrunden för det gör det 
mycket svårare att förstå texten. 

 
 
Respondent C  

- Tips på optimala sidor är Sisu.se och Intressgruppen.nu de är optimala, 
för att de inte grötar ihop information. Informationen kommer i en viss 
ordning och presenteras luftigt. Bra struktur och layout. 

 
 
Respondent D 

- Enklare språk skulle underlätta när man söker information om exempel-
vis någon kurs på högskolans hemsida. 

- Lite mindre textmassa och större bokstäver. 
- Länkningen är lite svår, man får klicka vidare men de skriver inte alltid 

om det som länken säger. 
- En form av register av länkar som byggs ut när man trycker på ordet där 

man kan trycka på en symbol när man tycker att man har hittat rätt.  
 
Respondet E 

- Att man gör det tydligare med bra och tydliga över och under rubriker 
för att skapa lättare förståelse. Det med länkning mellan styckena skulle 
göra det bättre. 

- En länksammanställning som är uppbyggd i en viss ordning som exem-
pel startknappen i Windows, så man kan klicka sig fram till rätt innehåll. 
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5 Analys  
I det här avsnittet analyseras intervjusvaren jag erhållit från de olika respondenterna. Syftet 
är att jämföra empirin för att finna skillnader och likheter.  
 
Insamlat material har jag läst igenom och bearbetat upprepade gånger. Bearbetningen 
har genomförts på så sätt att jag i samband med genomläsning försökt finna ett möns-
ter där materialet delas in i två huvudgrupper textformatering och nyttjande av länkar. 
 
I mitt arbete har jag arbetat induktiv, där jag försökt finna svar på hur respondenterna 
upplever webbdesignen ur ett tillgänglighetsperspektiv. 
 
Ansatsen är tagen utifrån att det finns relativt lite skrivet kring tillgänglighets-
anpassning vad gäller textformatering eller i nyttjande och utformning av länkar. 
 
De tillgänglighetsrekommendationer som finns är W3C:s – WAI rekommendationer, 
vilka jag här tar upp under respektive huvudpunkt (text och länk). 
 
Jakob Nielsen har under årens lopp utkommit med rekommendationer i användar-
vänlighet, vilket till viss del även här kan tänkas vara användbar. Rekommendation-
erna som finns att läsa i Nielsen (2001) finns kort sammanfattat under respektive hu-
vudpunkt (text och länk). 
 
 
5.1 Sammanställning över empirin 
 
I nedanstående matris har jag valt att göra en summarisk sammanställning av de svar 
jag erhållit vid intervjun med respondenterna. Jag har även i sammanställningen valt 
att generalisera de svar jag utvunnit vid intervjun för att underlätta åskådligheten. 
 

 
Fråga 

 

Respondent 
A 

Respondent 
B 

Respondent 
C 

Respondent 
D 

Responden
t E 

1. Till vad använ-
der du Internet i 
första hand? 

Söka infor-
mation. 
 

Sökning efter 
fakta. 

Söka fakta. Söka infor-
mation. 

I arbetet och 
skolarbete. 

2. Hur många 
timmar per 
dag/vecka brukar 
du besöka Inter-
net? 

Max en tim-
me per dag. 

Cirka 5 tim-
mar per dag. 
På helger 
mer. 

Cirka 3 tim-
mar i veckan. 

Runt 2-3 
timmar i 
veckan. 

1 – 2 timmar 
i veckan. 

3. Rangordna ditt 
Internetanvän-
dande, dvs. vad 
gör du oftast (1), 
mindre ofta (2) 
och sällan (3) när 
du är på Internet. 
Spela spel, kom-
municera & söka 
information. 

1. Söka in-
formation. 
2. Maila. 
3. Spel.

1. Kommuni-
cera via 
chatt. 
2. Söka in-
formation. 
3. Spel 

1. Kommuni-
kation. 
2. Söka in-
formation. 
3. Spel 

1. Kommuni-
kation. 
2. Söka in-
formation. 
3. Spel 

1. Kommuni-
kation. 
2. Söka in-
formation. 
3. Spel 

4. Är det lätt att Nej. Beror på lay- Beror på Nej. Nej, mycket 
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avkoda webbsidor 
rent allmänt? 

outen. Bild 
och text. 

mängden in-
formation. 

svårt.  

5. Hur tycker du 
att de sidor du 
brukar besöka har 
lyckats med att 
formatera text-
massan genom 
att nyttja bokstä-
ver och länkar? 

Svårt pga. 
Mängden text 
och länkar. 
 

De trycker 
ihop texten 
så att det blir 
för tätt.  

Dålig länk-
hantering. 

Det beror på. Svårt pga. 
Mängden 
textmassa 
och dålig ru-
briksättning. 

6. Vilka svårighe-
ter upplever du att 
det kan vara att 
förstå en text-
massa, vilka pro-
blem tycker du 
det är vid avkod-
ningen? 

För mycket 
text på en 
gång vilket 
skapar navi-
geringspro-
blem. 

Teckensnit-
tens utform-
ning. Teck-
ensnittens 
storlek. 
Mängden 
text. 

Mängden 
text.  

Mängden 
text. 

Teckensnit-
tens storlek. 
Avstånden 
mellan teck-
nen och ra-
der. 

7. Tycker du att 
det är lätt att av-
koda tecken på 
webbsi-
dor/webbportaler? 

Allmänt okej.  Allmänt 
ganska svårt. 

Nej Allmänt 
ganska svårt. 

Allmänt 
ganska svårt.

8. Vilket tecken-
snitt föredrar du i 
en textmassa? 

Arial Times New 
Roman 

Times New 
Roman 

Times New 
Roman 

Arial 

9. Vilken storlek 
på teckensnittet 
föredrar du i en 
textmassa? Välj 
ett en storlek ur 
exempel 1 och en 
storlek ur exem-
pel 2. 

Arial 12 pt 
 
Times New 
Roman 14 pt 

Arial 14 pt 
 
Times New 
Roman 16 pt 

Arial 14 pt 
 
Times New 
Roman 14 pt 

Arial 14 pt 
 
Times New 
Roman 14 pt 

Arial 14 pt 
 
Times New 
Roman 14 pt 

10. Upplever du 
att det är lätt att 
avkoda textmas-
sor på webbsi-
dor/webbportaler?  

Nej, svårighet 
med mycket 
text. 

Nej, text och 
mängden 
svåra ord. 

Nej, långa 
textmassor är 
problema-
tiskt. 

Nej, mäng-
den text och 
små tecken 
försvårar. 

Nej,  tecken-
storleken 
skapar pro-
blem. 

11. Hur många 
tecken per rad 
tycker du att det 
bör vara? Välj ett 
av alternativen! 
(Bil 3) 

30 – 40 teck-
en 

40 – 50 teck-
en. 

30 – 40 teck-
en. 

30 – 40 teck-
en 

40 – 50 teck-
en. 

12. Upplever du 
att avståndet mel-
lan tecknen på 
webbsidor är bra 
och gör att du lät-
tare kan avkoda 
textmassan? 

Det beror på 
teckensnittet 
och mängden 
text. 

Beror på 
teckensitt och 
storlek. 

Beror på 
tecknets typ-
snitt och stor-
lek. 

Nej, blir det 
för tätt blir det 
svårare. 

Nej, blir det 
för tätt blir 
det svårare. 
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13. Vilken av 
nedanstående 
avstånd mellan 
tecknen skulle du 
föredra på en 
webbsi-
da/webbportal i 
textmassan? (Bil 
4) 
 

1 pt vid raka 
fina bokstä-
ver. 

1 till 1,5 pt. 1,5 pt. 1 – 1,5 pt. 1 – 1,5 pt. 

14. Upplever du 
att avståndet mel-
lan raderna på 
webbsidor är bra 
och gör att du lät-
tare kan avkoda 
textmassan? 

Ja om det 
inte blir för 
mycket text. 

Nej, det är för 
tätt. 

Beror på, 
hänger ihop 
med tecken-
storleken. 

Nej, det är för 
tajt mellan 
raderna. 

Nej, det är 
för tätt. 

15. Vilket av de 
tre nedanstående 
exemplen på av-
stånd mellan ra-
derna skulle du 
föredra på en 
webbsi-
da/webbportal i 
textmassan? (Bil 
5) 

Enkelt till 1,5 
rads avstånd. 

1, 5 rads av-
stånd. 

1,5 rads av-
stånd. 

1,5 rads av-
stånd. 

Enkelt till 1,5 
rads avstånd.

16. Upplever du 
att kolumner med 
kortare radlängd 
och färre ord skul-
le underlätta av-
kodningen av 
textmassan på en 
webbsi-
da/webbportal? 
 

Ja, det är 
bättre med 
lite färre ord. 

Ja, föredrar 
kortare rad-
längd med 
kolumner 
emellan. 

Ja, en lång 
rad med 
många svåra 
ord gör det 
svårare. 

Nej, det tyck-
er jag inte. 

Nej, det är 
svårt att läsa 
en text som 
bryts av i ko-
lumner. 

17. Vilken av 
nedanstående al-
ternativ skulle du 
föredra på en 
webbsi-
da/webbportal? 
(Bil. 6) 

B. Två ko-
lumner. 

A. En ko-
lumn. 

B. Två ko-
lumner. 

A. En ko-
lumn. 

A. En ko-
lumn. 

18. Upplever du 
att avstavningar i 
textmassor, vilket 
gör att det blir 
jämn och fin hö-
gerkanter i texten, 
underlättar för dig 
vid avkodning av 
textmassa på en 
webbsi-
da/webbportal? 

Nej, avstavat 
är svårare. 

Nej, det kan 
försvåra av-
kodningen. 
Det blir hop-
pigt. 

Nej, avstav-
ning vållar 
problem. 

Osäker, har 
inte funderat 
på det. 

Nej, inte i 
början. Är nu 
tränad i att 
läsa avsta-
vat, så det 
spelar ingen 
större roll. 
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19. Vilken av ned-
anstående text-
massor upplever 
du underlättar för 
dig vid avkodning? 
(Bil. /) 

Ej avstavad Ej avstavad Ej avstavad Avstavad Avstavad i 
det här ex-
emplet. Fö-
redrar dock 
texter som 
inte är avsta-
vad. 

20. Upplever du 
att det underlättar 
för dig att avkoda 
en textmassa med 
associativa länkar 
dvs. länkade ord i 
texten? (Bil 8) 

Nej, skulle 
sätta länkar-
na på sidan. 

Varken eller. I 
början försvå-
rade det. 

Ja, ger en in-
put vilket un-
derlättar tolk-
ningen. 

Ja. Ja. 

21. Upplever du 
att det underlättar 
om man i en text-
massa blåfärgar 
ett länkat ord (ej 
besökt länk) och 
lilafärgar en be-
sökt länk?  

Nej, det tar 
bort intresse-
fokus från 
det viktiga. 
Tar bort fo-
kus från tex-
ten. 

Ja, en annan 
färg underlät-
tar. 

Ja, de är det 
på Internet. 

Ja, det gör 
det enklare. 

Ja, det tyd-
liggör för 
mig. 

22. Upplever du 
att det underlättar 
för dig att avkoda 
en textmassa med 
associativa länkar 
om ordet är un-
derstruket för att 
visa på att det är 
en länk? 

Nej, samma 
resultat som 
med färg. 

Ja, under-
strykning un-
derlättar. 

Ja. Ja, det funge-
rar bra. 

Ja, under-
strykning el-
ler annat typ-
snitt. 

23. Skulle det un-
derlätta om man 
lade en ”länk-
punkt” direkt i an-
slutning till det ord 
man vill länka 
ifrån, istället för att 
visa att länkning 
sker från ordet 
genom under-
strykning och 
färgning av ordet? 
(Bil 9) 

Ja, lättare än 
”vanlig”. 

Nej, försäm-
rar. Fokuse-
rar på punk-
ten. Ljudning 
försvåras. 

Nej, ser inte 
optimalt ut. 
Kan bero på 
att jag vant 
mig vid ett 
annat sätt att 
länka. 

Nej, föredrar 
understruket. 
Då vet man 
att det hand-
lar om en 
länk. 

Nej. 

24. Skulle det un-
derlätta om man 
lade alla länkade 
ord i textmassan 
direkt efter stycket 
i punktform? (Bil 
10) 

Ja, det här  
är den bästa. 

Ja, verkar 
vara ett smart 
upplägg. 

Ja, det blir 
tydligare. 

Nej, föredrar 
den med un-
derstrukna 
ord i texten. 

