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Sammanfattning

Internet har utvecklats till att bli den enskilt största källan för information och tjän-
ster från myndigheter och företag. Webbsidor produceras dock sällan med använd-
barhet i fokus. Detta innebär en risk för att informationssökning och utnyttjande av
tjänster försvåras eller omöjliggörs för stora grupper av befolkningen. I denna up-
psats fokuseras på äldres problem med att tillgodogöra sig information via Internet
på grund av syn-, koordinations- och kognitiva problem, dess bakomliggande orsaker
och hur detta kan och bör åtgärdas. Sammanlagt 65 webbsidor har studerats och
vi konstaterar att ingen av dessa uppfyller de krav och rekommendationer som �nns
för att producera användarvänliga webbsidor. Vidare konstaterar vi att de riktlinjer
som World Wide Web Consortium utvecklat och som bland annat rekommenderas av
Verket för förvaltningsutveckling inte ger någon garanti för att webbsidor blir mer
användarvänliga. Uppsatsen avslutas med några rekommendationer för att skapa
mera användarvänliga webbsidor.
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Abstract

Internet has grown to the biggest individual source of information and service from
governmental authorities as well as companies. Web pages are, despite of this, rarely
produced with usability in mind. This leads to a risk that information and use of
services will be more complicated or even impossible to reach for large groups of peo-
ple in the community. This thesis focuses on older people's problem using Internet
because of reduced sight and problems with coordination and cognition. We also
discuss the cause of those problems and how Internet pages should be designed to
meet the needs of those a�ected.

Within the work 65 web pages has been analyzed and we establish that none of
those pages ful�l the requirements and recommendations that are in use. We also
establish that the guidelines that World Wide Web Consortium has developed and
that is recommended by the Swedish Administrative Development Agency, is not a
guarantee for usability of web pages.
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Kapitel 1

Introduktion

Användandet av Internet som första informationskälla ökar allt mer såväl ur ett
globalt som ur ett svenskt perspektiv. Enligt, Post och Telestyrelsen, PTS, hade 73
% av de svenska hushållen tillgång till Internet, 2007 [Post och Telestyrelsen]. En
samtidigt publicerad undersökning utförd av Synovate Temo AB visar att 87 % av
Sveriges befolkning i åldrarna 16 � 75 år uppger att de använder Internet [Jönsson
C., Svärd C.& Lindgren Å., 2007]. Samma rapport visar att den mest signi�kanta
ökningen av dagligt användande av Internet har skett i åldersgrupperna från 51 år
och uppåt. 65 % av de tillfrågade i åldersgruppen 51 - 60 år uppger att de använder
Internet i stort sett dagligen och för åldersgruppen 61 - 75 år är si�ran 38 %. Av
de tillfrågade (samtliga åldergrupper) svarade cirka 50 % att de använder Internet
för att hämta information från myndigheters webbsidor [Statistiska CentralByrån].
Det var därmed det fjärde största alternativet av de 20 som fanns att välja bland, se
Tabell 1.1.

Tabell 1.1: Användningområde för Internet, första kvartalet 2007 (utdrag från [Statis-
tiska CentralByrån])

Uppgift Andelar i %
Samtliga Kvinnor Män

Hämta information från myndigheters hemsidor 47 44 50
Ladda ner blanketter från myndigheter 29 26 32
Söka hälsoinformation 25 30 21
Skicka blanketter elektroniskt till myndigheter 24 22 27
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Samtidigt med det ökade användandet av Internet som informationskälla har för-
klarligt nog motsvarande tjänsteutbud ökat. Allt �er myndigheter, organisationer
och företag gör information och tjänster tillgängliga via Internet. Detta kan ses som
ett utslag av �era olika faktorer. Viktigaste faktorerna är troligtvis service och ef-
fektivisering. Genom att göra information och tjänster tillgängliga via Internet kan
kunder servas dygnet runt till en minskad arbetsbelastning jämfört med om infor-
mationen eller tjänsten enbart är tillgänglig via ett fysiskt besök eller telefonsamtal.

Den demogra�ska utvecklingen i Sverige har inneburit en ökning av antalet äldre
i landet. I dag är omkring 1,5 miljoner svenskar äldre än 65 år och inom tio år
förväntas gruppen över 65 år utgöra 25 % av Sveriges befolkning [Essen A., 2003].

De �esta forskare och läkare är överens om att åldrande innebär försämrad kognitiv
och perceptuell förmåga till exempel i form av sämre syn, sämre varseblivningsför-
måga och sämre koordination (se vidare Kapitel 5). Mot denna bakgrund �nner vi
det intressant att studera hur och om, framförallt o�entliga webbsidor, utformats för
att tillgodose en åldrande befolknings behov.
Vi har valt att i första hand titta på synförändringar, eftersom dessa förändringar
är de mest spridda hos äldre, samt att synen är det sinne vi i första hand använder
när vi skall besöka webbsidor.

1.1 Uppsatsens inplacering i ämnesområdet

Utbildningen syftar till att utbilda inom ämnesområdet människa, teknik organisa-
tion och ergonomi, MTO/E. Det kan då synas något konstigt att skriva en uppsats
som till största delen berör en sysselsättning som framförallt utförs på fritiden och
till stor del den del av befolkningen som inte längre är eller snart skall sluta vara
yrkesverksamma. Vår motivering till att uppsatsen passar mycket väl in i ämne-
sområdet är dels att vi anser det något förlegat att anse att MTO/E enbart berör
arbetslivet, dels att företag/organisationer skapar egna webbsidor för att minska den
belastning ett personligt besök, telefonkontakt och så vidare trots allt medför. Webb-
sidans tillgänglighet och användbarhet får därmed en viktig roll för hur störningsfritt
kärnverksamheten kan utföras.
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1.2 Syfte

Att undersöka, framför allt o�entliga webbsidors, anpassning till äldre användare.
För att utföra detta utgår vi från rekommendationer hämtade från litteratur och In-
ternet. Studien blir därmed en kvalitativ analys av anpassningen. Vi kommer vidare
att ge rekommendationer att ta hänsyn till då webbsidor utformas så att de passar
även äldre/synskadade besökare.

Frågeställningar

• Vilka rekommendationer �nns för webbsidor med hänsyn till en äldre besöks-
grupp.

• Hur pass följs dessa rekommendationer av svenska o�entliga webbsidor.

• Finns det rekommendationer för att skapa en �bra� webbsida.

• Vilka verktyg och metoder används för att testa webbsidors användbarhet

1.3 Referenshantering

I uppgiftsbeskrivningen för uppsatsarbetet har anvisningar givits att referenser skall
anges i formen Efternamn Förnamn(initial), årtal. Vi har i detta arbete i stort följt
denna form. Vi har dock i ett försök att undvika sammanblandning mellan text in-
om paranteser och referenser för de sistnämnda bytt ut parantes mot hakparantes [ ].

Om en referens består av tre eller �era författare är det brukligt att i textdokumentet
enbart ange försteförfattarens namn, följt av & al. På grund av ett kompileringsfel i
det program som använts var detta inte möjligt. Därför har vi i förekommande fall
valt att skriva ut samtliga författares namn.
I ett arbete om Internet är det oundvikligt att hämta information på Internet då
mycket av informationen publiceras enbart där. Tyvärr är det inte alltid som Inter-
netinformation är daterad. I det fall datering funnits tillgänglig har datering angivits
i övriga fall har den fått uteslutas. Internetinformation är inte stabil, det vill säga
att information kan ändras eller �yttas. Därför är alla Internetreferenser försedda
med ett accessdatum (acc. ÅÅÅÅMMDD) i litteraturförteckningen. Förändringar
av webbsidan och dess innehåll kan ha gjorts efter denna tidpunkt. Referensen är
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därför enbart giltig för angivet datum.
Det är inte i alla webbreferenser möjligt att följa den angivna länken direkt. Detta
beror i huvudsak på en av två orsaker:
1. Länken ligger nästlad och går därför inte att söka direkt.
2. Vi har av layoutmässiga skäl varit tvugna att dela länken på �era rader. I båda
fallen går det normalt att ta sig fram till rätt webbsida genom att skriva in adressen
partiellt (dela upp den i segment som avslutas före tecknet /) och klicka sig fram
stegvis.

1.4 Avgränsningar

I vår studie �nns följande avgränsningar

• Yttre faktorer tas ej upp

• Enbart sidor som anses relevanta för undersökningen examineras

• Kon�gurationsproblem undersöks ej

1.4.1 Yttre faktorer

Med yttre faktorer avser vi till exempel val av webbläsare, möjlighet att placera
förstoringslins framför datorskärm och så vidare, men också typ av skärm (�bright
screen�, LCD, CRT). Med andra ord sådana val som kan göras av eller påverkas av
användaren själv.

1.4.2 Enbart relevanta sidor studeras

Med relevanta sidor avser vi den typ av webbsidor som vi i vår studie kommit fram till
är/borde vara intressanta för en äldre målgrupp. Exempel på sådana sidor är till ex-
empel landstingssidor, kommunala sidor, skattemyndigheter och så vidare. Även här
måste vi dock göra avgränsningar för att inte materialet skall bli allt för omfångsrikt.
Det �nns naturligtvis även icke statliga/kommunala sidor som är av intresse för den
webbsurfande äldre befolkningen, till exempel webbsidor för banker, resebyråer och
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så vidare. Vissa sådana sidor förekommer i undersökningen, beroende på resultat av
litteraturstudien men även här har en stark reducering av antalet webbsidor som
examineras gjorts.

1.4.3 Kon�gurationsproblem undersöks ej

Kon�gurationsproblem kan uppstå om en dator är försedd med en typ av operativsys-
tem och en webbläsare som inte är optimerad för det operativsystemet. Problemen
uppstår främst om den webbsida som besöks använder multimediatekniker som Flash
eller script, till exempel JavaScript.

När en webbsida besöks skickar klienten (besökarens dator) en så kallad 'user agent
string' till webbsidan. Denna sträng innehåller information om datorns webbläsare
inklusive versionsnummer, operativsystem och språk. Till exempel, Swedish version
of Internet Explorer 7.0 on Windows XP. Ingen personlig information om användaren
�nns med i user agent string. Den skickade informationen gör det relativt enkelt att
samla statistik över användarpro�ler på nätet. I dagsläget �nns �era olika webbläsare
vanligast är Microsoft Internet Explorer, se Tabell 1.2 nedan 1.

Tabell 1.2: Olika webbläsares marknadsandelar [Onestat.com]

Webbläsare Användare i procent juli, 2006
Microsoft Internet Explorer 83,05
Mozilla Firefox 12,93
Apple Safari 1,84
Opera 1
Netscape 0,16
Övriga 0,02

Med hjälp av samma 'user agent string' kan man få fram de vanligaste operativsys-
temen. Även här är Microsoft överlägset störst, se Tabell 1.3.

Utgående från ovan redovisade statistik har vi valt att använda oss av operativsys-
temet Windows XP och webbläsaren Internet Explorer 7.x vid våra undersökningar

1Statistiken bygger på procent av besökare på en grupp av webbsidor, därför kan variationer i

procentuella andelen förekomma mellan olika källor. Trenden och den inbördes ordningen är dock

densamma hos samtliga källor som kontrollerats.
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Tabell 1.3: Fördelning av använt operativsystem [Onestat.com]

Operativsystem Användare i procent juli, 2007
Windows 96,72
Macintosh 2,7
Linux 0,36
Övriga 0,22

av webbsidor. Internet Explorer 6.X hade kanske varit ett riktigare val då denna
fortfarande är den vanligaste versionen av webbläsare. Vårt val motiverar vi dock
med att Internet Explorer 7.X är den webbläsare som levereras med nya datorer med
Windows som operativsystem, samt också är den webbläsare som hänvisas till om
en besökare själv skall ladda ner en Internet Explorer-läsare från webben.