Ja, det här 
blir tydligast. 

25. Skulle du fö-
redra att alla länk-
ningar läggs sist 
på webbsi-
dan/artikeln? 

Nej, den med 
länkning mel-
lan styckena 
var bäst. 

Nej, försvå-
rar. Föredrar 
länkning mel-
lan styckena. 

Nej, tycker 
det blir väldigt 
arbetsamt då 
pga. text och 
länkmäng-
den. 

Nej, föredrar 
länkar i direkt 
i texten. 

Nej, försvårar 
då man mås-
te läsa ige-
nom all text 
först innan 
man kommer 
till länkarna. 

26. Av nedan an- C. Då har jag C. C. A. Jag är van C. 
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givna länkningsal-
ternativ, vilket fö-
redrar du för att få 
bäst stöttning vid 
avkodning: 
a. Länkade ord 

i texten. 
b. ”Länkpunkt” i 

anslutning till 
or som skall 
länkas vida-
re. 

c. Länksam-
lingar mellan 
styckena i 
texten. 

d. Alla länkar i 
en lista i slu-
tet av artikeln 
eller webbsi-
dan. 

 

helhet. den länk-
ningen. 

27. Vilka tipps 
skulle du vilja ge 
de som gör webb-
sidor? 

Kommer inte 
på något just 
nu. 

Minska anta-
let bilder i 
bakgrunden 
det försvårar 
avkodning. 

Gröta inte 
ihop informa-
tion. Struktu-
rera och ha 
luft i layouten. 
Ha en bra 
struktur. 

Enklare 
språk. Mindre 
textmassa 
och större 
bokstäver. 
Förenkla 
länkning ge-
nom att be-
skriva mer. 
(Menylänkar) 

Gör det tydli-
gare med 
tydliga över 
och underru-
briker. Länk-
ning mellan 
styckena.  

 
 
 
5.2 Nyttjandet av Internet 
 
Datorn och Internet används i huvudsak till kommunikation via e-mail eller chatt samt 
att söka efter olika typer av fakta hos samtliga respondenter.  
 
Nyttjandetiden varierar dock i undersökningsgruppen ordentligt. Respondent D be-
skriver sitt användande som sporadiskt med en nyttjandetid till runt två – tre timmar i 
veckan medan respondent B använder datorn cirka fem timmar om dagen, på helger 
kan det även bli mer, säger respondenten i intervjun. 
 
 
5.3 Allmän uppfattning kring avkodning 
 
Respondentgruppen ger en allmänt negativ bild av hur dagens webbsidor är upp-
byggd.  
 
Respondent A anger att det är allmänt svårt att hitta igen det man vill veta. Layouten 
anger Respondent A som en bidragande orsak där kombinationen mellan text och bild 
försvårar åskådligheten. Mängden text i kombination med bilder samt hur texten är 
formaterad påverkar ofta avkodningen negativt. 
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Hög kontrast mellan bakgrund och text pekar respondent B kan hjälpa till vid avkod-
ningen. Respondenten nämner svart text med vit bakgrund som ett för denne optimal 
kontrast, vilket få sidor använder sig av. 
 
Respondent D pekar på att avkodningen kan påverkas negativ när författaren till text-
massan använder sig av svåra ord. 
 
Stor textmässig volym försvårar avkodningen enligt respondent C. Komprimerad 
textmassa dvs. om data komprimeras på liten yta försvårar även avkodningen enligt 
respondenten.   
 
Länkning är även något respondenterna generellt redovisar som en negativ erfarenhet 
vid avkodning. 
 
Svårigheterna ligger i att länkarna inte alltid leder till förväntad information enligt re-
spondent A och E.  
 
Respondent E menar även att det kan vara svårt att finna rätt information då denne 
upplever att namngivningen av rubriker och ord som länkas vidare är dålig. 
 
 
5.4 Textmassa 
 
W3C - WAI säger i sin rekommendation om hur textmassor skall formateras att man 
skall dela upp stora klumpar av information så att dom blir mer åtkomliga och 
begripliga. 
 
W3C - WAI:s riktpunkt nummer 14 säger att man bör använda ett klart och enkelt 
språk som passar till webbsidans innehåll. Exempelvis kan detta vara att ge länkar 
lämpliga namn, sätta rubriker mellan paragrafer för användare med lässvårigheter, 
inte använda slangord eller ovanliga ord, undvika komplexa meningsuppbyggnader 
och så vidare (Prioritet 1). 
 
Följande rekommendationer ges av Nielsen (2001) till de som vill skriva på webben: 
 

• Var kort och koncis. Dra ned textmängden med minst 50 % jämfört med om 
du skulle skriva för att publiceras i tryck. 

• Texten ska vara lätt att skumma. Utsätt inte läsarna för långa textsjok. Använd 
istället korta stycken, underrubriker och punktlistor. 

• Använd hypertext för att dela upp stora informationsmängder på flera sidor. 
 
För att förtydliga och underlätta för läsaren bör man kombinera kortfattad text, över-
skådlig layout och ett objektivt språk. 
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Den överskådliga layouten syftar till att underlätta ”skummandet” av texten dvs. an-
vänd dig av: 
 

• Max två till tre rubriknivåer. 
• Informativ rubriksättning. 
• Punktlistor för att bryta upp kompakta textblock. 
• Lyft fram nyckelord genom att markera dem på olika sätt. Exempelvis fet text, 

färgning av ord eller linje under orden. 
 
För att underlätta läsbarheten anger Nielsen(2001), att allt annat – design, hastighet, 
innehåll – faller platt till marken om användaren inte kan läsa texten. Det finns enligt 
Nielsen (2001) några grundläggande läsbarhetsfrämjande regler som alla borde följa: 
 

• Använd färger som ger en hög kontrast mellan text och bakgrund. Optimalt är 
svart text mot vit bakgrund. 

• Använd tillräckligt stora teckensnitt, så att även personer med nedsatt syn kan 
läsa texten. Finstilt text bör endast förekomma i fotnoter och notiser om från-
sägande av ansvar – texter som få personer bryr sig om att läsa. 

• Använd Sanserif-teckensnitt typ Verdana, under storleken 10 punkter. Över 10 
punkter kan man använda antikvast teckensnitt typ Times New Roman. Här 
skapas en paradox enligt Nielsen (2001), då de flesta människor föredrar anti-
kvast teckensnitt, vilket vanligtvis används i litteratur 

 
 
5.5 Avkodning textmassa 
 
”Svårigheten är att hitta det man vill veta” säger respondent E. Problematiken är 
genomgående hos respondenterna där man kan skönja orsaker såsom volymmässigt 
stor textmassa enligt respondent A samt där textmassan tryckts ihop så att det försvå-
rar avkodningen.  
 
Rubriksättning är även en bidragande negativ orsak vid försvårande av avkodningen 
då det blir svårt att få en överblick och snabbt se om texten innehåller rätt information 
enligt respondent E. 
 

5.5.1 Teckensnitt  
 
Teckensnitt där tecknet är av skrivstilstyp eller då teckensnitettet används med kursiv 
utformning är generellt negativt anger respondenterna. Flera av respondenterna anger 
att teckensnitt med ”krusiduller” eller ”krumelurer” försvårar avkodningen av text-
massor.  
 
Vid intervjun får respondenterna möjlighet att ur bilaga 1 välja ett teckensnitt som de 
upplever underlättar avkodningen av en textmassa på en webbsida eller webbportal. 
 
Respondent A föredrar raka teckensnitt av typen Arial medan respondent C föredrar 
teckensnitt med ”klackar” typ Times New Roman. 
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Respondenterna ger en entydig bild om att teckensnitt vilka är kursiva eller där det är 
”skrivstil” i teckensnittet gör det svårare att avkoda. 
 
På frågan om vilket teckensnitt respondenterna föredrar mellan Times New Roman 
kontra Arial, varierar resultatet. 
 
Två av tre föredrar teckensnittet Arial då de tycker att det känns lättast att koda av 
medan övriga i fallstudien föredrar Times New Roman. 
 

5.5.2 Storlek på teckensnitt 
 
På frågan vilken storlek av teckensnitt som föredras i en textmassa gavs respondent-
gruppen möjlighet att ur bilaga två välja en storlek för Arial och en storlek för Times 
New Roman. 
 
Vid intervjun valde samtliga i gruppen större teckensnitt än tio punkters storlek. Re-
spondent A valde 12 punkters storlek vid teckensnittet Arial, medan 14 punkter för 
Times New Roman. Respondent B valde 14 punkter för Arial medan 16 punkter för 
Times New Roman. 
 
Övriga valde 14 punkter för både Arial och Times New Roman.  
 
I huvudsak föredrog undersökningsgruppen att teckenstorleken skulle vara 14 punkter 
eller större. 
 

5.5.3 antal tecken per rad 
 
På frågan om hur många tecken per rad (bilaga 3) de tycker att det skall vara för en 
lättare avkodning svarar tre av fem att de föredrar 30 till 40 tecken. 
 
Två av tre föredrar dock 40 till 50 tecken. 
 

5.5.4 Mellanrum mellan tecken 
 
På frågeställningen om de upplever avståndet mellan tecknen på webbsidor är bra och 
gör att de lättare kan avkoda textmassan, uttrycker sig hela gruppen om att är det för 
tätt mellan bokstäverna försvåras avkodningen. 
 
Respondent A lägger till att det även beror på vilken typ av teckensnitt som används i 
texten. Storleken har även betydelse, tycker respondent B, vilket även respondent C 
instämmer i. 
 
Vid intervjun fick respondenterna välja ur ett exempel som bestod av fyra olika alter-
nativ (Bilaga 4). Alternativen bestod av Arial 12 punkter där första alternativet hade 
normalavstånd mellan bokstäverna, andra alternativet hade en punkts avstånd mellan 
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bokstäverna. Andra alternativet hade två en och en halv punkts avstånd, där slutligen 
fjärde alternativet bestod i två punkters avstånd mellan bokstäverna. 
 
Samtliga i gruppen upplevde att två punkters mellanrum var för stort. Avståndet blir 
för stort och inte underlättar avkodningen. 
 
Samtliga i gruppen uteslöt normalt avstånd. 
 
En till en och en halv punkts avstånd var det respondentgruppen som helhet föredrog. 
Respondent A och E föredrog en punkt, medan övriga respondenter föredrog en och 
en halv punkts avstånd mellan bokstäverna. 
 

5.5.5 Radavstånd 
 
Respondent A säger vid intervjun att avståndet mellan raderna oftast är bra, om det 
inte blir för mycket text. 
 
Respondent B tycker att det är tätt mellan raderna på Internet och föredrar längre av-
stånd mellan raderna, vilket respondent D och E instämmer i. 
 
Respondent C säger att avståndet mellan raderna hänger ihop med storleken på text-
massan. På de flesta sidorna upplever respondenten att det inte fungerar då det är för 
mycket data.  
 
Under intervjun fick respondenterna frågan om vilket exempel (Bilaga 5) på avstånd 
mellan rader de skulle föredra på en webbsida/webbportal i textmassan. 
 
Samtliga i gruppen ansåg att dubbelt radavstånd var något för stort där respondent D 
menar att dubbelt radavstånd blir för stort och luftigt, det blir jobbigt att avkoda. Re-
spondent B menar att det vid dubbelt avstånd blir för stora hopp vilket innebär att det 
inte blir något sammanhang, då det är svårt att hänga med i texten. 
 
Samtliga ansåg dock att de tilltalades av 1,5 rads avstånd. 
 

5.5.6 Spalter – kolumner 
 
På frågan om respondenterna upplever att kolumner med kortare radlängd och färre 
ord skulle underlätta avkodningen av en textmassa på en webbsida/webbportal, svarar 
respondent D och E att de inte tycker det. 
 
Respondent A, B och C anser att det underlättar. Respondent A lägger till att fler ord 
kan försvåra. Respondent C säger att ”En lång rad med många svåra ord gör det svåra-
re”.  
 
I bilaga 7 fick respondenterna välja mellan två alternativ. Alternativ A var en löpande 
textmassa med rader om 50 till 60 tecken. Alternativ B bestod i samma textmassa med 
två kolumner om 25-35 tecken per kolumnrad. 
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Respondent A och C ansåg att alternativ B med två kolumner var att föredra medan 
övriga respondenter föredrog alternativ A. 

5.5.7 Avstavning 
 
På frågan om hur respondenterna upplever avstavad text på webbsidor eller webbpor-
taler svarar respondent A, B och C att avstavade sidor vållar problem. 
 
Respondent C har inte funderat så mycket på det medan respondent E menar att nu 
skapar inte avstavning några problem då denne är tränad i det. Respondent E menar 
dock att avstavning kan skapa svårigheter om man inte är tränad. 
 
Bilaga 7 visar två texter där den ena inte är avstavad och den andra innehåller avsta-
vade ord.  
 
Respondent A, B och C föredrar att exemplet vilken inte innehåller avstavning medan 
respondent D tycker att den avstavade känns lite lättare, då det känns mer som en text.  
 
Respondent E upplever i  det här exemplet att den avstavade känns lättare att avkoda 
men säger även att avstavningar gör det svårare att läsa textmassor. 
 
 
5.6 Länkar 
 
Länkar är det viktigaste inslaget i hypertext enligt Nielsen (2001). Länkar gör det 
möjligt att koppla ihop sidor och ta sig vidare på webben. Det finns i huvudsak tre ty-
per av länkar enligt Nielsen (2001): 
 

- Strukturella navigeringslänkar.  
- Associativa länkar till innehåll på en sida. Sådana länkar består ofta av under-

strukna ord, men kan även vara ”klickbara” bilder, på en sida. Länkarna leder 
till sidor med relaterad information. 

- Referenslistor.  
 
I min fallstudie är det i första hand associativa länkar som undersökts samt de re-
kommendationer som går att återfinna hos Jakob Nielsen. 
 
I länktexter är hypertextlänkar förankrade vid den text som du klickar på för att följa 
en länk. Nielsen (2001) ger följande råd: 
 

- Använd en kort beskrivning istället för ordet ”klicka här” i länken. 
- Omge länken med förklarande text. 

 
Vid nyttjandet av länkfärger rekommenderar Nielsen (2001) – två olika färger exem-
pelvis blå för icke besökt länk och lila för besökt. Den färgkodningen rekommenderar 
han att man skall använda ur ett användarvänlighetsperspektiv, då den kombinationen 
är starkt förankrad hos Internetanvändare. 
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W3C – WAI:s tillgänglighetsrekommendation säger att det ska vara tydligt och klart 
vart varje länk leder. Namnet på länken bör vara en kort sammanfattning på vad an-
vändaren förväntas hitta om han/hon klickar på den 
 

5.6.1 upplevelse av länkar i löptext 
 
Respondent A tycker att det inte underlättar med länkar i löpande text, utan föredrar 
dem på sidan av det vill säga i början eller på slutet av webbsidan. 
 
Respondent B tycker numera att det inte gör något, då denne har vant sig vid länk-
ning. 
 
Respondent C, D och E tycker att länkar underlättar vid avkodning av textmassa med 
länkade ord på webbsidor och webbportaler.  
 

5.6.2 Normal länkning 
 
Bilaga 8, visare en textmassa som innehåller länkade ord vilka är understrukna och 
har en blå text.  
 
På frågan om färgen underlättar om man i en textmassa blåfärgar ett länkat ord och 
lilafärgar en besökt länk, svarar respondent A att färgningen tar bort fokus från det 
viktiga vilket kan medföra att man tappar bort sig i texten.  
 
Övriga respondenter menar att det underlättar. 
 
Respondent E lägger till att man vid webbdesign borde ta hänsyn till de som är syn-
skadade och färgblinda genom att använda sig av ett annat typsnitt eller kursivera or-
det för att tydliggöra att det är en länk. 
 
På frågeställningen om de upplever att det underlättar för dem att avkoda en textmas-
sa med länkade ord som är understrukna säger respondent A att det är samma sak som 
med färgning, det tar bort fokus från ordet och det blir lätt att tappa bort sig. 
 
Övriga respondenter manar att det är bra med understrykning. Respondent B och D 
säger att det visar att det är en länk. Respondent B lägger dock till att länkningen med 
understrykning störde denne i början då respondenten inte var van länkningar i text-
massa.  
 

5.6.3 Länkpunkt 
 
Ett alternativ till understrykning och andra färger är det exempel som visas i bilaga 9. 
Efter det länkade ordet läggs det in en enfärgad punkt där användaren kan länka sig 
vidare genom att markera punkten istället för ordet. 
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På frågan om en ”länkpunkt” direkt i anslutning till det länkade ordet i textmassan 
skulle underlätta svarar respondent A att det skulle underlätta istället för den vanliga 
markeringen för länkning. 
 
Övriga respondenter anser dock att det inte är ett bra eller optimalt alternativ. Re-
spondent B säger att punkten skulle störa och att ljudningen skulle försvåras med en 
stor klump i texten. Respondent C säger att denne inte upplever det optimalt men att 
det kan bero på att denne vant sig vid ett annat sätt att länka sig vidare. Respondent D 
föredrar understruket då man vet att man skall trycka då det är understruket. 
 

5.6.4 Länkord mellan stycken 
 
På frågan om respondenten skulle tycka att det underlättar om man lade alla länkade 
ord i textmassan direkt efter stycket eller emellan stycken i punktform enligt bilaga 10 
är endast respondent D tveksam. Respondent D säger att det är bättre med understruk-
na ord, då de visualiserar att det är just det ordet som länkats vidare. 
 
Respondent A säger att detta är det bästa av alla exempel. Respondenten får då helhe-
ten på texten. 
 
Respondent B tycker att det är ett smart upplägg vilket underlättar för nybörjare och 
de som vana vid Internet. 
 
Respondent C tycker att det blir tydligare då länkarna lyfts ut. Är det inte för mycket 
länkar är det där alldeles utmärkt lägger respondenten till. 
 
”Det är det tydligaste”, säger respondent E. 
 

5.6.5 Länkord sist på sidan 
 
På frågan ”Skulle du föredra att alla länkningar läggs sist på webbsidan/artikeln?” 
svarar samtliga att det finns andra bättre alternativ.  
 
Respondent A föredrar länkning mellan styckena men säger att om inte det används 
vore det bra med länkning direkt i början av stycket eller slutet. 
 
Respondent C och E menar att det blir mycket text innan länkarna kommer, vilket blir 
arbetsamt. Respondent C säger även att det finns risk för att det kan bli massor med 
länkar. 
 
Respondent D säger att denne föredrar länkningen direkt i texten. 
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5.6.6 Valet av länkning 
 
Respondenterna fick frågan om vilken av nedan fyra angivna alternativ de skulle fö-
redra som länkning: 
 

a. Länkade ord i texten. 
b. Länkpunkter i anslutning till ord som skall länkas vidare. 
c. Länksamlingar mellan stycken i texten. 
d. Alla länkar i en lista i slutet av artikeln eller webbsidan. 

 
Respondent A, B, C och E föredrog alternativ c det vill säga alternativet med länkning 
mellan stycken. 
 
Respondent D valde alternativ a, då denne ansåg sig mest van vid den typen av länk-
ning. 
 
 
5.7 Allmänna webbdesigntipps från respondenterna 
 
Under intervjun gavs respondenterna att lägga till något de kände att de ville tipsa om 
för att förbättra tillgängligheten på webbsidor/webbportaler. 
 
Respondent B föreslår att man inte skall ha så mycket bilder i bakgrunden vilket tar 
bort fokus från texten. 
 
Att ordna informationen i en viss ordning och presentera den luftigt dvs. att ha en bra 
struktur och layout anser respondent C skulle förbättra dagens webbsidor och webb-
portaler. 
 
Ett enklare språk, mindre textmassa och större bokstäver är något respondent D tipsar 
om. Ord som länkar vidare bör vara tydligare dvs. att de beskriver det som presenteras 
när man länkat sig vidare. 
 
Bättre tydlighet i rubriksättning skulle underlätta för att leda användaren snabbare till 
det som söks i texten och därigenom leda till bättre förståelse säger respondent E. 
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6. Slutsatser 
I det här kapitlet kommer jag att redovisa de slutsatser jag funnit i analysen av min fallstudie. 
Jag inleder med att redovisa min forskningsfråga och en sammanfattning av de slutsatser jag 
kunnat dra utifrån empirin. 
 
 
6.1 Slutsatser sammanfattning 
 
”Hur skall en textmassa med länkar utformas för att på ett mest optimalt sätt under-
lätta dyslektikers tillgänglighet till information på webbsidor och webbportaler?” Var 
den frågeställning jag sökte ett svar på när jag inledde det här arbetet.  
 
I mitt arbete har jag utifrån intervjuer med respondentgruppen kunna dra följande 
sammanfattande slutsatser kring textformatering: 
 

• Jakob Nielsens språkliga rekommendationer, informativ rubriksättning 
och uppdelningar av stora textmassor bekräftas av respondentgruppen.  

• Hög kontrast efterfrågades även i enlighet med Nielsen (2001) rekommenda-
tioner. 

• Hantering av nyckelord i textmassa Nielsen (2001), med färgmarkering, kur-
sivering och understrykning gillades inte – försvårar avkodning enligt respon-
dentgruppen. 

• Teckenformatering Sanserifer (Verdana, Arial) mindre än 10 punkter eller 
Kvastiler ovanför gillades inte, då det fans skilda åsikter om vilket teckensnitt 
som underlättade avkodning, samt att teckenstorleken bör ligga runt 14 punk-
ter genomgående i textmassan för båda teckensnitten. 

• Avstånd mellan tecknen bör ligga mellan 1 – 1,5 punkters expansion. 
• Antal tecken per rad bör variera mellan 30-50 stycken. 
• Radavstånd bör vara 1,5. 
• Uppfattningen varierar rörande kolumner istället för heldragna rader. 
• Jag rekommenderar ej avstavning, då avstavning gav avkodningsproblem för 

2/5 av gruppen. Då det finns de som har problem med avstavning men där öv-
riga ej berörs, är det mer lämpligt att undvika avstavade ord. 
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Jag har även kunnat dra följande slutsatser vad avser länkar: 
 

• Lägg associativa länkar utanför textmassan för att inte försvåra avkodningen. 
Länkarna bör dock vara i direkt anslutning efter stycket, vilket bör formateras 
enligt tidigare angivna rekommendationer. (puntklista, namngivning etc.). 

• Övriga rekommendationer kring länkar, vilka WAI och Nielsen (2001) gett 
kring namngivning etc. bör tillämpas då det i mångt verifierats att dessa re-
kommendationer förbättrar tillgängligheten. (Länknamn, länktexter etc.) 

 
Slutligen den kanske mest självklara, men ändå möjligen den viktigaste slutsatsen, 
vilken ligger utanför forskningsfrågan. De problem en dyslektiker möter i att avkoda 
en textmassa går inte att generalisera, varje individ har olika typer av svårigheter. Ut-
ifrån det går det inte heller att skapa en standardiserad bild eller mall för hur vi kan 
designa en webbapplikation för att optimera tillgängligheten för dyslektiker. 
 
 
6. 2 Allmänt kring slutsatserna.  
 
WAI:s rekommendationer om att dela upp stora klumpar av information så att de blir 
mer åtkomliga och begripliga samt att anpassa språk, länkar, rubriker för att läsare 
med lässvårigheter lättare skall kunna erhålla bättre tillgänglighet i enlighet med rikt-
punkt nummer 14 verkar inte följas av webbdesigners. 
 
Rekommendationer såsom minskad textmängd, ”lättskummad” textmängd, överskåd-
lig layout, nyttjande av tillräckligt stora teckensnitt enligt Jakob Nielsens användbar-
hetsrekommendationer Nielsen (2001) verkar inte heller den följas av webbdesigners. 
 
Dessa två slutsatser får vi uppleva som klara då man tar del av de intervjusvar respon-
dentgruppen avgivit, då de upplever att det är allmänt svårt att hitta det man söker. Att 
kombinationer mellan text och bild försvårar åskådligheten samt att textens formate-
ring ofta påverkar avkodningen negativt. 
 
Utifrån empirin och den analys som gjorts finns det en hel del goda råd i både WAI:s 
riktlinjer  för god tillgänglighet, likväl som Jakob Nielsens rekommendationer för en 
god användarvänlighet. 
 
Utifrån materialet i empirin och analysen har jag även kunnat dra slutsatser om att 
många av rekommendationerna inte är tillräckligt väldefinierade, utan bara ger en 
allmän uppmaning om vad som kan tänkas vara bra att tänka på.  
 
Utifrån materialet har det även visat sig att det i dag inte finns rekommendationer om 
vissa delar i designarbetet med textformatering såsom teckenstorlek, teckenavstånd, 
radlängd etc. 
 