1.5 Metod

Inom webbdesign �nns �era accepterade metoder för att kontrollera att uppsatta
mål uppfylls, vi har valt att utgå från en heuristisk metod, men redovisar här även
några av de övriga vanligt förekommande metoderna.

Heuristisk utvärdering (enligt Nielsen) Det är denna metod vi delvis använt
oss av i denna studie. Vi har dock inte utgått från Nielsens kriterier då de inte var
helt tillämpbara i vårt fall.
Denna metod utgår från en lista med användbarhetskriterier enligt Human Factors-
principer. Principerna för den metod som vi använt och hur den genomförs beskrivs
bland annat på webbsidan a Heuristic Evaluation (http://www.useit.com/papers/heuristic/
heuristic_evaluation.html)

Metod:
Två till tre personer utvärderar systemet eller webbsidan utifrån listan, samt ran-
gordnar upptäckta felaktigheter.

Diagnostisk utvärdering
En metod med det primära syftet att identi�era användarproblem.
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Metod:
De i kontexten viktigaste uppgifterna väljs ut för att testas av en representativ an-
vändargrupp. Testpersonerna observeras under interaktionen och misstag noteras och
klassi�ceras. Metoden kan med fördel kompletteras med en expertutvärdering eller
en heuristisk utvärdering

Funktionsutvärdering Med denna metod försöker man mäta om den nivå som
behöver nås för ett tillfredställande resultat uppnås.

Metod:
Denna utvärderingsmetod är snarlik den diagnostiska utvärderingen till sitt upplägg,
men vid funktionsutvärdering försöker man även att efterhärma realistiska användar-
situationer i möjligaste mån.

Subjektiv utvärdering
Vid denna metod ligger tyngdpunkten på användarens tillfredsställelse med att an-
vända webbsidan. Det vill säga att e�ektivitet och eventuella felaktigheter i design
är sekundära.

Metod:
Användare får fylla i ett frågeformulär där de beskriver vad de tycker om att använda
produkten. Alternativt intervjuas testpersonerna.

Kritisk incidentanalys
Användare ombeds att speci�cera händelser som de upplevt under testningen och
som de anser har haft betydelse för resultatet.

Metod:
Användare ombeds beskriva en eller �era kritiska incidenter som kan anses ha påverkat
slutresultatet. Rapporter från �era användare sammanställs i en så kallad innehålls-
analys som utvärderar de viktigaste funktionerna.

Tillfredställandebaserat angreppssätt
Denna metod används ibland tillsammans med användbarhetstester för att utvärdera
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en användares tillfredsställelse med produkten. Det är därmed ingen metod som skall
användas separat, utan enbart i kombination med och som komplement till använd-
barhetstester.

Metod:
Flera olika sätt att mäta användarens tillfredställelse med en produkt �nns. Vanligast
är att använda någon form av frågeformulär. Metoden �nns bland annat beskriven
i boken Designing pleasurable products: an introduction to the new human factors,
(Jordan P., 2000.)

Av de beskrivna metoderna passar heuristisk utvärdering bäst för vårt syfte. Detta
dels beroende på att det i många fall �nns utarbetade användbarhetskriterier för det
område som vi avser studera samt att mängden webbsidor som ingår i studien är
så pass stor att en användarstudie över samtliga sidor troligtvis inte skulle låta sig
göras inom tidsramen för denna uppsats. Genom att sätta upp ett antal relevanta
användbarhetskriterier och se hur dessa uppfylls kan vi också få en jämförande analys
mellan olika webbsidor vilket kan vara av intresse.

1.5.1 Metodkritik

En heuristisk utvärdering bygger på kontroll av att accepterade och välgrundade
riktlinjer för området följs. Riktlinjer är dock sällan exakta, varför en viss subjektiv
tolkning kan förekomma. Om en riktlinje till exempel säger att en webbsida inte
skall innehålla onödiga, störande moment blir det upp till den enskilde utvärderaren
att bedöma vad som är onödigt störande. Medvetna om problemet har vi försökt att
använda oss av kvantitativa och mätbara riktlinjer där så varit möjligt. Subjektivitet
vid bedömning är dock omöjligt att helt undvika.

1.5.2 Målgrupp

Uppsatsen skrivs som ett examensarbete inom Masterprogrammet Människa-Teknik-
Organisation/Ergonomi vid Linköpings universitet, men bör även vara av ett generellt
intresse för webbdesigners, samt för beslutsfattare och administrationsansvariga in-
om framför allt den o�entliga sektorn.
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Kapitel 2

Internet, en kort historik

Nedanstående historik gör inte anspråk på att vara fullständig. Vissa årtal, personer
och steg i utvecklingen har uteslutits för att inte göra historiken alltför omfattande.
Eftersom kapitlet enbart avser att ge en överblick om Internets utveckling har den
valda strategin ansetts motiverad.

Få om några saker har haft så stor betydelse för datorns spridning, kommunikation
mellan människor och informationsutbyte som Internet. Utan ett brett samarbete
mellan regeringar, universitet och företag hade Internet inte kunnat utvecklas till vad
det blivit, men det hela startade med en ung students idéer 1961. Leonard Kleinrock
var student vid Massachusetts Institute of Technology, MIT, när han �ck en artikel
om packet switching theory publicerad. Teorin är en av grundförutsättningarna för
utveckling av datornätverk och Internet och går i stort ut på att stora data�ler i
stället för att skickas i förbestämda ledningsnät styckas upp i små paket som skickas
genom ett nätverk av �era datorer. Den e�ektivaste vägen för varje enskilt paket
bestäms av routrar längs vägen.

De första nedskrivna anteckningar om de möjligheter som ett globalt datanätverk
kunde ge gjordes av J.C.R Licklider på MIT. I en serie anteckningar skrivna 1960 �
1968 beskrivs The Galactic Network. I den andra anteckningen, On-Line Man Com-
puter Communication från 1962, beskrivs hur ett globalt nätverk av datorer kan öka
den sociala interaktionen mellan människor och hur information och program snabbt
kan nås oavsett var mottagaren be�nner sig [Internet Society].
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Nästa viktiga steg togs 1966 vid Advanced Research Projects Agency, ARPA, nu-
mera Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) där ett datornätverk,
Arpanet, med packet switch-teknik började utvecklas. Till första nod i nätverket
valdes University of California, Los Angeles (där Leonard Kleinrock nu arbetade).
Till andra nod valdes Douglas Engelbart´s laboratorium Augmentation Research
Center, ARC, vid Stanford Research Institute, SRI. Engelbart bidrog till många in-
novationer som lyfte interaktionen (användarvänligheten) i ett socialt nätverk. Detta
ledde senare fram till Internet [Internet Pioneers, a]. I slutet av 1969 bestod nätver-
ket av fyra sammankopplade datorer. En annan forskare som haft stor betydelse för
Internets utveckling är Vint Cerf som ofta benämns som Internets fader. Cerf var
bland annat en av förgrunds�gurerna när det första kommersiella e-postnätverket
MCI Mail utvecklades [Internet Pioneers, b].

1972 demonstrerades för första gången Arpanet o�entligt av Bob Kahn, som varit en
av nyckelpersonerna i framtagandet av Arpanet och samma år utvecklades det första
e-postprogrammet. Arpanet utvecklades till Internet som till skillnad från föregån-
garen byggde på att det skulle �nnas �era, av varandra oberoende, nätverk som kunde
sammankopplas i en öppen nätverksarkitektur. Det protokoll som tidigare använts
för att styra paketen fungerade inte i den nya arkitekturen och ett nytt protokollpaket
där varje paket förseddes med ett Transmission Control Protocol/Internet Protocol,
TCP/IP, som talade om för sändar- och mottagardator hur paketen skulle delas och
sättas ihop utvecklades. Programmet för utveckling av TCP/IP, leddes av Kahn och
kallades först Internetting.

Under 80-talet ökar datoranvändandet framförallt inom företag kraftigt och tre olika
typer av nätverk kan urskiljas. I varje land �nns ett fåtal landsomfattande nätverk,
något �era regionala nätverk och många små lokala nätverk. Mängden av nätverk och
ingående datorer gjorde att den tills nu använda metoden med si�ervärde för varje
gästdator blev opraktisk och domännamnssystemet, DNS, utvecklades (exempel på
domännamn är www.liu.se). Systemet med domännamn gjorde det också möjligt att
utnyttja en hierarkisk uppbyggnad inom domänen (exempel www.ida.liu.se).

Nästa stora steg i utvecklingen av Internet togs vid den europeiska organisationen för
studier av radioaktivitet, CERN 1989. Organisationen var uppkopplad till nätverket
av datorer, men Tim Berners-Lee ansåg att det borde �nnas en enkel metod att kopp-
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la ihop och länka olika dokument på olika datorer. Berner-Lee döpte sitt förslag till
WorldWideWeb, WWW. För WWW föreslog Berner-Lee 1990 användandet av ett
enkelt protokoll som han kallade HyperText Transform Protocol, http. Som textfor-
mat för protokollet utvecklades ett enkelt programmeringsspråk HyperText Mark-up
Language, HTML. Språket i sin tur byggde på en internationell överenskommelse om
hur text skulle struktureras i enheter som rubriker, stycken, listor och så vidare kallad
Standard Generalized Mark-up Language, SGML [W3C, 2008].

I och med utbyggnaden av nätverk och det därmed ökade intresset för Internet blev
allt�er kommersiella aktörer intresserade av att utveckla produkter (programvaror)
som kunde använda den nya tekniken och problem uppstod då olika aktörer hade
olika lösningar på samma problem eller tekniska möjlighet. Webbsidor med infor-
mationstext av typen �Denna sida kräver XXX (namn på webbläsare) för att kunna
läsas� var inte ovanliga. Problemet uppmärksammades och �era av dem som arbetat
med utvecklingen av Internet, men även andra personer insåg att en organisation
som koordinerade och ställde upp rekommendationer för Internet behövdes. på ini-
tiativ av Tim Berner-Lee grundades därför 1994 The WorldWideWeb Consortium,
W3C.

W3C ansåg att ett problem med programmeringsspråket HTML var att det inte
skilde på text och layout, allt sattes i samma dokument. För att komma till rätta
med detta infördes 1996 rekommendation om användandet av Cascading StyleSheets,
CSS. Tanken var att ett dokuments layout (bakgrundsfärg, textfärg, rubriksättning
och så vidare) skulle ligga i CSS-dokumentet, medan själva innehållet skulle ligga i
HTML-dokumentet. En annan vinst med detta var att användare skulle kunna an-
vända egna CSS för att kompensera för egna eller tekniska handikapp [W3C a, 2008].

1998 kom nya rekommendationer beträ�ande CSS, Cascading Style Sheets, level 2.
Här fokuserade W3C ännu starkare på att förbättra webben för handikappade med
bland annat speciella format för röstmedia (aural), blindskrift (braille), utskrift på
taktila skrivare (embossed) och visning på tv-skärm (tv)[W3C b, 2008].