I min slutsats kommer jag att i huvudsak redovisa resultaten från empirin och analy-
sen i två huvudgrupperingar, textformatering och länkar. 
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6.3 Textformatering 
 
WAI:s rekommendation vid textformatering är: 

- Dela upp stora mängder information så att de blir åtkomliga och begripliga. 
- Använd ett klart och enkelt språk som passar till webbsidans innehåll genom 

lämplig namngivning av länkar, rubriksättning mellan stycken, inte använda 
slangord eller ovanliga ord, undvika krångliga meningsbyggnader. 

 
Nielsen (2001) ger följande rekommendationer: 

- Utryck dig kort och koncist. Minska textmängden med 50 % mot skriven 
textmassa. 

- Utsätt inte läsaren för stora textstycken. Nyttja korta stycken, underrubriker 
och punktlistor. 

- Använd dig av en överskådlig layout, vilket innebär: 
- Informativ rubriksättning. 
- Punktlistor för att bryta upp kompakta textblock 
- Max två till tre rubriknivåer. 
- Markera nyckelord med exempelvis fet text, färgning eller linjer under or-

det. 
- Använd färger som ger en hög kontrast mellan text och bakgrund. Opti-

malt är svart text mot vit bakgrund. 
- Använd tillräckligt stora teckensnitt, så att även personer med nedsatt syn 

kan läsa texten.  
- Använd Sanserif-teckensnitt (Verdana, Arial) under storlek av 10 punkter.  
- Använd Kvastiler (Times New Roman) vid över teckensitt av storleken 

över 10 punkter. 
 
I intervjun visade det sig att WAI:s rekommendationer och Jakob Nielsens språkliga 
rekommendationer, informativ rubriksättning och uppdelningar av stora textmassor 
bekräftas av respondentgruppen som just anger de faktorerna som problemområden 
vid avkodning av webbsidor. 
 
Vid upprepade tillfällen i intervjuerna visade det sig att användare även eftersöker en 
hög kontrast vilket rekommenderas av Nielsen (2001).  
 
Det som kan skapa vissa bryderier är de rekommendationer Nielsen (2001) ger kring 
att markera nyckelord i textmassan med exempelvis fet text, färgning eller under-
strykning. Enligt många av respondenterna, framförallt när vi talar om understrukna 
och färgade ord vid associativ länkning, anger de att det stör dem i avkodningen. Så-
ledes torde den här rekommendationen inte vara tillämpningsbar vid en tillgänglig-
hetsanpassning för dyslektiker. 
 
Ytterligare rekommendationer kring storlekar när Sanserifer och Kvastiler nyttjas kan 
ej heller sägas vara tillämpningsbar för en god tillgänglighet för dyslektiker. I fallstu-
dien visade det sig att ingen i respondentgruppen ansåg att teckenstorlekar under 12 
punkter var användbar för att underlätta deras avkodning av textmassa. Huvuddelen 
av respondenterna ansåg att Sanserifer och Kvastiler inte skilde sig åt vad gäller stor-
leken. I rekommendationerna som Nielsen (2001) ger, ges ingen rekommendation om 
lämpligt teckensnitt för dyslektiker eller personer med läs och skrivsvårighet.  
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I min fallstudie visade det sig att det undersökningsgruppen upplevde som mest lämp-
lig storlek för en god avkodning låg på ett teckensnitt om 14 punkter storlek, oavsett 
om det var Sanserifer  av typen Arial eller Kvastiler av typen Times New Roman. 
 
I mitt arbete har jag inte kunnat finna några användarvänlighets- eller tillgänglighets-
rekommendationer finnas om följande textformatering för att öka tillgängligheten för 
personer med lässvårigheter/dyslexi: 
 

- Avstånd mellan teckensnitt. 
- Antal tecken per rad. 
- Radavstånd. 
- Hantering av spalter – kolumner som alternativ till långa rader. 
- Avstavning. 

 
I min fallstudie visade det sig att undersökningsgruppen upplevde att avståndet mellan 
tecken beror på teckensnittet och storleken på teckensnittet. Utifrån det exempel som 
gavs med Sanserifer, Arial om 12 punkter (Bilaga 4), föredrog huvuddelen av respon-
dentgruppen 1 till 1,5 punkters expansion mellan tecknen för att avkodningen skall 
underlättas. Intressant var att ingen i undersökningsgruppen föredrog normalt avstånd 
mellan tecknen eller 2 punkters avstånd. Slutsatsen utifrån intervjun är således att re-
kommendationen för personer med dyslexi/lässvårigheter bör vara att avståndet mel-
lan tecknen i en textmassa skall expanderas med 1 till 1,5 punkters avstånd. 
 
I fallstudien ställdes även frågan på hur många tecken det bör ingå i en textrad för att 
på bästa sätt underlätta avkodningen av en textmassa. I undersökningen visade det sig 
att tre av fem föredrog en textrad om 30 till 40 tecken, medan två av fem föredrog 40 
till 50 tecken. Slutsatsen jag drar av det är att antal tecken per rad inte bör understiga 
30 tecken men ej heller överstiga 50, för en ökad tillgänglighetsanpassning. 
 
På frågan vilket radavstånd respondenterna föredrog för att avkodningen skall under-
lättas vid avkodning av textmassa varierade svaren något. Respondentgruppen fick 
möjlighet att utse det exempel som de upplevde skulle underlätta deras avkodning. 
Samtliga i gruppen upplevde texten (bilaga 5) med 1,5 rads avstånd som den mest be-
hagliga, vilket underlättar deras avkodning. Jag drar därmed slutsatsen att för den här 
gruppen respondenter är 1,5 rads avstånd den mest optimala tillgänglighetsrekom-
mendationen för radavstånd. 
 
I fallstudien fans det en idé om att det kanske är lättare att avkoda korta rader i spalt-
form eller kolumner (bilaga 7). Frågeställningen om vad respondenten upplevde skul-
le underlätta avkodningen gav blandat resultat. Två av fem ansåg att kolumner om 25 
till 35 tecken var att föredra medan övriga i respondentgruppen föredrog textrader om 
50 till 60 tecken. Jag kan därmed inte dra någon slutsats om kolumner eller ”vanliga” 
rader underlättar avkodandet av en textmassa. 
 
Slutligen vad avser formatering av textmassor och avkodande ställde jag i min fallstu-
die frågan om hur respondenterna upplever avstavad text på webbsidor/webbportaler. 
Svaren gav ingen entydig fingervisning om att avstavat var sämre än icke avstavad 
text.  Respondent A, B och C föredrog den icke avstavade texten. Respondent E upp-
levde exemplets avstavade text som lättare men att generellt sett ansåg att avstavning 
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försvårar avkodandet. Respondent D ansåg att den avstavade texten kändes lite lättare 
då det ”kändes mer som en text”. 
 
Avstavning eller inte avstavning blir då frågan. Jag skulle vilja påstå trots svaren att 
det är fler som erhåller en bättre tillgänglighetsanpassning om man undviker avstav-
ning. De som inte har problem med avstavning har inte heller problem med icke av-
stavad text. Däremot har de som upplever avstavad text svår att avkoda, då de tappar 
sammanhanget större problem vilka bör undvikas. Jag skulle därmed vilja säga att en 
rekommendation för tillgenlighetsanpassning för dyslektiker eller personer med läs-
svårigheter borde vara att undvika avstavning i textmassor. 
 
 
6.4 Länkhantering 
 
I min fallstudie är det i första hand associativa länkar som undersökts samt de re-
kommendationer som går att återfinna. 
 
W3C – WAI:s tillgänglighetsrekommendation säger att det ska vara tydligt och klart 
vart varje länk leder. Namnet på länken bör vara en kort sammanfattning på vad an-
vändaren förväntas hitta om han/hon klickar på den. 
 
I länktexter är hypertextlänkar förankrade vid den text som du klickar på för att följa 
en länk. Nielsen (2001) ger följande råd: 
 

- Använd en kort beskrivning istället för ordet ”klicka här” i länken. 
- Omge länken med förklarande text. 

 
Vid nyttjandet av länkfärger rekommenderar Nielsen (2001) – två olika färger exem-
pelvis blå för icke besökt länk och lila för besökt. Den färgkodningen rekommenderar 
han att man skall använda ur ett användarvänlighetsperspektiv, då den kombinationen 
är starkt förankrad hos Internetanvändare. 
 
I min fallstudie har jag i huvudsak genomfört fallstudien kring följande områden kring 
länkar: 
 

- Associativa länkar. 
- Länkar vilka har en punkt i direkt anslutning till ”länkordet”, istället för un-

derstrykning och färgning. 
- Placeringen av de associativa länkarna. 

 
I fallstudien fick respondenterna en textmassa (bilaga 8) med länkar där ett ord färgats 
med blå text och strukits under.  
 
Endast en av respondenterna ansåg att det var negativt med färgning och understryk-
ning och färgning av ord i texten då det tog bort fokus från texten och försvårade av-
kodningen. Respondent B menade på att avkodning numera inte försvåras, men att det 
gjorde det i början då denne inte var tränad. Övriga respondenter ansåg att markering-
en av länken var bra, för det markerade att det var en länk.  
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Ett alternativ till färgning och understrykning av det länkade ordet, där en punkt lades 
till i direkt anslutning till det länkade ordet. Punkten markerade att det var en länk där 
användaren kan trycka på punkten eller på ordet för att länka sig vidare. Frågan var 
om en ”länkpunkt” skulle underlätta avkodningen ställde sig respondentgruppen enig 
om att så nog inte var fallet. Respondent A menade på att det tar bort fokus på ordet 
och stör avkodningen. Respondent C upplever det inte optimalt, men det kan bero på 
att denne har vant sig med ett annat sätt att länka sig vidare. Respondent D upplever 
även denne att understrukna länkar är att föredra. 
 
Tredje frågan kring associativa länkar (bilaga 10) tar upp länkar som helt bryts ur 
textmassan och sätts direkt efter stycket i punktform och kommer därmed att hamna 
mellan styckena om texten innehöll flera stycken. Fyra av fem respondenter säger att 
de skulle föredra den formen av länkning då det ger användaren en möjlighet till att få 
en helhet på texten enligt respondent A. Respondent B menar att det är ett smart upp-
lägg då det underlättar både för den vane Internetanvändaren och nybörjaren. Respon-
dent C tycker att det blir tydligare då länkarna lyfts ur textmassan. Endast respondent 
D är tveksam då denne upplever att det understrukna ordet är inarbetat, vilket går i 
linje med rekommendationerna Nielsen (2001) gett. 
 
På frågan vilken av fyra nedan angivna alternativ de skulle föredra som länkning: 
 

a. Länkade ord i texten  
b. Länkpunkter i anslutning till ord som skall länkas vidare. 
c. Länksamlingar mellan stycken i texten. 
d. Alla länkar i en lista i slutet av artikeln eller webbsidan. 
 

Svarade fyra av fem respondenter att de föredrog alternativ c då det underlättade av-
kodningen av textmassan. 
 
Respondent D valde alternativ a då denne ansåg sig mest van vid den typen av länk-
ning. 
 
Jag skulle med det som bakgrund våga mig på, även om en av fem avvek, ge rådet att 
vid tillgänglighetsanpassning lägga associativa länkar utanför textmassan för att inte 
försvåra avkodningen. Länkarna bör dock vara i direkt anslutning efter stycket, vilket 
bör formateras enligt tidigare angivna rekommendationer. 
 
Övriga rekommendationer kring länkar, vilka WAI och Nielsen (2001) gett kring 
namngivning etc. bör tillämpas då det i mångt verifierats att dessa rekommendationer 
förbättrar tillgängligheten. 
 
 
6.5 Allmänna råd 
 
Dyslexi är ett funktionshinder vilken gör det svårt att skapa en standardmall vilken 
passar alla dyslektiker rent generellt, då varje individ har sina egna unika problem vid 
avkodning. 
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Rent allmänt kan jag utifrån mina slutsatser ge några allmänna råd på hur vi kan skapa 
en mer optimal tillgänglighetsanpassning för dyslektiker vid webbdesign.  

 
• Gör webbsidan/webbportalen dynamisk det vill säga låt användaren ställa in: 

o Teckensnitt. 
o Teckenstorlek. 
o Teckenavstånd. 
o Radavstånd. 
o Kontrastinställningar. 

• Antal tecken per rad. 
• Om möjligt skapa sidor som presenterar textmassan i olika språkliga nivåer, 

lägg upp artiklar eller textmassor som språkligt enklare och därmed mer lätt-
läst. 