År 2001 påbörjades arbetet med CSS, level 3, men det är ännu inte slutfört. Några
större förändringar beträ�ande rekommendationer för att göra webbsidor mer använ-
darvänliga för handikappade och/eller äldre verkar dock inte �nnas med i arbetet.
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I och med CSS1 rekommenderade W3C tillverkarna av webbläsare att införa möj-
lighet för användarna att ändra textstorleken. Samtliga stora tillverkare av webb-
läsare har följt rekommendationen, men något olika, så har till exempel Windows
Internet Explorer tre valbara storlekar över normal, medan Mozilla Firefox har sju.
Den norska webbläsaren Opera, som kanske annars är den webbläsare som mest
strikt följer W3C:s rekommendationer, har valt en annan lösning där man tillåter
användaren att steglöst zooma storleken av hela webbsidan. I och med det förfaran-
det förstoras även bilder, vilket inte är fallet med de lösningar som Microsoft och
Mozilla valt (i senaste versionerna av Firefox och Internet Explorer har möjlighet till
förstoring lagts till).

I Tabell 2.1 nedan visas Internets spridning från 1994 och framåt inklusive det förvän-
tade antalet användare 2010.

Tabell 2.1: Internets utveckling 1969 � 2010

År Värddatorer Användare
1969 4 �
1981 213 �
1984 1000 �
1987 10 000 �
1992 1 000 000 �
1996 10 000 000 40 000 000
2003 175 000 000 650 000 000
2005 ??? 1 080 000 000
2010 ??? 1 800 000 000
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Figur 2.1 nedan visar det procentuella antalet användare av Internet per land, juni
2007.

Figur 2.1: Antalet Internetanvändare globalt [Wikipedia a [2007]].
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Kapitel 3

Internet i Sverige 2007 och 2008

3.1 Hur såg användandet av Internet ut i Sverige 2007?

World Internet Project (WIP) är en global studie som belyser de sociala, ekonomiska,
kulturella och politiska förändringar som den nya digitala kommunikationstekniken
medfört. Studien pågår samtidigt i 28 länder, man följer minst 2000 hushåll per land.
Sverige deltar i denna studie. Den svenska forskningspartnern heter World Internet
Institute. I Sverige genomförs 2000 telefonintervjuer årligen. Personerna som inter-
vjuas är 18 år och äldre. Data för varje år samlas in och sammanställs. Under senaste
mätningen, februari - april 2008, genomfördes telefonintervjuer av 2000 hushåll. Re-
sultatet av intervjuerna �Svenskarna och Internet 2008� kommer att presenteras i sin
helhet under oktober 2008. I denna uppsats �nns delar av data från denna studie men
merparten kommer ifrån studien �Svenskarna och Internet 2007� som presenterades
i början av november 2007 [Finndahl O., 2008].

I Figur 3.1 illustreras Svenskarnas tillgång till datorer, Internet och bredband från år
1995 till 2008. År 2008 har 86% av svenskarna dator i sina hem och 81% har tillgång
till Internet i hemmet. Bredbandsuppkoppling har ökat kraftigt under de senaste
åren och 74% använder sig av det. Telefonmodem är inte lika vanligt och används
endast av 7%.
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Figur 3.1: Diagrammet visar svenskars tillgång till datorer, Internet och bredband
under åren 1995 - 2008

År 2007 var det 76% som använde Internet och av dessa använde 68% det hemma
åtminstone en gång i veckan och 52% använde Internet dagligen. Hur tillgången till
Internet förändrats under åren 2000 till 2007, uppdelat på 7 olika åldersgrupper,
åskådliggörs i Figur 3.2.
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Figur 3.2: Diagrammet visar hur tillgången till Internet förändrats i olika åldersgrup-
per år 2000 � 2007

Ny teknik sprider sig först till entusiaster och innovatörer, därefter följer den grupp
som kallas den tidiga majoriteten. I kartläggningen �Svenskarna och Internet� har
man sett att i den tidiga majortiteten åter�nns barnfamiljer och endast ett min-
dre antal av de äldre användarna. Att Internet har visat sig vara användarvänligt,
uppfyller mer långsiktiga behov och numera anses vara ekonomiskt överkomligt är
faktorer som forskarna tror har gjort att Internet har spridit sig till en majoritet
av befolkningen. Denna utveckling går att jämföra med när radio, TV, videoband-
spelare och mobiltelefon introducerades. För datorn och Internet har det dock tagit
längre tid än för radio och TV. Det tog 10 till 15 år innan 90% av befolkningen
ska�ade sig först radio och sedan TV. För videobandspelaren och mobiltelefonen tog
det nästan 20 år innan dessa återfanns hos 90% av befolkningen. Skälen till att inte
vara uppkopplad mot Internet i hemmet varierar, de vanligaste återges i Figur 3.3.
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Figur 3.3: Främsta skäl att inte ha Internet hemma.

Vanligaste skälet år 2007 att inte ha Internet i hemmet var att man inte var in-
tresserad (59%), i denna grupp ingick även de som svarade att de inte kände något
behov av Internet. 22% angav att man valt att inte ha Internet i hemmet på grund av
tekniska problem. Exempel på detta var att den egna datorn var för gammal, att den
hade gått sönder eller att modemuppkopplingen inte fungerade smidigt. Ekonomiska
problem var skälet hos 5% av de tillfrågade. 3% angav att de tyckte att deras egen
bristfälliga kunskap gjorde att Internet verkade krångligt och därför valde bort det.
Personliga skäl angavs av 6%, detta var till exempel att man höll på att byta bostad.
5% svarade att anledningen till att man inte hade Internet hemma var på grund
av ett funktionshinder. Funktionella nedsättningar som tillhör stigande ålder så som
nedsättning av syn och motorik var skäl att man inte hade Internet i hemmet.
I rapporten svarar 12% att de har någon form av funktionshinder då detta de�nieras
som något av sju följande hinder: grovmotoriskt, �nmotoriskt, invärtes medicinskt,
psykiskt/kognitivt, nedsatt hörsel, nedsatt syn och läs- och skrivsvårigheter. Rap-
portförfattarna uppskattar detta till omkring 900 000 personer i Sverige. Enligt SCB
(Statistiska Centralbyrån) har en dryg miljon svenskar någon form av funktions-
hinder enligt klassi�ceringen ovan.
De �esta av dessa har på grund av sina funktionshinder inte några problem att an-
vända Internet. Rapportförfattarna fann att svaret blev ett annat om man istället
frågade om man som användare hade något funktionshinder som försvårar använ-
dandet av Internet. Uppskattningsvis menar de att 430 000 människor i Sverige
2007 svarade att de hade funktionshinder som försvårade användandet av Internet.
I denna grupp är det 42% som anger att synen gör det svårt att använda Internet.
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Motoriska problem anges av 37%. Till de 13% som uppgett kognitiva problem räknas
även de med dyslexi. Medicinska skäl som försvårar användandet av Internet anges
av 8%. Rapportförfattaren anser inte att det är förvånande att människor med dessa
svårigheter har svårt att använda Internet. De menar att Internet bygger på skriven
text, visas i litet format på en många gånger mörk �immrande skärm utan större
kontraster och kräver exakt tryckande av en rad känsliga knappar. De ovan nämnada
funktionshindren åter�nns främst hos den äldre delen av befolkningen. Ju äldre man
är desto �er funktionshinder har man som försvårar datoranvändandet. En av fem
användare över 55 år anger att de har något hinder som försvårar datoranvändandet.
Se Figur 3.4.

Figur 3.4: Funktionshinder som försvårar datoranvändning fördelade på åldersgrup-
per.

Av de som angett att de har något funktionshinder som försvårar användandet av
datorer är det �era som önskar använda Internet mer om det hade varit möjligt. I
gruppen äldre över 65 år är det 60% som anger att de önskar det, jämfört med 17%
i samma åldergrupp utan funktionshinder. Även av dem i åldrarna runt 45 år med
funktionshinder är det många som skulle vilja använda Internet mer om det varit
möjligt. Se Figur 3.5.
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Figur 3.5: Del av befolkningen med funktionshinder som skulle vilja använda Internet
mer om det var möjligt.

Många pensionärer har redan hittat den medieanvänding som de tycker passar för in-
formation, kunskap och underhållning. Det krävs ganska mycket för att de ska frångå
sina vanor och byta ut ett väl känt medium mot ett annat. Men det är tänkbart att
Internet skulle kunna bli ett komplement till de andra medierna om det skulle kunna
erbjuda nåt som de andra medierna inte kan.
Bland de äldre användarna av Internet spelar faktorer som kön och utbildningsnivå
större roll för om man använder Internet än bland yngre användare.
De äldre användarna använder inte Internet på samma sätt som yngre. Man är inte
lika aktiv på Internet förutom när det gäller att skicka e-post. Skickar e-post gör
73% av användarna över 65 år, att jämföra med 93% av användarna i åldrarna 18-64
år. Av de äldre utförör 41% bankärenden över Internet att jämföra med 54% av den
övriga befolkningen som använder Internet.

Totalt kan 67% av befolkningen över 18 år räknas som vardagsanvändare av Internet.
I gruppen 46-65 år är 64% vardagsanvändare och bland de över 65 år är motsvarande
si�ra 24%. I Figur 3.6 visas hur många timmar i veckan de olika åldersgrupperna
använder Internet.
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Figur 3.6: Antal timmar i veckan de olika åldersgrupperna använder Internet

Internet är ett kommunikations, informations och underhållningsmedium. Vad sven-
ska folket ägnar sig åt när de använder Internet visas i Figur 3.7.

Kommunikation på Internet sker traditionellt genom e-post. Hur ofta man kom-
municerar via olika tekniker har ett tydligt samband med ålder. Yngre användare
kommunicerar oftare via direkt kommunikation som instant messaging (ICQ, MSN)
se Figur 3.8.
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Figur 3.7: Andel av svenska folket som utför olika Internetaktiviteter

Figur 3.8: Andel av olika grupper som utnyttjat Internets kommunikativa möjligheter

Internet lämpar sig som informationsplats för stora databaser, exempelvis kan lexikon
och stora uppslagsverk göras tillgängliga. Hur de båda åldersgrupperna 18-29 år
skiljer sig i användandet från gruppen över 65 år visas i Figur 3.9.
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Figur 3.9: Andel internetanvändare som använder Internet som faktabank, bibliotek
och praktisk hjälp
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Även om alla här redovisade si�ror pekar på att Internet till större del utnyttjas
av den yngre delen av befolkningen är trenden i Sverige att den befolkningsgrupp
som mest ökar sin Internetanvändning är de äldre. Sverige är dessutom, enligt den
rapport som citerats i detta kapitel, det land som har den i särklass största gruppen
äldre Internetanvändare, se Figur 3.10.

Figur 3.10: Andelen äldre internetanvändare i ett antal länder.



Kapitel 4

Riktlinjer för Webbdesign

4.1 Tillgänglighet och användbarhet

När webbsidor skapas är det två grundbegrepp som är av vikt för hur de kommer
att upplevas av besökaren. Dessa är tillgänglighet (accessibility) och användbarhet
(usability). Även om det inte �nns någon skarp gräns mellan dessa två begrepp kan
en grov indelning göras. I denna grova indelning kan tillgänglighet sägas handla om
kodning och användbarhet om design.

4.1.1 Tillgänglighet

Som nämnts tidigare skapades ett speciellt programmeringsspråk eller markeringsspråk,
HTML, för webbsidor. Relativt tidigt insåg man att språket hade sina begränsningar
i och med att det inte skilde på innehåll och presentation. Textinnehåll, storlek, färg
och så vidare programmerades direkt i varje enskilt dokument. Ett problem som det-
ta medförde var till exempel att om bakgrundsfärgen skulle ändras på en webbplats
�ck detta ändras i varje dokument för sig, något som för en stor webbplats kunde
bli tidsödande. För att något råda bot på detta och andra problem uppstod en ön-
skan att skilja på innehåll och struktur. Cascading style sheets, CSS, stilmallar på
svenska, blev den metod som kom att användas. All generell information om text-
typer, storlekar, färg, rubrikstorlekar, bakgrundsfärg och så vidare lades i ett CSS
och sedan anropade varje webbsida inom en webbplats detta CSS för att hämta in
informationen. Därmed behövde till exempel ändring av bakgrundsfärg enbart göras
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på en plats, i CSS, för att få genomslagskraft på hela webbplatsen.
I och med att möjligheten att visa och läsa Internetsidor spreds till även andra typer
av produkter än datorer förvärrades problemet ännu mer och CSS byggdes ut för att
även klara av att innehålla mallar för dessa nya produkter. I dag kan webbsidor läsas
på �era olika typer av produkter:

• Datorer
vilket kan innebära olika kombinationer av operativsystem (Windows, Linux,
Mac osv) och webbläsare (IE, Firefox, Opera osv). Det �nns också Speciella
läsare till exempel Lynx och Links som enbart läser text (har inget stöd för
tabeller, CSS, bilder, JavaScript, �ash, ljud eller video).

• PDA
det vill säga små handburna datorer med olika specialframtagna operativsys-
tem. Dessa har begränsat stöd för JavaScript och stora bilder.

• Mobiltelefon
med olika specialframtagna operativsystem och med begränsat stöd för JavaScript
och stora bilder.

• WebbTV
Med helt annan upplösning och skärmstorlek än en dator (560 pixel �nns inte
och scrollning i sidled är inte möjligt).

• StorTV
med mycket bred skärm

Dessutom �nns speciella hjälpmedel för dem med synhandikapp:

• Screen reader
Sidinnehållet läses upp i den ordning det visas på skärmen. CSS-baserade sidor
blir normalt sämre än icke CSS-baserade eftersom Screen reader inte kan läsa
CSS.

• Screen magni�er
Förstoringshjälpmedel som kraftigt begränsar antalet samtidigt synliga objekt.

• brailleskrivare
Skriver ut en webbsidas innehåll i blindskrift.
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Inom World Wide Web Consortium, W3C, �nns en grupp kallad Web Accessibility
Initiative, WAI. Gruppen startade sitt arbete i Oktober 1997. WAI arbetar fram
riktlinjer för tillgänglighet gällande webbsidor. De första riktlinjerna, WCAG 1.0,
publicerades i Maj, 1999. Arbetet med WCAG 2.0 pågår och beräknas bli klart un-
der 2008 [W3C c, 2008].
WAI:s rekommendationer för att förbättra tillgängligheten indelas i tio punkter:

1. Bilder och animation
Använd alt-attributet för att beskriva varje visuellt elements funktion.

2. Använd inte enbart färginformation
Tillförsäkra att text och gra�k är förståelig även utan användandet av färg.

3. Markeringsspråk och CSS
Skilj mellan innehåll, struktur (markeringsspråk) och presentation (CSS)

4. Klargör språkbruk och förkortningarWebbsidans huvudspråk skall deklar-
eras i markeringsspråket eller dokumentets huvud. Tillfälliga förändringar skall
markeras. Förkortningar och akronymer skall förklaras.

5. Diagram och tabeller
Tillhandahåll en sammanfattning av innehållet eller använd longdesc-attributet.

6. Ny teknik
Möjliggör att tillgänglighet kan erhållas även om nyare teknik inte kan använ-
das eller är avstängd.

7. Användarkontroll
Möjliggör för användaren att stänga av eller tillfälligt stoppa blinkande, rul-
lande, automatuppdaterade objekt eller sidor.

8. Inbäddadde gränssnitt
Om ett inbäddat system1 har eget gränssnitt skall detta gränssnitt gå att nå,
tillhandahåll annars alternativt innehåll.

9. Design för oberoende
Det skall gå att bläddra sig igenom en sida eller en webbplats genom att an-
vända �era olika tekniker. Till exempel mus, tabbtangent och så vidare.

1Ett inbäddat system kan till exempel vara Scripts, applets & plug-ins.
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10. Använd bakåtkompilerande lösningar
Den som använder en äldre version av webbläsare skall kunna läsa sidan.

Vid EU:s toppmöte i Feira i juni 2000 beslöts att o�entliga webbsidor publicerade av
EU:s institutioner eller medlemsländer och dess myndighetsorgan skall anta WAI:s
rekommendationer från och med slutet av år 2001 [Europeiska Gemenskapernas Kom-
mission, 2001].
I Sverige kontrolleras de o�entliga webbsidornas tillgänglighet två gånger per år av
Verket för förvaltningsutveckling, Verva [Burell M., 2008].

4.2 Utvärdering enligt Verva

Verva utför åtta olika test och använder sig för dessa av verktygen Web Accecibility
Toolbar (för webbläsaren Internet Explorer) alternativt av Firefox Web Developer
Toolbar (för webbläsaren Firefox) [Verva].
Nedan följer en kort beskrivning av de åtta olika testen.
För samtliga test gäller att enbart startsidan (webbplatsens förstasida) testas.
Test 1. Validerande av kod
Testar om webbplatsens kod följer standarden enligt W3C:s riktlinjer. Om en webb-
plats är kodad enligt riktlinjerna ökar möjligheten att sidorna kan läsas med olika
utrustning.
Mätresultatet kan bli ett av tre:

• 0 = Godkänt (Sidans kod följer standard).

• * alternativt inget värde = Underkänt (Sidan gick inte att testa med verktyget).
(Vi har i våra tabeller i Appendix A använt oss av tecknet - - -)

• 1 eller �era fel = underkänt (Sidans kod följer inte riktlinjerna).

Test 2. Rubriker
I test 2 undersöks om det �nns rubriker på sidan. Användandet av rubriker gör sidan
mer lättläst och överblickbar. Speciellt för de som läser sidor med hjälp av screen
readers är det viktigt med rubriker.
Mätresultatet kan bli ett av två, godkänt eller underkänt.
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Test 3. Rubrikstruktur
Test 3 undersöker att rubrikstrukturen är riktig. I html-kod används h-elementet för
att ange rubrik och rubrikstorlek. Sju olika rubrikstorlekar används, h1 � h7. Där
h1 står för huvudrubrik, h2 för underrubrik, h3 för under-underrubrik och så vidare.
De vanligast förekommande rubrikerna är h1 � h3. Testet kontrollerar att rubriker-
na följer en hierarkisk riktig ordning. Om test 2 ej blivit godkänt, det vill säga att
rubriker inte använts, är det ingen mening att utföra test 3. Mätresultatet för test 3
kan bli ett av två. Godkänt eller underkänt.

Test 4. Tabellantal
Ett alternativ till cascading style sheets, CSS, är att använda tabeller för layout av
en webbsida. Metoden var relativt vanlig innan CSS fanns, men då den innebär att
framför allt screenreaders kan misstolka innehållet bör den undvikas. I test 4 räknas
antalet tabeller på webbsidan. Antagandet är att många tabeller innebär att sidans
layout byggts upp med tabeller. Mätresultatet är enbart ett si�ervärde över antalet
hittade tabeller.

Test 5. Rubrikceller
Test 5 bygger på test 4 på så sätt att den testar hur många av tabellerna som har
rubrikceller. Antagandet är att många tabeller utan rubrikceller gör det troligare att
tabeller använts för layout, något som inte är önskvärt och som bland annat försvårar
användandet av screenreaders. Mätvärdet ger en kvot mellan antalet tabeller med
rubrikceller (x) och totala antalet tabeller (y). Om kvoten är lika med 1 är testet
godkänt, medan ett värde lägre än 1 indikerar att tabeller kan ha använts i layout-
syfte.

Test 6. Nästlade tabeller
Förekommer det nästlade tabeller (tabell i tabell) blir sidan onödigt komplicerad och
det kan också vara ett tecken på att tabeller använts för layout. Test 6 kontroller-
ar förekomsten av nästlade tabeller. Mätresultatet ger svar på om nästlade tabeller
förekommer.

Test 7. Metadata
En webbsida är indelad i två delar, head och body. I body ligger själva innehållet,
sidans text, medan head innehåller metadata. Metadata är, enkelt uttryckt, data om
data. Här ges information om språk, sökord med mera. Test 7 kontrollerar att metada-
ta anges enligt ett schema kallat Dublin Core. Dublin Core består av 15 (enkel) eller
18 (kvali�cerad) element. Samtliga element är valfria. Exempel på vanligt förekom-
mande element är title, creator, subject, description och publisher. Dublin Core visar
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däremot inte vilka andra standarder, till exempel standard för bildelement, stream-
ing video etcetera som följs.

Test 8. Frames
Ett tidigt sätt att strukturera webbsidor var att använda frames, ramar. Med frames
delas webbsidan i olika fält och innehållet styrs till speci�ka fält. Det �nns �era nack-
delar med att använda frames. Till exempel går det inte att skicka en länk till en
speciell sida då det bara �nns www-adress till huvudsidan. Ett annat exempel är att
många sökmotorer i sin rankning av webbsidor går efter antalet sidor en webbplats
har. I fallet med frames kommer sökmotorn endast att hitta en adress, vilket medför
en låg rankning. Som ofta är fallet får screen readers även här besvär med att tyda
sidan. Test 8 undersöker om sidan innehåller frames eller ej.

4.3 Användbarhet

Användbarhet skapas, som tidigare sagts till största del, vid design av webbsidan. Vid
användbarhetsdesign används �era olika principer för att uppnå ett tillfredsställande
slutresultat. Exempel på sådana principer är; igenkännande, kontrast och framhäv-
ning.
Igenkännande bygger på att det �nns ett mer eller mindre standardbetonat sätt att
strukturera en webbplats och antagandet att besökaren har erfarenhet av hur webb-
sidor brukar vara strukturerade. Till exempel förväntar surfare att menyer �nns
antingen liggande horisontellt i överkant av webbläsarens fönster eller vertikalt i
vänsterkant (vi talar här generellt om västerlänsk standard. Asiatisk och/eller ara-
bisk standard kan vara annorlunda då dessa skriftspråk inte alltid är uppbyggda för
lässtart i övre vänstra hörnet).
Två undersökningar [Bernard M., 2001][Bernard M., 2002] visar att mer än 96 % av
webbsurfare förväntar sig att menyn för interna länkar, det vill säga sidor längre ner
i strukturen, skall ligga vertikalt i vänsterkant. Medan externa länkar förväntas ligga
på nedre delen av högersidan.
Länkar förväntas färgmässigt hålla sig till ett visst utseende där blå färg innebär
obesökt länk, lila färg besökt och röd färg representerar aktuell länk.
Kontrast innebär att det skall vara kontrast mellan för- och bakgrund, samt också
att viktig information skall kontrastera i färg och/eller form mot övrig brödtext.
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4.4 Arbetsmiljöverkets anvisningar

Arbetsmiljöverket gav år 2003 ut en broschyr med namnet �Se och Förstå�. [Ar-
betsmiljöverket]. Broschyren lyfter fram en del av det som är viktigt för att använ-
daren ska kunna uppfatta och förstå den information som visas på bildskärmar och
displayer. Brochyren vänder sig till arbetsgivare, anställda som arbetar vid bildskär-
mar, samt till beställare och leverantörer av sådana system. Här följer ett kortfattat
sammandrag av broschyren med hänsyn tagen till de punkter som är relevanta för
uppsatsens syfte. Broschyren bygger till stora delar på AFS 1998:5 om �Arbete vid
bildskärm�. [Arbetsmiljöverket, 1998] AFS 1998:5 har några år på nacken och det
märks till exempel då man läser kommentarer till 2 och 3 paragrafen, där �immer
från bildskärmar tas upp. Idag används till större del LCD-skärmar än CRT-skärmar
och problemet är därmed inte lika stort. Det �nns av samma anledning inga kom-
mentarer till de �bright screen� som nu �nns på marknaden och för- och nackdelarna
med dessa bildskärmar.