• Placera associativa länkar mellan styckena och följ Jakob Nielsen och W3C:s - 
WAI:s rekommendationer kring länkar. 
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7 Diskussion  
Min uppsats avslutar jag med en diskussion. I diskussionen kommer jag att reflektera över 
min undersökning, i form av en metoddiskussion. Jag kommer även att diskuterar resultaten 
samt ta upp mina förslag till fortsatt forskning. 
 
 
7.1 Metoddiskussion 
 
I mitt arbete har jag haft svårt att finna teorier vilka direkt berör min forskningsfråga, 
vilket medfört att jag arbetat utifrån en induktiv ansats. Jag har således inte förankrat 
undersökningen i tidigare framtagna teorier, utan valt att ta den induktiva (upptäckan-
de) vägen i huvuddelen av mitt arbete.  
 
Funderingar om inte mitt arbete skulle ske deduktivt då det fans viss teori att jämföra 
med, då främst Jakob Nielsens rekommendationer om användarvänlighet och W3C:s 
– WAI tillgänglighetsriktlinjer.  
 
Då dessa rekommendationer och riktlinjer endast kunde används i en mycket begrän-
sad omfattning utifrån de delfrågor jag var tvungen att finna svar på, vilka redovisas i 
3.3 ”Frågeställningar”, anser jag att arbetet har skett induktivt med en explorativ an-
sats.   
 
Att jag inte har haft tillgång till tidigare teori vilka givit svar på alla delar i min forsk-
ningsfråga, innebar inte att jag gått in i arbetet helt förutsättningslöst. Jag har haft 
mina aningar om vilka orsakerna är som kan leda oss till ett svar på forskningsfrågan. 
 
I min strävan att ha en god tillförlitlighet har jag stöttat mig mot min handledares kun-
skaper och färdighet genom samtal kring ämnesområdet. Utifrån tankar som kom upp 
vid handledning, seminarier samt genom studier inom området utformades en inter-
vjuguide. Intervjuguiden byggdes upp av frågor inom ämnesområden, vilka jag hop-
pades skulle leda mig till ett svar på forskningsfrågan. Mina förhoppningar var där-
med att skapade en så god tillförlitlighet som möjligt. 
 
I mitt val av undersökningsgrupp antog jag vid fallstudiens början, att det räckte med 
att respondenterna hade konstaterad dyslexi. Under resans gång har det visat sig att 
dyslexi kan anta olika skepnader och att det därmed är svårt att visa på en generell 
problematik. Därmed kan jag bara dra slutsatser vilka är baserade på min respondent-
grupp med deras problematik, vilket i sin tur kan påverka reliabilitet i studien. 
 
I mina illustrationsexempel vilka användes under intervjuerna medförde mitt val av 
ett konstant teckensnitt (Arial) och storleken på 14 punkter en störningsvariabel, vil-
ken påverkat resultatet i dess reliabilitet. I en framtida studie bör man pröva sig fram 
mer noggrant, med olika typer av exempel vilka presenteras på en webbsida, där an-
vändaren har möjlighet att göra mätbara bedömningar under experimentella former. 
 
Vid intervjuerna var jag ensam. Svårigheter finns då med att anteckna och samtidigt 
intervjua. Då jag var ensam valde jag att ha en hög grad av strukturering och standar-
disering för att underlätta och minska risken för misstolkning i ett senare skede. 
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Jag valde under intervjuerna att nyttja bandspelare för dokumentation. Anledningen 
var att säkerställa att intervjusvaren tolkas på ett korrekt sätt i ett senare skede men 
samtidigt ge mig möjlighet att fokusera på intervjun för att eventuellt kunna ställa 
följdfrågor. 
 
Då jag genomförde en fallstudie i form av intervjuer för andra gången, medförde det 
givetvis att tillförlitligheten blev något lägre, då jag är en relativt ovan intervjuare.  
 
Vid analysen av intervjuprotokollen har jag arbetat med att finna svar vilka kan jäm-
föras mot WAI:s riktlinjer för tillgänglighet vid textformatering och länkhantering, 
likväl som de rekommendationer Nielsen (2001)ger. Jag har även försökt gå utanför 
dessa rekommendationer och riktlinjer för att finna ytterligare tillgänglighetsrekom-
mendationer inom området. Jag hoppades därmed kunna göra jämförelser mellan de 
olika respondenterna och förhoppningsvis finna orsaker som kunde ge svar på min 
forskningsfråga. I det här arbetsmomentet fanns det alltid en risk till att jag själv på-
verkade tolkningar av materialet utifrån egna värderingar. För att minimera risken för 
feltolkning och valde jag att nyttja bandinspelningarna där jag även nyttjande bekanta 
som stöd vid tolkning, om osäkerhet uppstod. 
 
 
7.2 Resultatdiskussion 
 
Dyslexi är en invecklad och komplicerad funktionsnedsättning vilken kan te sig på 
många olika sätt. 
 
Indelningen av dyslexi sker i huvudsak i tre riktningar lässvårighet, skrivsvårighet och 
en kombination av dem båda.  
 
Dyslexi har även det problemet att svårigheterna är individuella och kan därmed inte 
bedömas enligt en fast mall. Det jag försöker säga är att varje individ har olika pro-
blem vid avkodning. 
 
Olikheterna med avkodningssvårigheterna gör att varje individ borde ha en egen till-
gänglighetsrekommendation för att på bästa sätt stötta individen i dennes avkodning 
av en webbsida eller webbportal. 
 
Således borde rekommendationen vilken förbättrar individens tillgänglighetsanpass-
ning vid textformatering ske utifrån en dynamisk del, där varje enskild individ kan 
anpassa textformateringen genom att ställa in önskat teckensnitt, teckenstorlek, av-
stånd mellan tecken och avstånd mellan rader. 
 
Självklart skulle det vara en stor fördel och även en önskan att varje person själv även 
skall kunna ställa in antal tecken i textraden samt välja vilken typ av språk användaren 
själv tilltalas av. Troligen är det så att tänkt målgrupp inte är den enda som besöker 
webbsidan. En vetenskaplig webbsida skulle troligen tilltala fler om den fanns i en 
”light” version med möjligheter att välja ”lättläst” text. 
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7.3 Fortsatt studier 
 
Jag tycker att jag endast har lyckats skrapa på ytan i mitt arbete och upplever att det 
finns mångt mycket mer att studera inom samma inriktning. Jag upplever således att 
ämnet är så pass intressant och stort, att jag kan rekommendera det som fortsatt forsk-
ning.  
 
Fortsatta studier inom ämnesområdet kan vara att i framtiden göra en undersökning av 
mer experimentell karaktär, där olika exempel prövas med användare i dess miljö.  
Det vill säga att man låter användaren pröva olika exempel av textformatering och 
länkhantering direkt på olika typer av bildskärmar för att erhålla bästa tänkbara  resul-
tat för en textformatering och länkhantering. 
 
Utgångspunkten för studien kan även ändras, varför inte utgå direkt från rekommen-
dationer kring hur en textmassa skall formateras för dyslektiker i tryckt material. Ut-
vecklingen på skärmar tenderar att med tiden bli allt bättre i kvalitén och därigenom 
ger läsaren en möjlighet att lättare tillgodogöra det skrivna budskapet trots att det sker 
via elektronisk presentation. 
 
Attityder och värderingar är även något som borde studeras. Är tillgänglighets-
anpassning intressant för medborgarna i samhället eller är det något som påminner oss 
om vår skörhet och bör ”sopas under mattan”? Jag föreslår en studie i att finna orsaker 
till varför inte huvuddelen av alla webbapplikationer i dag har användarstöd för funk-
tionshindrade ur en attityd och värderingsperspektiv. 
 

 55 



 
 

 
 

8 Referenser 
 
Gilbert, Christopher, & Ödman, Maj. (1999). Dyslexi vad är det? Bokförlaget natur 
och kultur. Stockholm. 
 
Jacobsson, Christer. (2001). Läskedjor. Psykologiförlaget. Stockholm. 
 
Lundin, Jörgen., & Näslund, John. (2005). Webbdesign ur ett 
tillgänglighetsperspektiv för funktionshindrade. Varför utvecklas inte huvuddelen av 
alla webbapplikationer med användarstöd för funktionshindrade? Luleå tekniska 
universitet. Luleå. (LTU-SHU-EX-05153-SE) 
 
Nielsen, Jakob.(2001). Användbar Webbdesign. Liber. Stockholm. 
 
Patel, Runa., & Davidsson, Bo. (2003). Forskningsmetodikens grunder: att planera 
genomföra och rapportera en undersökning. Studentlitteratur, Lund. 
 
Patel, Runa., & Tebelius, Ulla. (1987). Grundkurs i forskningsmetodik. 
Studentlitteratur, Lund. 
 
Svärdemo – Åberg, Eva.(2001). Datorstödd undervisning för elever med läs- och 
skrivsvårighet/dyslexi. HLS Förlag. Stockholm. 
 
Richtell, Matt. (1998). Making Web Sites More 'Usable' Is Former Sun Engineer's 
Goal 
[www].URLhttp://www.nytimes.com/library/tech/98/07/cyber/articles/13usability.ht 
ml 
 
W3C(1999), Web Content Accessibility Guidelines 1.0 [www]. Tillgänglighet på 
http://www.w3.org/TR/WCAG10/. 
 
W3C (2002), Riktlinjer för utformning av innehåll på webben, version 1.0 [www]. 
Tillgänglighet på 
http://w3c.sics.se/resources/office/translations/WAIWEBCONTENT.html. 
 

 56

http://www.w3.org/TR/WCAG10/
http://www.nytimes.com/library/tech/98/07/cyber/articles/13usability.ht
http://w3c.sics.se/resources/office/translations/WAIWEBCONTENT.html


 
 

 

Bilaga 1 - Teckensnitt 
 
 
 
 
Exempel 1:   

 
 
Arial 10,  
 
 
Arial 12,  
 
 
Arial14,  
 
 
Arial16. 
 
 
 
 
 
 
Exempel 2:  

 
 
Times New Roman 10 
 
 
Times New Roman 12 
 
 
Times New Roman 14 
 
 
Times New Roman 16. 
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Bilaga 2 - Teckenstorlek 
 
 
 
 
 
Exempel 1:   

 
 
Arial 10,  
 
 
Arial 12,  
 
 
Arial14,  
 
 
Arial16. 
 
 
 
 
 
 
Exempel 2:  

 
 
Times New Roman 10 
 
 
Times New Roman 12 
 

 
Times New Roman 14 
 
 
Times New Roman 16. 
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Bilaga 3 - Antal tecken per rad 
 
 
 
 
 
 

 
10 tecken 
 
Här är det 10 

 
 
20 tecken 
 
Här är det 20 tecken 1234 

 
 
30 tecken 
 
Här har vi trettio tecken på rad 1234 

 
 
40 tecken 
 
Här är det hela fyrtio tecken per rad 1234567890  

 
 
50 tecken 
 
Här har vi arbetat upp en textmassa med hela femtio tecken 12 

 
 
60 tecken 
 
Här har jag arbetat upp en textmassa med hela sextio tecken minsann 
1234 
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Bilaga 4 - Avstånd mellan tecken 
 
 
 
 
 

 
Normal 
 
Vilken av nedanstående avstånd mellan tecknen skulle du föredra på en 
webbsida/webbportal i textmassan? 

 
 
1 pt expansion 
 
Vilken av nedanstående avstånd mellan tecknen skulle du föredra på en 
webbsida/webbportal i textmassan? 

 
 
1 ,5  p t  expansion 
 
V i l ken  av  nedans tående  avs tånd  me l lan  tecknen  sku l le  du  
fö redra  på  en  webbs ida /webbpor ta l  i  tex tmassan?  

 
 
2 , 0  p t  e x p a n s i o n  
 
V i l k e n  a v  n e d a n s t å e n d e  a v s t å n d  m e l l a n  t e c k n e n  s k u l l e  
d u  f ö r e d r a  p å  e n  w e b b s i d a / w e b b p o r t a l  i  t e x t m a s s a n ?  
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Bilaga 5 - Radavstånd 
 
 
 
 
 

 
  

Enkelt radavstånd 
 
I det här exemplet är det enkelt radavstånd mellan raderna. Hur upplever 
du att det är att läsa den här texten? Är texten jobbig att läsa eller gör den 
det lättare? 
 

 
 

1.5 Raders avstånd 
 
I det här exemplet är det en och en halv radavstånd mellan raderna. Hur 

upplever du att det är att läsa den här texten? Är texten jobbig att läsa eller 

gör det den lättare? 