Hur ska informationen visas? Broschyren ger tips på hur informationen bör visas
för att det skall vara enkelt för hjärnan att berabeta den. Information tolkas utfrån
människors be�ntliga kunskaper och erfarenheter. Information bör därför visas i lo-
gisk ordning efter användning, funktion eller viktighetsgrad. Den kan också presen-
teras i kronologisk-, nummer- eller alfabetisk ordning.
Ofta handlar svårighet om att ta in information mer om hur den presenterats än
mängden av den. Information kan grupperas med hjälp av färg, form eller ramar.
Med hjälp av fet eller kursiv stil eller rörelser i bilden kan man framhäva viktig in-
formation.

Hjärnan Hjärnan känner igen mönster och strukturer. Genom att vara konsekvent
med var och hur viktig information presenteras underlättar man för hjärnan. Det kan
vara svårt för hjärnan att navigera och hitta information när webbsidor byggs om
eller ändrar utseende. Sammanhang påverkar vår tolkning av information. Beroende
på erfarenheter och kunskaper har personer olika förväntningar och detta kan göra
att avvikelser inte uppfattas.
Det är viktigt att information som behövs �nns med på en och samma sida. Att växla
mellan olika sidor ökar den mentala belastningen. Vårt korttidsminne är begränsat
både vad gäller hur mycker information som ryms och hur länge vi kan komma ihåg
den. Korttidsminnet är störningskänsligt och främst tänkt att användas för att lösa
direkta problem och fatta snabba beslut.
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Informationstext bör vara kortfattad och lättbegriplig. En lång text ökar lästiden,
ökar risken för missförstånd, tröttar snabbare ut användaren och ökar risken för
ögonbesvär. Texten måste vara på ett språk som användaren förstår. Rekommenda-
tionen är att använda ett språk och inte låna in ord från andra språk.

Symboler/ikoner Enkla, tydliga och självförklarande symboler/ikoner kan under-
lätta för användaren. Storleken på dessa bör vara minst ca 10 mm om skärmen står
på 70 cm håll (värdet 10 mm gäller som riktvärde för de med perfekt syn).

Stress Stress kan ge tunnelseende, det begränsar vår uppmärksamhet och ökar san-
nolikheten att viktig information missas. Stressen försämrar förmågan att lösa prob-
lem och fatta beslut. Det blir svårare att hantera avvikande eller oväntade händelser.
Understimulering kan också ge negativa konsekvenser. Bland annat kan uppmärk-
samheten bli sämre och reaktionstiderna längre.

Läsbarheten på bildskärmar och displayer påverkas bland annat av följande faktorer:

• Färger (olika kombinationer och antal olika färger)

• Kontrast (förhållandet mellan objektet och bakgrunden)

• Kantskärpa (skiljelinjer mellan objekt och bakgrund)

• Tecknens form och storlek

• Ljusförhållanden (�immer, belysningen och dagsljus)

• Blinkande objekt (text och/eller bilder)

• Distraktorer i omgivningen (oviktig information som framhävs)

• Synfältsföroreningar (tecken, text eller bildelement som enbart har ett dekora-
tivt värde)

• Informationsmängd

• Rubriksättning

• Typsnittsutsmyckning (Fet, kursiv, understrykningar och så vidare)

• Displaystorlek (innefattar även betraktningsavstånd och betraktningsvinkel)
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Färger Genom användandet av färg kan information förstärkas . Forskning har visat
att färgerna rött, gult, grönt och blått är lättast att minnas. Ögat dras till starka
färger och stora kontraster. Undvik dock att använda starka färger på stora ytor.
Stora färgkontraster i synfältet anstränger ögat. Många färger ger ett rörigt intryck
och försvårar förmågan att uppfatta information. Det går inte att enbart förlita sig
på att färger kan förmedla informationen, alla uppfattar till exempel inte alla färger.
Därför är det viktigt att kombinera fäger och symboler, färger och text samt färg
och rörelse i bilden.

Kontrast Bra kontrast har stor betydelse för läsbarheten. Även om text och bak-
grund har olika färg kan det vara svårt att läsa om färgerna har samma mättnad. Det
är till exempel svårt att läsa en omättad svag blå färg mot en vit bakgrund jämfört
med att läsa en mättad, stark blå färg mot en vit bakgrund. Svåra färgkombinationer
är till exempel rött och grönt. Ca 10% av alla män har nedsatt färgseende och svårt
att skilja mellan rött och grönt. Även kombinationen rött och blått är svår att läsa.
Svarta tecken på ljus bakgrund är bäst på bildskärmar eftersom det är lättast för
ögat att läsa (detta är inte helt klarlagt, uppgifter �nns som säger att det inverter-
ade förhållandet har ungefär lika läsbarhetsindex). Tecknet behöver vara minst tre
gånger så mörkt som bakgrunden (1:3) och för att få riktigt god läsbarhet krävs att
tecknet är sju gånger så mörkt (1:7) som bakgrunden. Att ha svart bakgrund på
bildskärmen och vit text ger stor kontrast men är ansträngande för ögat eftersom
det som �nns runt omkring bildskärmen oftast är ljust (papper, bordsyta, väggar och
dagsljus från fönster). Även färgerna rött och blått är en, för ögat, svår kombination.
Detta för att dessa två färger ligger i motsatta våglängdsområden vilket medför att
ögat får svårt att fokusera. Generellt kan sägas att hög kontrast ger bra läsbarhet,
men anstränger ögat mera, speciellt om läsning skall ske under en längre tidsperiod.

Kantskärpan En skarp avgränsning mellan tecknet och bakgrunden är viktig för
läsbarheten. Är kantskärpan dålig tröttar detta ögat snabbare eftersom ögat hela
tiden arbetar med att söka efter skärpan.

Tecknens form och storlek För genomsnittsanvändaren gäller att vissa typsnitt
är lättare att läsa än andra. Serifer (små tvärsnitt på de långa strecken) är bäst
vid läsning på papper. Linjära stilar (rena streck utan några tvärstreck) är lättare
att läsa på bildskärmar. Läsbarheten påverkas också av hur stora tecknen är. Är
avståndet till bildskärmen 70 cm, behöver tecknet vara minst ca 4 mm. Är avståndet
till bildskärmen större behöver tecknet vara större. Tecknen på bildskärmen byggs
ofta upp av punkter. Normalt läsvänlig storlek är 12 punkter, men olika typsnitt ger
olika intryck så det kan fungera bra med färre än 12 punkter alternativt behövas
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�era. Storleken på text och symboler i färg behöver vara större än för svarta. För läs-
barhetens skull ska inte avståndet mellan tecken, ord och rader vara minimerat. Det
är mer ansträngande att läsa texter skrivna i endast versaler än vad det är att läsa
gemener. Läsbarheten försämras också med långa rader text och med text skriven
med kursiv stil.

Ljusförhållanden Yttre faktorer som påverkar läsbarheten på bildskärmar är till
exempel allmänbelysningen; den får inte blända eller re�ektera in i bildskärmen. Ljus-
förhållanden spelar större roll för äldre personer, eftersom ögat då behöver mer ljus
än när det var yngre. Flimmrande skärmar tröttar ut ögat och påverkar läsbarheten.

4.5 Test av webbsidor

I vår studie ingår 65 webbsidor, fördelade enligt följande (För en fullständig redovis-
ning se Appendix A):
- 20 Landstingssidor
Motivering: Landstingens sidor är ingången till slutensjukvårdens webbplatser. Med
tanke på att den största gruppen sjukvårdstagare är äldre personer anser vi det rim-
ligt att dessa sidor bör kontrolleras. (Här i ingår även Gotlands kommuns webbsida,
då denna kommun har ansvar för sjukvården på Gotland.)
- 7 myndigheters eller myndighetsliknande verks sidor
Motivering: Här ryms webbplatser för Apotek, Polis, Försäkringskassa med �era. Det
vill säga platser som kan tänkas vara av ett allmänt intresse att besöka.
- 13 bankers webbsidor
Motivering: Allt �er privatpersoner sköter sina banka�ärer via Internet. Som kriterier
för banker har valts att de skall ha en landstäckande verksamhet samt internetbank.
- 8 Försäkringsföretags webbsidor
Motivering: Liksom för banker gäller för försäkringsbolag att allt mer kan skötas via
Internet. Kriteriet för att ta med ett försäkringsbolag i studien har varit att det skall
ha landsomfattande verksamhet, samt erbjuda minst bostads- och bilförsäkring.
- 12 reseföretags webbsidor
Motivering: Äldre personer är relativt �itiga resenärer,både inom och utom landet.
I studien ingår de största researrangörerna samt tåg-, buss- och �ygbolag. För tåg
har enbart SJ:s sida analyserats. För buss har Swebuss webbsida studerats och för
�yg SAS, Skyways och Malmö Aviation. Det vill säga de största �ygbolagen vad det
gäller inrikes�yg. Även RyanAir ingår i studien, eftersom de kan anses vara en stor
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arrangör av �ygresor till utlandet, samt har avgångar från �era orter i landet.
- 5 pensionärsförbunds webbsidor
Motivering: Dessa organisationer riktar sig direkt till äldre personer och företräder
äldres intressen i samhällsgemenskapen. Kriteriet för att ta med en organisation har
varit att den skall vara rikstäckande.
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4.5.1 Testutförande

- Samtliga webbsidor som ingår i testen besöktes under perioden vecka 17 - 18, 2008.
- För utförande av testen användes det av Verva rekommenderade verktyget Accessi-
bility Toolbar. För test av HTML och CSS-kod användes W3C:s valideringsverktyg
(inbyggd funktion i Accessibility Toolbar).
- Samtliga sidor testades enligt de åtta punkter som Verva rekommenderar skall kon-
trolleras:

• Validering av HTML-kod

• Validering av CSS-kod

• Kontroll av rubriker

• Kontroll av rubrikstruktur

• Antal tabeller

• Antal tabeller med rubrikceller

• Antal nästlade tabeller

• Dublin Core

• Frames (ramar)

- Förutom de av Verva rekommenderade testerna kontrollerades även om webbsidor-
na hade funktion för att kunna avlyssnas och om det fanns möjlighet till individuell
anpassning av webbsidan. Dessutom kontrollerades sidornas kontrast och färganvänd-
ning med tanke på färgblindas och äldres speciella behov. Även för de två sistnämnda
testerna (kontrast och färganvändning) användes verktyget Accessibility Toolbar.
- Även en okulärbesiktning (heuristisk utvärdering) av webbsidorna utfördes. Vid
denna besiktning bedömdes sidornas utformning avseende storlek på knappar och
länkar, samt övrig layout som ansågs vara av betydelse för att förenkla navigering
inom webbplatsen.
- För samtliga tester gäller att endast webbplatsens startsida kontrollerades.