 
 

 
Dubbelt avstånd 

 
I det här exemplet är det enkelt radavstånd mellan raderna. Hur upplever 

du att det är att läsa den här texten? Är texten jobbig att läsa eller gör den 

det lättare? Vad tycker du? 
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Bilaga 6 - Rad/kolumner 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
A. En kolumn om 50 – 60 tecken. 
 
Här har vi skrivit en textmassa med hela femtio till sextio 
tecken per rad.  Texten är skriven i en kolumn. Hur upplever 
du en text som är skriven med femtio till sextio tecken per 
rad? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
B. Två kolumner om 25 – 35 tecken 
 
Här har vi skrivit  en 
textmassa med runt 25 
till 35 tecken i två ko-
lumner. Hur upplever du 

den här formateringen av ko-
lumnbredd? Är det lättare eller 
svårare.
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Bilaga 7 - Avstavad/Ej avstavad 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 

Inte avstavad 
 

Här är en textmassa är inte 

avstavad. En text som inte är 

avstavad blir lite ojämnare i 

högerkanten. Hur upplever du det 

att läsa en text som inte är jämn i 

kanterna? Är det lättare eller 

svårare mot en text som är 

avstavad? 

 
 

 
 
Avstavad 
 

Det här är en textmassa som  

är avstavad. En text som är av- 

stavad gör att det blir en jämn-  

are kant som kan upplevas mer 

likt en textspalt i exempelvis en  

tidning. Hur upplever du det att lä- 

sa en text som är avstavad? Lätt-

are eller svårare? 
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Bilaga 8 - Associativa länkar I 
 
 
 
 
 
 
Associativa länkar I 
 

 
 
 
Exempelvis kan vi skriva om husdjur, husdjur är understru-

ken och blåfärgad.  Länken leder vidare till en sida som skri-

ver om husdjur mer ingående. På sidan husdjur tar man upp 

djur som hund, katt, fåglar och andra mysiga djur som ormar 

och spindlar. Om du länkar dig vidare och besöker en sida 

så ändras länkfärgen till lila. 
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Bilaga 9 - Associativa länkar II 
 
 
 
 
 
 
Associativa länkar  II 
 

 
 
 
Exemplet handlar som tidigare om husdjur•, länken till husdjur är nu inte un-
derstruken och har en färg.  Det har ersatts med en punkt efter ordet som län-
kar vidare till sidan.  Länken leder vidare till en sida som skriver om husdjur• 
mer ingående. På sidan husdjur• tar man upp djur• som hund•, katt•, fåglar• 
och andra mysiga djur• som ormar• och spindlar•. Om du länkar dig vidare 
och besöker en sida så ändras länkpunkten färg till ljusgrå. 
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Bilaga 10 - Associativa länkar III 
 
 
 
 
 
 
Associativa länkar  III 
 

 
 
 
Exemplet handlar som tidigare om husdjur, länken till husdjur är nu 

inte understruken och har en färg.  Det har ersatts med en punkt ef-

ter ordet som länkar vidare till sidan.  Länken leder vidare till en 

sida som skriver om husdjur mer ingående. På sidan husdjur tar 

man upp djur som hund, katt, fåglar och andra mysiga djur som 

ormar och spindlar. Om du länkar dig vidare och besöker en sida 

så ändras länkpunkten färg till ljusgrå. 

 

• husdjur 

• djur 

• hund 

• katt 

• fåglar 

• ormar 

• spindlar 

 

Är det lättare att läsa texten om vi lägger de associativa länkarna 

mellan styckena?  

 

 

 

 

 

 

 66



 
 

 

Bilaga 11 - W3C Riktlinjer – Riktpunkter. 
 
 
Riktlinjer för användaranpassad webbdesign 
 
Vad behöver man som webbutvecklare göra för att åstadkomma en användaranpassad 
webbdesign? I den här bilagan kommer jag att beskriva WAI: s riktlinjer och kommer 
nästan enbart att använda oss av grundkällan W3C (1999) och dess riktlinjer. 
 
 
W3C: s WAI riktlinjer 
 
WAI (Web Accessibility Initiative) är grunden av ett de tillgänglighetsanpassningar 
som finns idag på Internet. Detta samfund ingår i W3C och är involverat i alla slags 
skapande av nya regler och riktlinjer för design, utveckling, verktyg och användar-
agenter som ska stödjas av en hel industri. 
 
Nielsen (2001) tolkar WAI i ”användbar webbdesign”: ”WAI-standarden talar om 
vad som bör göras. På de stora webbplatserna måste man i praktiken prioritera vissa 
standardkrav och sedan planera för en gradvis förbättring av tillgängligheten ”. Niel-
sen menar att webbsidan ska göras om så snabbt som möjligt för att uppfylla kraven 
på tillgänglighet. Därefter bör man följa en viss verifieringsprocess så att alla nykon-
struerade webbsidor inom organisationen, följer de standardkrav och tillgänglighets-
anpassningar man beslutat om.  
 
W3C: s WAI innehåller fyra huvudsakliga undernivåer. 
 
1. Webbinnehåll tillgänglighet och riktlinjer. 
2. Mjukvaruutveckling tillgänglighet och riktlinjer. 
3. Användaragenters tillgänglighet och riktlinjer. 
4. XML tillgänglighet och riktlinjer. 
 
Dessa tillsammans ska bidra till målet med WAI – Att webben ska vara tillgänglig för 
alla oavsett funktionshinder. W3C samarbetar med handikapporganisationer, forskare 
och stater för att nå det bästa möjliga resultat. ”Webbinnehåll och tillgänglighet” är 
den del av WAI som riktar sig till webbutvecklare av alla slag. Det är denna under-
nivå vi kommer att fokusera på eftersom den går igenom övergripande hur en webb-
sida bör göras tillgänglig. 
 
Mjukvaruutvecklingens riktlinjer är till för programmerare som utvecklar program 
som ska stödja funktioner och tillgänglighetsprinciperna W3C förespråkar. Användar-
agenter är den mjukvara som är tillägnad funktionshindrade och ska läsa av en webb-
sida på ett sätt som passar de funktionshindrades behov. Riktlinjerna för dessa agenter 
ska stödja programmerare i utvecklingen av mjukvaran. XML: s tillgänglighets-
principer bygger på att sänka barriärerna för tillgänglighet för användare med funk-
tionshinder av alla slag.  
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Webbinnehåll tillgänglighet och riktlinjer 
 
Denna undernivå i WAI är den mest prioriterade. W3C jobbar hela tiden med att ta 
fram lösningar för människor med syn-, hörsel-, förstånds- och neurologiska handi-
kapp. Tillgänglighetens riktlinjer är skapade för att webbinnehållet ska bli tillgängligt 
för människor med funktionshinder och är till för alla webbutvecklare globalt, men 
även för utvecklare av verktyg. Denna undernivå innehåller flera riktlinjer som strävar 
att säkerställa två mål: 
 
• Att information och dokument ska vara tillgängliga oberoende av vilket funk-

tionshinder man har, vilken webbläsare eller dator man har.  
 
• Att göra innehåll förståeligt och navigerbart. Språket ska vara lätt och klart för an-

vändaren. Det ska finnas lätta navigeringsmekanismer på sidorna och om det till-
delas orienteringsinformation, om var användaren befinner sig så ökar tillgänglig-
het och användbarheten. 

 
Dessa riktlinjer innehåller tre prioriteringsgrader. En riktlinje med prioriteringsgrad; 
 
• ”ett” måste följas av webbutvecklaren, annars kommer en eller flera användar-

grupper finna att information/dokument är otillgängliga.  
 
• ”två” betyder att utvecklaren borde följa riktlinjen, annars kommer en eller flera 

användargrupper att tycka det är svårt att komma åt information/dokument. 
 
• ”tre” är något en utvecklare kan följa, annars kan en eller flera användargrupper 

att tycka det är svårt att komma åt information/dokument. 
 
Nedan redovisar vi WAI:s fjorton riktlinjer kring tillgänglighet.  
 
Riktlinje 1: Tilldela jämställda alternativ till ljud och grafiska innehåll. 
 
Med alternativ till ljud och grafiskt innehåll menas att ska lägga till beskrivande text 
till grafiska objekt, som bilder, symboler, animeringar, applets, video ljud och så vida-
re. Tillförande av ljud eller video kan också användas som alternativ till text för att 
hjälpa användare som har läsproblem (Prioritet 1). 
 
 
Riktlinje 2: Lita inte endast på färgsättningen. 
 
Om färgsättningen ensamt används för att uttrycka information, så kan användare med 
defekt färgseende ej se skillnad på vissa färger och användare med monokroma skär-
mar eller icke visuell skärm kan heller inte ta del av informationen på sidan. Samma 
sak gäller om förgrund eller bakgrund inte har nog kontraster.  
 
För riktpunkter: Se bilaga 3. 
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Riktlinje 3: Använd kodningspråk (markup) och formatmallar (style sheets) och 
gör det på rätt sätt. 
 
Sidor där ostrukturerad kodning sker kan orsaka problem när användare med speciella 
program ska läsa av sidan. Om det till exempel används tabeller för att styra layout 
kommer sidan sannolikt inte att vara tillgänglig eller bli svårare att navigera i special-
iserade program.  
 
För riktpunkter: Se bilaga 3. 
 
 
Riktlinje 4: Klarlägg det naturliga språket i texten. 
 
I dokumentet ska utvecklare ange vilket huvudspråk som används, därmed kan speci-
ella program, till exempel talsynteser och brailleläsare utvecklade för funktions-
hindrade automatiskt läsa av det nya språket om det görs ändringar i dokumentet. Ut-
vecklare kan också förklara vad olika förkortningar betyder. 
 
Detta medför också att sökmotorer kan hitta dokument baserat på sökord och språk. 
Läsbarheten ökar inte bara för funktionshindrade utan för alla användare på webben. 
Om inte ändringar i det naturliga språket anges så kan de bli oläsbara för en braille-
läsare eller annat speciellt program. 
 
För riktpunkter: Se bilaga 3. 
 
 
Riktlinje 5: Skapa tabeller som visas upp korrekt. 
 
Tabeller ska endast användas till att visa information som är till för tabeller, data-
tabeller. Man ska inte använda dessa för att styra layout. Tabellerna utgör ofta ett pro-
blem för de med skärmläsare. Vissa användarprogram tillåter användare att navigera 
mellan celler så att tabellskrifter kan läsas, men då måste tabellerna vara rätt kodade 
annars ges inte tillräckligt med information till programmen. 
 
För riktpunkter: Se bilaga 3. 
 
 
Riktlinje 6: Säkerställ att sidor innehållande ny teknologi visas upp korrekt. 
 
Man ska som utvecklare alltid kunna ta till sig nya tekniker, men man måste tänka på 
att användare med äldre webbläsare eller med funktioner avslagna inte kan använda 
vissa egenskaper. 
 
För riktpunkter: Se bilaga 3. 
 
 
Riktlinje 7: Säkerställ att tidskänsliga objekt kan ändras av användaren. 
 
Rörande, blinkande och autouppdaterande objekt ska kunna stoppas eller pausas av 
användaren. Vissa har synsvårigheter eller svårt att uppfatta rörande text, det kan ock-
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så vara distraherande från resten av sidan. Skärmläsare kan inte läsa rörlig text och de 
som har rörelsehinder kan ha svårt och navigera i till exempel rörliga menyer. 
 
För riktpunkter: Se bilaga 3. 
 
 
Riktlinje 8: Säkerställ direkt tillgänglighet till inbakade användargränssnitt. 
 
Objekt med egna användargränssnitt i dokumentet ska vara fullt tillgängliga och inte 
vara låsta till en inmatningsfunktion som till exempel tangentbord. Det ska alltså vara 
lika tillgängligt som webbläsarens användargränssnitt. Om inte komplett tillgänglig-
het kan göras så ska man tillhandahålla alternativ representation av objektgränssnittet. 
 
För riktpunkter: Se bilaga 3. 
 
 
Riktlinje 9: Utveckla för att olika inmatningsmetoder ska kunna användas. 
 
En användare ska kunna interagera mot dokumentets egenskaper med egen vald in-
matningsapparat som till exempel tangentbord, mus, röststyrd inmatning och så vida-
re. Om till exempel ett formulär bara kan användas med en mus så kan inte användare 
av alternativa inmatningsmetoder komma åt formuläret. 
 
För riktpunkter: Se bilaga 3. 
 
 
Riktlinje 10: Använd provisoriska lösningar så att alternativa/äldre webbläsare 
kan användas. 
 
Genom provisoriska lösningar ska äldre assisterande tekniker för funktionshindrade 
samt äldre webbläsare kunna använda sig av dokumentet. Äldre skärmläsare kan till 
exempel inte läsa av länkar nära varandra på rätt sätt. Äldre webbläsare kan stoppa 
användare att navigera till tomma inmatningsfält. Följande riktpunkter gäller om an-
vändaragenter/program inte kan lösa problemen på egen hand idag.  
 
För riktpunkter: Se bilaga 3. 
 
 
Riktlinje 11: Använd W3C: s teknik och riktlinjer. 
 
W3C: s riktlinjer ska alltid följas, och dess rekommendationer för teknik, CSS, 
HTML och så vidare. Orsakerna är många, men dom viktigaste är:  
 
• W3C: s tekniker inkluderar inbyggt tillgänglighetsfinesser. 
• W3C: s specifikationer är mål för granskning i ett tidigt skede för att säkerställa 

att tillgänglighet är påtänkt under designfasen. 
• W3C: s specifikationer utvecklas i en öppen-för-alla industriprocess. 
 
Många icke-W3C format som till exempel shockwave flash, PDF behöver tilläggs-
program eller enskilda program för att fungera, dessa är oftast inte kompatibla med 
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användarprogram inklusive hjälpapplikationer. Om man undviker att använda dessa 
icke-W3C-standardiserade teknologier i sina dokument så ökar man på tillgänglig-
heten och når ut till användare som brukar olika slags hårdvara och mjukvara. Även 
när W3C :s tekniker används måste de användas i överensstämmelse med tillgänglig-
hetsriktlinjerna.  
 
För riktpunkter: Se bilaga 3. 
 
 
Riktlinje 12: Tillhandahåll kontextuell- och navigeringsinformation. 
 
För att användaren ska veta var på webbplatsen hon/han befinner sig, och även för att 
förstå sidor och element så ska tillräcklig kontextuell och navigeringsinformation fin-
nas. Information som till exempel berättar hur olika objekt, element förhåller sig till 
varandra ökar förståelsen för alla. 
 
För riktpunkter: Se bilaga 3. 
 
 
Riktlinje 13: Tillför lätta navigeringsmekanismer. 
 
Navigeringsfunktionerna i dokumentet ska innehålla tydliga navigationshänvisningar, 
och sidorna ska innehålla information om var användaren befinner sig. Extra tydliga 
och konsekventa anvisningar är viktigt för de med synproblem eller har svårt att för-
stå. Alla användare kan dock dra fördel av lättare navigering. 
 
För riktpunkter: Se bilaga 3. 
 
Riktlinje 14: Säkerställ att dokumenten är tillgängliga och förståeliga.  
 
Denna riktlinje innehåller endast följande riktpunkter, därför redovisas de här och inte 
i slutet av bilagan.  
 
Använd ett klart och enkelt språk som passar till webbsidans innehåll. Exempelvis 
kan detta vara att ge länkar lämpliga namn, sätta rubriker mellan paragrafer för an-
vändare med lässvårigheter, inte använda slangord eller ovanliga ord, undvika komp-
lexa meningsuppbyggnader och så vidare (Prioritet 1). 
 
Tillhandahåll kompletterande text med bilder och ljudpresentationer där förståelsen 
kan ökas i dokumentet. Riktlinje 1 tar upp detta (Prioritet 2). 
 
Använd en konsistent layout och stil på alla dokument på webbplatsen (Prioritet 3). 
 
 
Riktpunkter för WAI – tillgänglighet 
 
 
Dessa riktpunkter hör till motsvarande riktlinjer som vi har skrivit om i 2.6. De ger 
mer djupgående förslag vilka programmeringsmetoder webbdesigners kan använda 
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för att följa riktlinjerna. Riktpunkterna kan också användas för att se om en webbsida 
har gjorts tillgänglig genom att titta på källkod, design och struktur etcetera. 
 
 
Riktpunkter för riktlinje 2: 
 
Därför ska man se till att all information som uttrycks med hjälp av färger ska vara 
tillgänglig även utan färger, till exempel i marginal eller en kontext (Prioritet 1).  
 
Bakgrund- och förgrunds -kombinationer ska ha nog mycket kontrast (Prioritet 2 för 
bilder, prioritet 3 för text). 
 
 
Riktpunkter för riktlinje 3: 
 
Utvecklare bör använda korrekt kodning när det finns tillgängligt, och använda det 
istället för med bilder presentera information. Ett exempel är MathML om man ska 
presentera matematiska formler på dokumentet (Prioritet 2). 
 
Man kan också skapa dokument som kan valideras i en dokumenttyps beskrivning 
(DTD). Detta kan läggas in i början av dokumentet och består av en referens till en 
formell DTD, till exempel om dokumentet följer HTML 4.0 (Prioritet 2). 
 
Formatmallar ”Style Sheets” ska användas för att kontrollera layout och presentation 
på dokumenten. Exempelvis så skall CSS typsnitt användas istället för HTML typsnitt 
(Prioritet 2). 
 
I attributvärdena i koden ska det användas relativa värden istället för absoluta. Detta 
används till typsnitt och marginaler i CSS med procenttecken istället för ”pt” eller 
”mm” som är fasta värden (Prioritet 2). 
 
För struktur i dokumentet ska man använda rubrikmarkeringar exempelvis H1 och H2 
till rubriker och underrubriker. Dessa markeringar ska inte användas för att skapa typ-
snittseffekter (Prioritet 2). 
 
Använd listposter och på rätt sätt. Exempelvis taggarna OL, UL och DL ska användas 
i rätt ordning för att skapa en lista (Prioritet 2). 
 
Citatkodning ska användas för att markera ett citat, taggen Q för att markera ett kort 
citat och taggen BLOCKQUOTE för ett längre citat. Citatkodning ska inte användas 
för att få en formateringseffekt (Prioritet 2). 
 
Riktpunkter för riktlinje 4: 
 
Utvecklaren ska ange tydligt när ett språk ändras i ett dokument, lang-attribut i HTML 
och xml:lang i XML. Bildtexter ska också ändras samtidigt (Prioritet 1). 
 
När en förkortning först blir synlig i dokumentet ska betydelsen för den anges. Detta 
görs genom ABBR- och ACRONYM -elementen i HTML (Prioritet 2). 
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Utvecklare, webmasters och systemansvariga bör konfigurera sina webbservrar så att 
http:s mekanismer används för att klientprogram automatiskt kan få fram olika språk 
beroende på användarens inställningar (Prioritet 3). 
 
 
Riktpunkter för riktlinje 5: 
 
I datatabeller ska rad- och kolumn överskrifter anges, taggen TD för rad och TH för 
överskrift i HTML (Prioritet 1). 
 
Om datatabeller har flera logiska nivåer med rader och kolumner, ska man koda så da-
taceller och överskriftceller hör samman. Detta görs med THEAD, TFOOT, TBODY 
för rader och COL, COLGROUP för kolumner (Prioritet 1).  
 
Tabeller ska inte användas som layout, om inte tabellraderna kan läsas ut rad för rad, 
annars ska alternativ finnas tillgängliga. Använd istället ”style sheets” (prioritet 2). 
 
Om tabeller används som layout så ska man inte använda struktur-element för visuell 
presentation, som till exempel att använda TH-taggen för att få fet centrerad text i en 
cell (Prioritet 3). 
 
Man ska tillhandahålla en sammanfattning på innehållet i en tabell. Det ska göras via 
summary-attribut i TABLE (Prioritet 3). 
 
I TH-elementet ska man använda abbr-attributet för att ge förkortningar i tabellö-
verskrifter, så att namn på enskilda celler kan läsas av tekniker som stödjer detta (Pri-
oritet 3).  
 
 
Riktpunkter för riktlinje 6: 
 
Gör alltid ett dokument läsbart utan att formatmallar (”style sheets”) ska behövas. Då 
ska innehåll som är placerat i logisk ordning alltid kunna visas upp på ett begripligt 
sätt även om formatmallar inte används (Prioritet 1). 
 
Textalternativ till dynamiskt innehåll ska ändras vid uppdatering av innehållet (Priori-
tet 1). 
 
Säkerställ att dokumenten är läsbara även när script, applets och andra tillbehör är av-
slagna eller inte stöds av webbläsaren. Om inte så ska informationen finnas tillgänglig 
i alternativa dokument (Prioritet 1). 
 
Script och applets ska vara oberoende för vilken inmatningsmetod man väljer, till ex-
empel tangentbord eller mus. Med detta ska man kunna ändra inställningar för egna 
alternativ och behov genom att direkt komma åt dessa program (Prioritet 2). 
 
Säkerställ att dynamiskt innehåll är tillgängligt eller presentera innehållet i ett alterna-
tivt dokument (Prioritet 2). 
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Riktpunkter för riktlinje 7: 
 
Undvik att skapa innehåll som får skärmen att flimra. Användare med ljuskänslig epi-
lepsi kan få anfall om ljusändringar (flimmer) i objekt förändras 4 till 59 ggr per se-
kund (Prioritet 1). 
 
Om inte användaragenter stödjer kontroll av blinkande/rörliga objekt så ska man und-
vika att skapa objekt som blinkar eller rör på sig. Om rörelser ska förekomma så ska 
man tillhandahålla kontroller i, till exempel, script så att användaren kan stoppa rörel-
ser eller uppdateringar av objekt. Vidare ska man inte använda sig av självuppdate-
rande dokument om inte användaragenten klarar av att stoppa funktionen. Samma sak 
gäller vid  automatisk om-direktion av dokument (Prioritet 2). 
 
 
Riktpunkter för riktlinje 8: 
 
Säkerställ att alla script och applets i dokumentet är direkt tillgängliga för de med 
funktionshinder och kompatibla med externa hjälpmedel eller ge alternativa lösningar 
(Prioritet 1). 
 
 
Riktpunkter för riktlinje 9: 
 
Tillhandahåll klickbara bilder på klientdatorn istället för serverdatorn förutom om inte 
de aktiva regionerna i bilden kan definieras som en geometrisk form som finns till-
gänglig (Prioritet 1). 
 
Varje element i dokumentet med eget gränssnitt ska kunna använda sig av alternativa 
inmatningsmetoder (Prioritet 2). 
 
Använd script som använder logiska händelsehanterare istället för någon inmatnings-
metod från användaren när det är möjligt. Då behöver inte användaren själv göra nå-
got för den aktuella händelsen (Prioritet 2). 
 
Skapa en tab-order genom länkar, former och andra objekt genom funktionen ”tabin-
dex”. Vid tryck på tangenten tab så ska olika objekt markeras i logisk ordning (Priori-
tet 3). 
 
Tillhandahåll tangentbordsgenvägar till viktiga objekt som formkontroller, grupper av 
formkontroller och klickbara bilder på klientdatorn.  Detta görs via ”accesskey” attri-
butet i HTML (Prioritet 3). 
 
 
Riktpunkter för riktlinje 10: 
 
Använd inte ”pop-up” fönster och byt inte fönster utan att informera användaren först. 
Som exempel, i HTML ska man inte använda ”target” som är ett nytt fönster i en ram 
(Prioritet 2). 
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Säkerställ att alla namntaggar till formkontroller är rätt positionerade, namnet måste 
vara först och näst intill den associerade kontrollen, och på samma rad. Flera på sam-
ma rad är tillåtet så länge namntaggen är före kontrollen, annars kan bara en namn-
tagg och kontroll tillåtas per rad (Prioritet 2). 
 
Text som återges i kolumnform, kolumner sida vid sida ska finns tillgänglig som lin-
jär form på en alternativ sida ett samma dokument. Detta kan hjälpa användare vars 
hjälpprogram inte kan läsa av kolumnblock (Prioritet 3). 
  
I HTML ska man använda platshållare för tomma redigeringsrutor och textområden, 
TEXTAREA och INPUT. Detta görs för att undvika användarprogram som inte kan 
hantera tomma kontrollelement (Prioritet 3). 
 
Mellan näraliggande länkar, skriv textnamn för länkarna med mellanrum så att använ-
darprogram kan skilja dom åt på ett korrekt sätt (Prioritet 3). 
 
 
Riktpunkter för riktlinje 11: 
 
Använd W3C :s tekniker när dom finns tillgängliga och när dom är lämpliga för en 
viss uppgift. Använd alltid de senaste versionerna om det stöds (Prioritet 2). 
 
Undvik användning av nedgraderande W3C-tekniker, använd till exempel ej HTML :s 
FONT element, utan istället ”style sheets” som till exempel FONT i CSS (Prioritet 2). 
 