Kapitel 5

Åldersrelaterade förändringar

Vi lever i ett samhälle där allt mer information och blanketter läggs ut på webben.
Vissa uppgifter förenklas och behandlas snabbare om de utförs på Internet och i vissa
fall uppmanas vi att använda Internet för att förenkla för företaget/organisationen
vi har kontakt med. Ett exempel på sådan hantering är Självdeklarationen, där vi
uppmanas att deklarera via Internet. Som tack utlovas bland annat att vi får tillbaka
eventuell överskjutande skatt tidigare. Att sköta sina banka�ärer via Internet är i
dag en självklarhet för många och andra tjänster som att boka resor och läkarbesök
är också vanligt förekommande.

Det �nns en utbredd uppfattning att äldre skulle vara mera teknik�entliga än yngre,
några vetenskapliga bevis för detta är dock svåra att �nna. Klart står dock att äldre
tar längre tid på sig för att adoptera en ny teknik. En förklaring till detta kan �nnas i
den så kallade di�usionsteorin som beskrivs i artikeln �Understanding Internet adop-
tion as telecommunications behavior�[Atkin D. J., Je�res L. W.& Neuendorf K. A.,
1998]. Enligt denna teori styrs en individs brukande av en teknisk innovation av �era
olika faktorer, som tillsammans bildar individens kontextuella karaktäristik. Exem-
pel på påverkande faktorer är inkomst och hälsa, men även individens uppfattning
om komplexiteten hos tekniken liksom individens uppfattning om den personliga
nyttan av att använda sig av tekniken. Forskning har visat att �äldreäldre�avstår
från datoranvändande därför att de har synfel som nedsätter deras förmåga att läsa
vanlig skärmtext [Bitterman N. Shalev I., 2004] även koordimationsproblem vid han-
drörelser har angetts som skäl [Charness N. Holley P., 2004]. Till detta kan läggas
invanda mönster. De äldre generationerna har erfarenhet av att använda sig av an-
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dra informationskanaler än Internet och använder därför dessa andra kanaler (tele-
fon, brev, fysiskt besök) mera även om samma information �nns tillgänglig via nätet.

I och med att allt mer information och tjänster kan utföras via Internet bör det vara
självklart att alla som har tillgång till utrustning, det vill säga dator med Interne-
tuppkoppling, också skall ha möjlighet att nyttja tjänsterna. För att detta skall vara
möjligt krävs dock att webbsidor utformas så att de kan läsas och användas även
av dem som lider av nedsatt syn, nedsatt koordineringsförmåga och/eller nedsatt
kognitiv förmåga att utföra aktiviteter. Det är vanligare med dessa funktionsnedsät-
tningar hos den äldre delen av befolkningen. I detta kapitel tar vi upp de vanligaste
syn- och koordinationsproblemen som drabbar äldre, samt deras orsak.

5.1 Åldrandet

Åldrandet är en process som startar i och med befruktningen och pågår fram till dö-
den. Oftast brukar man med åldrandet mena tidsperioden från vuxen ålder fram till
döden. Åldersprocessen ses som ett samspel mellan ärftliga faktorer och den miljö
man be�nner sig i. Det är en process som kan de�neras ur ett fysiskt-, psykiskt-,
socialt- och existentiellt perspektiv. Uppsatsen kommer främst att beröra det fysiska
perspektivet av åldrandet.

Det �nns �era olika teorier om varför vi åldras. Forskare har idag inte kunna identi-
�era någon enskild orsak eller mekanism. Flera forskare har enats om att fria syre-
radikaler påskyndar åldrandet genom deras skadliga inverkan på våra egna celler.
Exakt hur och vilken betydelse detta har för dödsrisken är ännu inte kartlagt. En
annan teori är att glukos och proteiner reagerar med varandra och att reaktionen
ger upphov till förändringar. Dessa förändringar anses i sin tur skada proteinernas
och genernas funktion. Ytterligare en teori är att kroppens celler under årens lopp
förlorar sin förmåga att dela sig och detta i sin tur försvagar immunsystemet. Den
sistnämnda teorin skulle kunna innebära att åldrandeprocessen är förprogramerad i
oss men exakt hur och på vilket sätt är ännu okänt för forskarna. [Nordén B.]

Forskare är idag inte heller eniga om vilken ålder man ska använda då man talar
om äldre. Olika de�nitioner på hur man mäter åldrandet förekommer. Berg [Berg S.,
2007] menar att man kan se detta ur tre olika åldrar; den biologiska, den psykolo-
giska och den sociala åldern. Med den biologiska ser man till kroppens fysiologi, dvs
organens duglighet kopplat till åldrandet. Den psykologiska åldern de�nierars som
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människans förmåga att anpassa sig till sin miljö och de förändringar som uppstår
i denna. Slutligen de�nieras det sociala åldrandet med hänsyn till vårt sociala kon-
taktnät, vår ställning i sammhället och olika grupper som vi tilhör.
Varje individs åldrande är individuellt och på grund av detta är det svårt att bestäm-
ma hur gammal, i år räknat, en person ska vara för att anses vara äldre. Det �nns
olika de�nitioner på detta, Berg talar om tre perioder. Till perioden yngre äldre räk-
nas de som är i åldern 65 - 75 år, äldre äldre är personer i åldrarna 75 - 85 år och
slutligen mycket gamla är personer som är över 85 år.

Själva åldrandet är en process som sker både biologiskt men även hänger samman
med miljön. Miljöns påverkan på åldrandet kan till exempel vara dåliga matvanor
eller brist på motion. De biologiska förändringarna som sker under åldrandet är styr-
da av ärftliga mekanismer och således svåra att påverka. Under åldrandet ses en
funktionsnedgång av �era funktioner, syn, hörsel, minne och motorik påverkas bland
annat under åldrandet [Berg S., 2007].
I Europa och Sverige har åldrandet varit starkt kopplat till vår förmåga att kunna
arbeta. I Finland �nns forskare som använder termen �äldre anställda�, hit räknar de
personer som är över 45 år. Åldersgränsen är satt eftersom man i 40-50 års åldern
kan börja se förändringar av människors hälsa och funktionella förmåga, men också
med tanke på att det vid denna ålder fortfarande går att påverka både hälsa och
funktionell förmåga. I arbete ser man vid denna ålder ofta en minskning av arbets-
kapaciteten, eftersom den minskade funktionella förmågan påverkar de personliga
resurserna.
Använder man sig av en åldersgräns på 55 år för att de�niera äldre motiverar man
detta med att 2/3 av befolkningen över 55 år har en eller �era kroniska diagnoser
som påverkar deras arbetsförmåga. Forskning har visat att personer runt 50 - 58
år upplever betydande förändringar av sin arbetsförmåga. Vid denna ålder tilltar
tankar om pensionering och det är inte heller lika lätt att påverka och förbättra sin
funktionella förmåga som det var runt 45 års ålder. För att en person ska klara av
att vara yrkesverksam kan arbetsuppgifterna behöva anpassas [Ilmarinen J., 2005].
På en journalists fråga om hur det kändes att bli så gammal som 70 år svarade Hans
Alfredsson genom att räcka höger hand högt upp i luften och säga: när jag var yngre
kunde jag göra så här, nu orkar jag bara göra så här säger han och sänker handen.
För den som är 30 år är 70 år gammalt, men den som är 80 år tänker tillbaka på när
han/hon var 70 år och kände sig piggare. [Beck-Friis B., 2005]

Syftet med uppsatsen är att undersöka o�entliga webbsidors anpassning till äldre
och därför kommer främst de delar av åldersprocessen som kan tänkas spela roll
när man använder sig av Internet att diskuteras här. Tidigare littertur inom detta
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område har framför allt tagit hänsyn till hur den försämrade synen påverkar äldres
möjlighet att använda Internet; inte alls konstigt med tanke på att Internet till stor
del bygger på att man kan se och tillgodogöra sig information. Det �nns dock andra
faktorer som påverkar äldres förmåga att använda Internet [Kurniawan S.H., King
A., Evans D.G. & Blenkhorn P.L., 2006]. Sammanställningen ger ingen heltäckande
bild av de förändringar kroppen genomgår då den åldras.

5.2 Normala åldersförändringar i kroppen

Hörsel När människor blir äldre är det normalt att förmågan att uppfatta höga ton-
er och urskilja tal i sorlande miljöer blir svårare. Hörselnedsättningen beror bland
annat på förlust av hårceller i örat och förändringar inne i hörselbanorna, detta kallas
presbyakusi [Beck-Friis B., 2005]. Med stiganade ålder försämras förmågan att upp-
fatta snabbt tal, dvs mer än 140 - 180 ord per minut. Dessa förändringar kan göra
att det är svårt att titta på nyhetsklipp på Internet där reporten be�nner sig i stökig
miljö. Genom att texta inslagen underlättar man för äldre som har svårt att uppfatta
ljudet [Kurniawan S.H., King A., Evans D.G. & Blenkhorn P.L., 2006].

Motoriska funktioner Hormonellt förändras kroppen när den åldras. Man har sett
att framför allt kvinnor besväras av torrare ögon ju äldre de blir och anledningen
till detta anser man är hormonell [Anshell J, 2005]. Forskningen har ännu inte visat
exakt vilka hormoner som påverkas men man vet bland annat att halten av tillväx-
thormoner minskar. Den minskade mängden tillväxthormoner påverkar antalet celler
i muskultaur och skelett. Denna minskning av celler kommer i sin tur att påverka
prestationsförmågan som sjunker med stigande ålder [Ingvar D., Hulthen L. & Dehlin
O.]. Nervsystemet arbetar långsammare när man åldras, nervledningshastigheten och
reaktionsförmågan minskar [Beck-Friis B., 2005]. Allt detta påverkar motoriken som
är långsammare ju äldre man blir. En förändrad motorik kan innebära problem då
man exempelvis ska navigera med muspekaren. För den äldre användaren kan det
även vara svårt att dubbel-klicka liksom att för�ytta objekt med muspekaren. Äldre
personer har svårare att navigera med så kallade �walking menus�, ofta hinner under-
menyerna till dessa försvinna innan de har hunnit fram med muspekaren. När man
åldras stelnar även kroppens leder och deras rörelseomfång minskar. Drabbar detta
�ngerlederna kan det få konsekvenser för användandet av datamus och tangentbord.
Stela �ngerleder kan försvåra användandet av datamusens scroll-hjul [Kurniawan
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S.H., King A., Evans D.G. & Blenkhorn P.L., 2006].

Kognitiva förmågor För att använda Internet ställs krav på �era av människans
kognitiva förmågor. Användaren måste kunna komma ihåg, resonera, känna igen och
kunna använda sina förvärvade kunskaper för att klara av att navigera på Internet.
Forskning har visat att äldre personers ovan nämnda kognitiva förmågor är sämre
jämfört med yngre personer [Kurniawan S.H., King A., Evans D.G. & Blenkhorn
P.L., 2006]. Det är främst förmågan att lära nytt och att minnas information som
påverkas under åldrandet. Detta beror på att antalet nervceller i hjärnan avtar med
stigande ålder. Genom att jämföra hjärnans maximala vikt vid ca 20 - 22 års åldern
ser man att den väger i snitt 10% mindre än i 70 års åldern. Åldrandet av hjär-
nans olika delar skiljer sig åt. Nervceller i delar av hjärnan som hänger samman med
vakenhetsfunktioner och känsloliv har setts reduceras tidigare än andra delar. Detta
förklarar till viss del äldre personers nedsatta anpassningsförmåga och långsammare
beteendereaktioner. I mycket hög ålder ser man en påtaglig förändring av hastigheten
i tankelivet, samt bristande engagemang inför nya stimuli från omvärlden [Ingvar D.,
Hulthen L. & Dehlin O.]. Forskning visar att i åldrarna mellan 25 - 75 år minskar för-
mågan att lära nytt och minnas med hälften. Det tar längre tid för den äldre hjärnan
att lagra och plocka fram minnen än när den var yngre. Detta förklaras bland annat
med bristande koncentrationsförmåga hos äldre. Personer som aktivt tränar sin min-
nesförmåga, till exempel genom att ständigt lära nytt, uppvisar mindre benägenhet
till minskad minnesförmåga. Hos friska äldre individer kompenseras det försämrade
minnet bland annat med erfarenheter och knep [Beck-Friis B., 2005].

5.3 Ögat och det normala åldrande

Nedan följer en kortfattad beskrivning av ögats uppbyggnad och dess funktion. Den-
na förenklade beskrivning är endast tänkt för att förstå de normala åldersförän-
dringarna i ögat. Att ögat har fått en större plats i kapitlet än övriga åldersförän-
dringar beror på att den största delen av interaktionen människa - Internet sker via
ögat och att mer än 80% av användarnas upplevda besvär vid bildskärmsarbete är
ögonbesvär [Anshell J, 2005].

Det är samspelet mellan öga och syncentra i hjärnan som gör att människor kan
se. Ljuset som passerar in genom ögat bryts ner till elektroniska impulser. Impulser-
na tolkas i syncentra till en bild.
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Figur 5.1: Ögat [Wikipedia]

Det inkommande ljuset trä�ar först hornhinnan (cornea). I denna hinna bryts ca 2/3
av ljuset, resterande tredjedel bryts i linsen. När ögat åldras planas hornhinnan ut
något. Detta medför att mindre ljus bryts här och det är också en anledning till att
kontraster (svart - vitt) är viktigare för det äldre än för det yngre ögat [Kurniawan
S.H., King A., Evans D.G. & Blenkhorn P.L., 2006].

Den främre kammaren är fylld med kammarvatten. Balansen mellan till�öde och
av�öde av kammarvatten bestämmer ögats tryck. Ett högt tryck kallas glaukom,
eller grön starr, och uppstår till följd av olika anledningar. Det drabbar oftare äldre
personer, över 60 år, än yngre. Synnerven kan ta skada av för högt tryck i ögat.
Det påverkar synfältet och i allvarliga fall har man endast centrala delar av det kvar
[Gustafsson J.].
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Ögats lins ligger insluten i en kapsel som är fäst i ögat med trådar. När spänningen
i trådarna varieras påverkar det linsens form. Fenomenet kallas ackommodation och
gör det möjligt för ögat att fokusera på olika avstånd. Man har en punkt som är
det närmaste man klarar av att fokusera, den punkten kallas närpunkten och dess
avstånd illustreras i tabellen nedan.

Tabell 5.1: Medelavstånd till närpunkt vid olika åldrar
ålder närpunktsavstånd (mm)
16 80
32 120
44 250
50 500
60 1000

[Stenström S., 1978] Ackommodationsförmågan avtar med åren, dels på grund av
att trådarna tappar en del av sin elastiska förmåga och dels på grund av att linsen
stelnar. Linsen är uppbyggd av transparanta elastiska �brer. Dessa �brer förnyas
ständigt, den äldre linsen blir grumligare och gulare till färgen eftersom �brerna inte
längre är lika transparanta och förnyelseprocessen inte är lika e�ektiv som förr. Äldre
linser släpper inte in lika mycket ljus som yngre [Kurniawan S.H., King A., Evans
D.G. & Blenkhorn P.L., 2006]. Detta är anledningen att en 70 åring behöver upp
till tre gånger så mycket ljus som en 20 åring för att kunna se. Detta ger sig till
känna bland annat vid mörkerseende, som är sämre hos många äldre jämfört med
hos yngre personer [Anshell J, 2005]. Eftersom linsen gulnar släpper den heller inte
in lika mycket violett ljus. Det är lättare för det äldre ögat att uppfatta gula, röda
och oranga färger än blå, gröna och violetta [Kurniawan S.H., King A., Evans D.G.
& Blenkhorn P.L., 2006].

Ögats avtagande ackommodationsförmåga ger upphov till åldersynthet, presbyopi.
E�ekten av detta blir att man inte kan se skarpt på nära håll utan behöver glasögon.
Tillståndet tillhör det normala åldrandet och uppträder oftast i mitten av 40 års
åldern. Det korrigeras med �läsglasögon�, ofta inställda så att man kan läsa på ca
40 cm håll. Vanligt förekommande avstånd mellan användare och bildskärm är 70
cm, det är anledningen till att man inte ser skarpt med ett par läsglasögon när man
arbetar vid bildskärm [Anshell J, 2005].
Enligt AFS 1998:5 har arbetstagare rätt till ett par arbetsanpassade glasögon om ar-
betet kräver det och arbetstagaren inte har behov av dessa glasögon utanför arbetet
[Arbetsmiljöverket, 1998]. Som arbetstagare är det således inte ovanligt att personal,
uppmanad av arbetsgivaren, går till optikern för att undersöka om behov av ett par
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�bildskärmsglasögon� �nns. Hur vanligt det är med bildskärmsglasögon hos personer
som står utanför arbetsmarknaden är oklart. Indikationen att ska�a bildskärmsglasö-
gon är inte alltid att man ser suddigt då man tittar på bildskärmen, utan det kan
vara symtom som grusiga, torra ögon eller återkommande nack-/huvudvärk.

Ögats största del utgörs av glaskroppen, corpus vitreum. Den ligger mellan linsen och
näthinnan och har bland annat till uppgift att ge stöd åt näthinnan. Glaskroppen
är uppbyggd av tunna kollagena trådar och hyaluronsyra som binder vatten. 99%
av glaskroppen utgörs av vatten. När glaskroppen åldras och förlorar delar av sin
vätska kan den lossna från näthinnan, så kallad glaskroppsavlossning [Gustafsson J.].

Om man liknar musculus sphincter pupillae vid en äldre typ av kameras bländare kan
näthinnan sägas vara �lmen i den äldre kameran. Bilden som produceras på näthin-
nan skickas med synnerven till hjärnans syncenter för tolkning [Crossman A.R. Neary
D., 2000].
Den bakre delen av näthinnan är ljuskänslig och i denna åter�nns bland annat två
typer av ljuskänsliga sinnesceller. Cellerna kallas tappar och stavar. De omvandlar
ljus till elektriska impulser. Stavar och tappar är specialiserade på olika impulser.
Tapparna svarar för vårt färgseende och stavarna uppfattar olika nyanser av grått
[Anshell J, 2005].

Makula, Gula �äcken, är den punkt i näthinnan där syncellerna sitter tätast. Namnet
gula �äcken kommer av ansamlingen av gult pigment (xantofyll) i området. Makula
är rikligt blodförsörjd, och när man blir äldre förändras blodförsörjningen i åderhin-
nan. Den minskade blodförsörjningen får i sin tur e�ekt på syncellerna i makula som
även de degenererar. Viss typ av makuladegeneration går att behandla men inte all.
Makuladegeneration är den vanligaste ögonåkomman hos äldre. 30% av befolkningen
över 70 år har någon form av påverkan på makula [Gustafsson J.]. Sjukdomen yttrar
sig oftast till en början med att det är svårt att läsa liten text och efter det följer att
man upplver raka linjer som krokiga, i ett ytterligare senare skede kan det centrala
synfältet påverkas och försvinna helt [Anshell J, 2005].

Man har genom forskning sett att äldre personer fann det svårare att identi�era in-
formation på en webbsida om bakgrunden var för mönsterrik jämfört med om man
använde sig av en bakgrund med ett svagt rutnät [Kurniawan S.H., King A., Evans
D.G. & Blenkhorn P.L., 2006].
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Figur 5.2: Omvärlden som den kan upplevas av den som drabbats av makuladegen-
eration [Synskadades Riksförbund]
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Kapitel 6

Resultat

6.1 Utfall av Tillgänglighetstest

Av de webbsidor som ingår i testen visade sig ingen vara helt felfri vad det gällde
de mätbara parametrarna. Bäst var Landstinget i Blekinge som endast hade två
rubrikfel. Sämsta sidan är inte helt enkelt att utse, då det blir en de�nitionsfråga
även vad det gäller de mätbara parametrarna. Detta beroende av att alla inte föl-
jer rekommenderade metoder för att bygga webbsidor, det vill säga använda sig av
välformulerad HTML och CSS. Av de som använde de rekommenderade metoderna
får Norrbottens läns landsting anses inta en särplats med 700 noterade fel i HTML-
koden. Dessutom var denna sida uppbyggd med tabeller, varav 16 stycken var näst-
lade tabeller (tabell i tabell). Upp till tre nivåer av nästling upptäcktes på denna
sida. För övrigt den enda landstingssida som använde sig av nästlade tabeller. Trots
allt använde dock Norrbottens läns landsting en rekommenderad metod för uppbyg-
gnad av webbsidor. Sämre var det då med de tre bankerna Danske bank, Forex bank
och SEB, som samtliga använt frames för att bygga sina sidor. Dessutom konstat-
erades att dessa tre �tvingade� kvar besökaren. Tillbakapilen i webbläsaren sattes
ur funktion av sidan. Även Polisen använde sig av denna låsning på sin webbplats.1

Några webbplatser, Aktsam, Skandia och Swebus använde sig av layout-tabeller för

1Det ingick egentligen inte i testet att prova detta, men det sätt som sidorna besöktes med-

förde att tillbakapilen användes på samtliga webbplatser. Därmed testades också denna funktion

på samtliga webbsidor.
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att strukturera sina sidor2. Även detta strider mot rekommenderade metoder.

6.2 Utfall av Användbarhetstest

För att mäta användbarheten av webbsidorna kontrollerades om sidan hade en
lyssna-funktion, om det gick att anpassa sidans textstorlek och hur de valda färger-
na uppfattades av personer med färgblinhet. Även sidans kontrast kontrollerades För
färgblindhet och kontrast gjordes testet på förgrund (text) och bakgrund för länkar
och/eller �ikar för att komma till viktig information. Generellt kan sägas att för de
kontrollerade parametrarna var landstingssidorna överlag bättre än övriga sidor som
ingick i testet. De myndighetssidor som ingick i testet kom på andra plats medan de
olika företagens sidor generellt sett var sämst på att uppfylla kraven.

6.3 Utfall av Heuristiskt test

Det heuristiska testet visade samma trend som övriga test, det vill säga att landst-
ingssidorna generellt var bäst och företagssidorna sämst. Detta vad det gällde möj-
ligheten att lyssna på och anpassa sidan. Vad det gällde kontrast och färgseende
var skillnaden inte så stor mellan de olika grupperna. Beträ�ande knappar, �ikar
och menyers storlek på första sidan var det bara en sida, TryggHansa, som hade en
acceptabel lösning, även om kontrasten inte är optimal. Se Figur 6.1.