Tillhandahåll information som låter användare ta hem dokument i överensstämmelse 
av deras inställningar, som till exempel språk och innehållstyp (Prioritet 3). 
 
Om man har försökt, men ändå inte lyckats skapa en tillgänglig webbsida så tillhan-
dahåll en länk till en alternativ sida som använder sig av W3C :s teknologier. Sidan 
ska innehålla likvärd information, funktionalitet och är uppdaterad lika ofta som ori-
ginal sidan (Prioritet 1). 
 
 
Riktpunkter för riktlinje 12: 
 
Lägg till titel på varje ram för att underlätta navigering och identifikation (Prioritet 1). 
 
Beskriv meningen med ramarna och hur dom förhåller sig till varandra om det inte 
framgår av ramtitlarna (Prioritet 2). 
 
Dela upp stora klumpar av information så att dom blir mer åtkomliga och begripliga. 
Som till exempel, använd taggen OPTGROUP för att gruppera OPTION element 
(Prioritet 2). 
 
Koppla textnamn (etiketter) till dess kontroller i formulär. I HTML ska LABEL och 
dess ”for” attribut användas (Prioritet 2). 
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Riktpunkter för riktlinje 13: 
 
Det ska vara tydligt och klart vart varje länk leder. Namnet på länken bör vara en kort 
sammanfattning på vad användaren förväntas hitta om han/hon klickar på den. An-
vänd attributet ”title” i HTML (Prioritet 2). 
 
Använd metadata för att lägga till semantisk information till webbsidorna. Använd 
RDF i HTML för att ange dokumentnamn, författare, innehållstyp och så vidare. (Pri-
oritet 2). 
 
Tillhandahåll information om webbsidans upplägg, genom till exempel en karta (”site 
map”) eller ett index. Peka på de tillgänglighetsfunktioner som finns tillgängliga (Pri-
oritet 2). 
 
Använd konsekventa navigeringsmekanismer. Ha alltid mekanismerna på samma stäl-
len på alla sidor så underlättar det för alla användare. En lättare navigeringsstruktur 
gör att användaren lättare kommer att hitta det han/hon söker efter (Prioritet 2).  
 
Använd navigationslister som lyser upp navigeringsmekanismerna och ger använda-
ren lätt access till dem (Prioritet 3). 
 
Grupprelaterade länkar ska identifieras för användarprogram och så att dom kan skip-
pas (Prioritet 3). 
 
Om sökfunktioner finns på webbsidan, skapa olika sökvillkor för olika kunskapsnivå-
er. Användare, till exempel dyslektiker kan ha svårigheter med sökmotorer som krä-
ver exakt stavning. En sökmotor kan då innehålla exempelvis stavningskontroller 
(Prioritet 3). 
 
Placera särskiljande information i början på rubriker, paragrafer, lister och så vidare. 
Detta gör det lättare för användare med skärmläsare som går igenom information se-
kventiellt (Prioritet 3). 
 
Tillhandahåll information om samlingsdokument (till exempel nerladdningsbara zip-
filer), till exempel om dokumentet innehåller flera sidor eller olika typer av innehåll. 
Samlingsdokumenten kan kommenteras genom ”rel” och ”rev” attributen i LINK tag-
gen i HTML.  
 
Använd helst inte ASCII bilder istället för vanliga bilder om möjligt. Om ASCII an-
vänds så ska en länk finnas tillgänglig så man kan skippa ASCII raderna (Prioritet 3). 
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Bilaga 12 - Förklaringsmodeller - dyslexi   
  
 
Skriv- lässvårighet/Dyslexi förklaringsmodeller. 

När dyslexi eller skriv och lässvårigheter kommer på tal hävdar somliga att andelen män-
niskor med skriv och lässvårigheter bara ökar. En troligare orsak är enligt Eva 
Svärdemo Åberg (2001) att kraven på en god skriv och läskunnighet ökar i vårt samhälle 
och därmed uppmärksammas fler människor som inte når upp till de uppställda kraven. 
 
Människor med funktionshinder som läs- och skrivsvårigheter upplever att de har ett han-
dikapp först när de möter en sådan miljö som kräver just de funktioner som de helt eller 
delvis saknar. Läs- och skrivförmågan bedöms utifrån de krav som ställs ute i samhället, 
och dessa krav skiljer sig åt i olika kulturer och från en tid till en annan och är därigenom 
något relativt enligt Eva Svärdemo Åberg (2001). Läs- och skrivsvårigheter, specifika läs- 
och skrivsvårigheter och dyslexi är begrepp som används för att beteckna att en människa 
har problem med att läsa och skriva enligt Eva Svärdemo Åberg (2001). 
 
Inom forskningen kring läs- och skrivsvårighet/dyslexi har det länge rått olika åsikter om 
vad som ligger bakom de olika svårigheterna, arv eller miljö. Enligt Eva Svärdemo Åberg 
(2001) har forskarna enats om att lägga en tyngd på att orsakerna är en kombination mel-
lan arv och miljö. 
 
Inom forskningen finns det vilket nämnts olika syn och förklaringsmodeller till läs och 
skrivsvårigheter. Förklaringsmodellerna har olika orsaksursprung till orsaken kring läs- 
och skrivproblematik. Modellerna har sin ansats utifrån biologisk-genetisk, lingvistisk, 
psykologisk och pedagogisk karaktär. 
 

Biologisk – genetisk förklaringsmodell 
 
Den Biologisk-genetiska förklaringsmodellen, har den neurofysiologiska forskningen stu-
derats och påvisat formskillnader i hjärnan hos dyslexier. Eva Svärdemo Åberg (2001) 
Skriver att Gerschwind och Galaburda (1984) har upptäckt hjärnavvikelser hos människor 
med dyslexi. Avvikelsen bestod i anhopningar av nervceller lokaliserade i vänstra hjärn-
halvan, dels av formskillnad i den normala uppbyggnaden av hjärnbarken.  Gerschwind 
och Galaburda anser att det föreligger ett samband mellan dyslexi och immunologiska 
samt hormonella faktorer. Genom undersökningar i laboratorier har man sett att könshor-
monet testosteron påverkar hjärnans utvecklingshastighet i vänster hemisfär, vilket med-
för en kompensatorisk överutveckling i höger hemisfär. Utvecklingsdefekterna anses ha 
en stor betydelse för språkutvecklingen och uppkomsten av dyslexi. 
 
Eva Svärdemo Åberg (2001) skriver att Gerschwind och Galaburda pekar även på att det 
finns forskning från början av 1900-talet där forskare visar på att det finns ärftliga förklar-
ingar till läs- och skrivsvårigheter. Forskare hade uppmärksammat att det förekom dyslexi 
hos flera familj- och släktmedlemmar. 
 
Eva Svärdemo Åberg (2001) skriver att Bertil hallgren (1950) skrev i sin avhandling 
om dyslexins ärftlighet, att  han gjorde en distinktion mellan specifika och ospecifika 
läs- och skrivsvårigheter. Han menade att specifika läs och skrivsvårigheter är av 
medfödd och ärftlig karaktär. De ospecifika läs- och skrivsvårigheterna beror fysliska 
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faktorer såsom hjärndefekter, syn-, hörsel och talfel. De innefattade även mentala fak-
torer såsom ”svag intelligens” och emotionella störningar. Slutligen pekar han på oli-
ka miljöfaktorer. I sin studie pekar han på att det är arvsgången inte könet som var 
den dominerande faktorer.  
 

Lingvistisk förklaringsmodell 
 
Eva Svärdemo Åberg (2001), skriver att språket är en förmåga som vi föds med och 
som vi utvecklar genom kommunikation och samspel med andra människor. När två 
människor talar med varandra är det inte bara det verbala budskapet som de förlitar 
sig på utan ofta förstärks och förtydligas budskapet med betoningar, intonationer, pa-
user och icke verbala ledtrådar. Vid läsning och skrivning måste man däremot utveck-
la helt nya och analytiska förhållningssätt till språket. Det innebär att det är två helt 
olika sätt att kommunicera. Läsaren respektive skrivaren måste lära sig att tolka och 
analysera språkljudens relation till bokstäver, förstå hur bokstäver och stavelser bildar 
ord och hur ord bildar satser och meningar samt att göra det lästa eller skrivna förståe-
ligt. Språkliga färdigheter som fonologisk- morfologisk-, semantisk-, syntaktisk-, och 
pragmatisk förmåga är en förutsättning för en smidig läs- och skrivinlärning. Brister i 
språklig medvetenhet, främst i fonologisk och morfologisk förmåga, visar på det mest 
betydelsefulla sambandet med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Personer med brister 
i fonologisk och morfologisk medvetenhet har svårt att lyssna ut vilka språkljud (fo-
nologi) som motsvarar rätt bokstäver (ortografi) samt att förstå hur ord är sammansat-
ta i olika delar (morfologi). 
 
När man talar om läsprocessen brukar man ofta fokusera två komponenter: ordavkodning 
och förståelse. Ordavkodning innebär att läsaren tyder varje bokstav och bokstavsljud och 
formar det till ord. Eva Svärdemo Åberg (2001) skriver också att förståelse innebär tolk-
ningen av det lästa. I den lingvistiska förklaringsmodellen pekar Eva Svärdemo Åberg 
(2001) på att en läsare med avkodningsproblem har svårt att få grepp om språket och or-
dens uppbyggnad, och på grund av detta får läsaren även svårigheter med förståelsen av 
textinnehållet. 
 
Till den komplexa symtombilden hör också att elever med läs- och skrivsvårighe-
ter/dyslexi kan visa brister i semantisk-, syntaktisk- och pragmatisk förmåga skriver Eva 
Svärdemo Åberg (2001) och hänvisar till Webster(1994). Bristerna visar sig i att personer 
kan ha svårt att förstå ord och formuleringar vid läsning samt svårt att sätta sig in i vad 
som krävs för att en text ska kunna bli begriplig vid skrivning. 

 

Psykologisk förklaringsmodell 
 
Det abstrakta symboltänkandet som används i läsning och skrivning kräver ett visst mått 
av kognition, vilket förklarar att svagbegåvade personer ofta har svårare att lära sig läsa 
och skriva, skriver Eva Svärdemo Åberg (2001). Ett vanligt sätt att definiera dyslexi har 
varit att betona skillnaden mellan elevens allmänna intelligensnivå och läs- och skrivför-
måga, en teori som har börjat ifrågasättas. Eva Svärdemo Åberg (2001) skriver att det kan 
vara farligt att använda intelligensbegreppet i definitioner om man inte utförligt beskriver 
vad som därmed avses, dvs. avgör a vilka kognitiva faktorer i läsförmågan man ska utgå 
ifrån vid bedömningen av läs- och skrivsvårighet/dyslexi. 
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Enligt Eva Svärdemo Åberg (2001) visar personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi 
förhållandevis lägre resultat i aritmetik (huvudräkning av matematiska problem), kodning 
(perceptuellt snabbhetstest med papper och penna), information (allmänbildningsfrågor), 
samt sifferrepetition (verbalt korttidsminne), vilket mätts utifrån WISC (Wechsler Intelli-
gence Scale for Children). 
 
Enligt Eva Svärdemo Åberg (2001) har personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi 
större svårigheter att bearbeta snabba auditiva och visuella informationsflöden än normal-
läsande personer. Det kan vara svårigheter med att hålla ordning på sekvenser av bokstä-
ver eller verbal information som presenteras i snabb följd. 
 
Eva Svärdemo Åberg (2001) skriver att personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi 
behöver längre tid för att bearbeta visuella stimuli. I en studie kunde man se att personer 
med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi behövde längre tid mellan två signaler för att kunna 
avgöra om det var en eller två signaler. Denna kunskap har inneburit att man har förstått 
att omkringliggande ord kan störa vid läsning, dvs. störa de ord som ögat och hjärnan för-
söker att tyda. Personer kan kompensera denna bristande visuella informationshantering 
genom att använda så kallat läsfönster, dvs. en övertäckning avtexta raden förutom de ord 
eller meningar som skal läsas. 
 
Uppmärksamhet och koncentration är andra mycket viktiga förutsättningar för att lära 
sig läsa och skriva. Vid all forma av inlärning krävs förmåga att visa uppmärksamhet 
inför och koncentration på det väsentliga i sammanhanget. Man börjar alltmer upp-
märksamma dessa faktorer betydelse vid tolkning av inlärning, såväl vid läs- och 
skrivinlärning, skriver Eva Svärdemo Åberg (2001). 
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