2Norrbottens läns landsting bör egentligen även räknas till denna grupp, men verktyget, Acce-

cibility Toolbar, signalerade inte för layout-tabeller på denna sida.
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Figur 6.1: TryggHansas webbsida
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6.4 Exempel på webbsida

Som exempel på en landstingssida har vi valt den för Östergötlands landsting så som
den såg ut 20080417, se Figur 6.2.

Figur 6.2: Östergötlands landstings webbsida

Utseendemässigt är denna sida relativt likvärdig andra landstings webbsidor, det vill
säga storlek på och placering av objekt är ungefär vad man kan förvänta sig för denna
typ av sidor. En analys av sidan visar dock att den inte följer vare sig riktlinjerna för
att öka tillgänglighet eller användbarhet. Till exempel visade sig HTML-koden in-
nehålla 28 felaktigheter, och CSS-scripten 32 felaktigheter. Fyra länkar var felaktiga,
tre av dem var dessutom byggda med Javascript. För att bygga sidan har man använt
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sig av tabeller, vilket bland annat försvårar användandet av textläsare. Om vi åter
tittar på Figur 6.1 kan vi se att sidan har alternativ både för att lyssna och skriva
ut, vilket är bra. Tanken med att lyssna på en hemsida är att besökaren skall kunna
lyssna på innehållet och följa med på hemsidan genom att trycka på Tab-tangenten
varje gång det kommer en ny länk. På grund av att denna sida har gjorts med
layout-tabeller är det helt omöjligt att gissa sig till i vilken ordning länkarna ligger.
Dessutom följer inte länkordningen något enkelt logiskt mönster. Länkarna saknar
också tabbordning, vilket medför att besökaren redan från början be�nner sig på
�fel� plats och inte har någon möjlighet att använda sig av funktionen lyssna och
följa med genom att klicka på Tab-tangenten. Förutom detta har sidan dolda länkar,
länkar som läses upp av screenreadern, men som inte �nns på besökarens sida. Detta
har sin orsak i att samma grundsida används för olika typer av besökare, men sidan
får något olika utseende beroende av behörighetsklass. Fyra olika behörighets-klasser
identi�erades, varav tre verkar vara för anställda inom landstinget. Den uppläsare
som Östergötlands landsting valt att använda sig av, Readspeaker, 3 saknar möj-
lighet att sakta ner uppläsningshastigheten, vilket ytterligare försvårar möjligheten
för besökaren att följa med. Sammantaget gör ovanstående att möjligheten att lyssna
på webbsidan är en för denna sida helt obrukbar funktion, som inte fyller någon som
helst nytta. Figur 6.3 visar länkordningen så som den läses upp av Readspeaker.

Förklaring till Figur 6.3:

• Varje ring avser en länk.

• Ring med frågetecken avser dold länk.

• Liten ring avser uppläst länk som be�nner sig på undersida.

• Streckad linje avser grupp av länkar där det är omöjligt att avgöra vad up-
pläsaren säger.

3En mer avancerad variant, Readspeaker XT �nns på marknaden. Den läsaren har �era olika

inställningsmöjligheter, bland annat kan uppläsningshastigheten ändras.
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Figur 6.3: Länkordning för Östergötlands landstings webbsida
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Ytterligare ett problem med webbsidan är att bilder med text använts. Vid uppförstor-
ing kommer denna text att bli svårläst. Figur 6.4 visar en förstorad detalj av text
satt med font, samt bilddel med text. För texten satt med font har relativ storlek
använts, vilket medför att den är lättläst även som uppförstorad.

Figur 6.4: Delförstoring av Östergötlands landstings webbsida

6.5 Readspeaker

Som nämnts tidigare �nns två versioner av Readspeaker. Den version som används
av till exempel Östergötlands, län kan ses i Figur 6.5. Med denna kan enbart funk-
tionerna Spela upp/paus, Stopp och snabbspolning framåt användas.
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Figur 6.5: Readspeaker

I Figur 6.6 ses den version av Readspeaker som bland annat landstinget i Dalar-
na använder, Readspeaker XT. Denna uppläsare ger betydligt större möjligheter.
Webbsidans besökare kan välja mellan att få hela sidan, enbart text eller enbart
länkar upplästa. Dessutom �nns möjlighet att skriva in ett länknamn för att direkt
för-�yttas dit, samt möjlighet att förändra läshastigheten (långsam, normal, snabb).
För själva spelarens knappar gäller samma begränsningar som för Readspeaker.

Figur 6.6: Readspeaker XT



Kapitel 7

Diskussion och analyser

I detta kapitel diskuterar vi både de använda verktygen/metoderna som använts för
att testa webbsidor, samt webbsidornas utformande med avseende på användbarhet
med fokusering på en äldre målgrupp.

7.1 Varför bara förstasidan

En naturlig fråga när man läser denna uppsats är varför vi bara analyserat förstasidan
och inte hela webbplatsens struktur. Frågan har �era svar, varav de viktigaste är;
vi bestämde oss för att följa samma princip som Verva valt att följa. Förstasidan
är �ansiktet utåt�, har inte möda lagts på att få den bra ur tillgänglighets- och
användbarhetssynpunkt �nns det inget som talar för att resten är bättre1.
Om vi hade analyserat hela strukturen hade �era brister kunnat redovisats, men,
med tanke på den begränsade tiden, troligtvis på bekostnad av antalet analyserade
webbsidor.

1På de �esta webbplatser som ingår i undersökningen utfördes en snabbkontroll längre ner i

strukturen och vi kunde då konstatera att vårt antagande var riktigt. De �esta webbplatserna

saknade tydlig navigationshjälp, hade �er undernivåer än rekommenderat, innehöll en betydande

mängd reklam för annat än det som eftersöktes, hade �era dekorationsbilder och så vidare.
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7.2 Urval av webbsidor

Har vi valt representativa webbsidor med tanke på syftet, det vill säga att undersöka
äldres möjlighet att tillgodogöra sig information på Internet? Vi anser det. Troligtvis
�nns det �era grupper av sidor som ofta besöks av äldre användare. Kontaktsidor
till exempel tycks vara en allt mer populär grupp även hos äldre. Det �nns dock
inget som tyder på att resultatet skulle bli annorlunda om vi tagit in �era grupper.
Som vi kan se av de analyser vi utfört var det bara en av de 65 webbplaser som vi
undersökte som skilde sig markant i uppbyggnad från de övriga. Allt talar för att det
råder en mycket samstämmig (och felaktig) bild av hur webbplaser skall konstrueras.
Den rådande uppfattningen tar föga hänsyn till användbarhet.
Det skulle i och för sig varit mycket intressant att konfrontera beställarna av webbsi-
dor med det faktum att deras webbplatser i de �esta fall varken följer tillgänglighets-
eller användbarhetskrav. Är detta i paritet med deras intention eller avser de att för-
bättra på dessa två punkter? Med tanke på att båda kraven med mycket små medel
lätt kan uppfyllas är det troligt att det är av ren okunskap som webbplatserna fått
den design de har.

7.3 Värdet av W3C tillgänglighetstest

Vad är värdet av detta test och �nns det ett behov av det? Frågan måste anses
aktuell, speciellt med tanke på att en sida, Norrbottens läns landsting, noterades
för 700 fel i HTML-koden. En sådan sida borde överhuvud taget rimligen inte gå
att få upp i webbläsaren utan att sidan ser konstig ut, alterativt visas ofullständigt.
Dessutom talar mycket för att åtminstonde statliga, landstings, samt kommunala
webbsidor kommer att bli tvungna att följa Vervas rekommendationer och Verva
använder detta test vid utvärdering2. För att undersöka hur allvarligt felen påverkade
tillgängligheten till en webbplats testades de sidor som visat ett resultat på 100 fel
eller mera i samtliga de vanligaste webbläsarna (Internet Explorer, Firefox, Opera).
Som framgår av Tabell 7.1 gick det utmärkt att läsa sidorna i samtliga webbläsare.

2Regeringens stabsutredning, ledd av Mats Svegfors, föreslog den 10 mars 2008 att Verva skall

läggas ner och att E-förvaltningsarbetet i stället skall styras av en förvaltningsdelegation, direkt

underställd regeringen.
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Tabell 7.1: Extra test av webbsidor med �er än 100 fel i HTML-koden

Organisation/Företag Antal HTML-fel Internet Explorer Firefox Opera
Norrbotten 700 Ok Ok Ok

Halland 107 Ok Ok Ok*
Citibank 206 Ok Ok Ok

GE-Moneybank 230 Ok Ok Ok
Icabanken 618 Ok Ok Ok

Länsförsäkringar bank 107 Ok Ok Ok
Ticket 192 Ok Ok Ok
Ving 169 Ok Ok Ok

Malmö Aviation 120 Ok Ok Ok
SKPF** 347 Ok Ok Ok

* Sidan visades i en kollumn i stället för i två.

** Svenska Kommunalpensionärernas förbund.

En närmre analys av de rapporterade felen visade att samma fel noterades varje
gång det upprepades. 700 fel innebär följaktligen inte 700 olika fel utan är enbart ett
mått för antalet fel. Dessutom visade det sig att viss kod som noterades som felak-
tig egentligen var kod som tillhörde script (till exempel javascript). Kodningen var
riktig, men analysverktyget tolkar all kod som HTML-kod och därmed noteras alla
annan kodanvändning som felaktig HTML-kod. Av vårt resultat drar vi slutsatsen
att det använda verktyget har ett begränsat värde och att den enda slutsats som kan
dras av resultatet är att sidor med många fel kan behöva studeras närmre. Önskvärt
vore också att verktyget kunde klassi�cera feltyper efter en skala där risken med felet
framgår tydligare.

7.4 Värdet av W3C användbarhetstest

Även om detta test kontrollerar mera påtagliga funktioner, som har direkt påverkan
på hur en besökare kan uppfatta webbplatsen är vi något tveksamma till nyttan av
även detta test. För att exempli�era kan vi titta på de två �ygbolagen RyanAir och
SAS. Dessa två företag har i princip samma a�ärsidé, att transportera passagerare
till olika platser. Deras webbsidor vänder sig därmed till samma kundkategori även
om företagen har något olika pro�lering. RyanAir är ett lågprisbolag och vänder
sig i första hand till privatkunder, som vill resa billigt medan SAS mera satsat på
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företagskunder. Den allt mer hårdnande konkurrensen och ökade kostnader har dock
gjort att båda bolagen tvingats försöka vidga sina kundkategorier och försöka ta
andelar även på andra kundsegment än de ursprungliga. Båda bolagen har därmed
ett intresse av att ha användbara webbsidor, där kunder lätt och enkelt kan �nna
en lämplig resa och beställa densamma. Både i tillgänglighets- och i användbarhet-
stesten med Acceccibility Toolbar �ck RyanAir bättre resultat än SAS (se Appendix
A). Därmed borde också RyanAirs webbsida vara enklare att använda. Figur 7.1
visar SAS webbsida medan Figur 7.2 visar RyanAirs.
Av dessa bilder och resultatet av testerna framgår det relativt tydligt att kvanti-
tativa metoder inte säger tillräckligt om upplevelsen av en webbsida. En kvalitativ
metod byggd på okulär besiktning av webbsidan krävs för att få en sannare bild av
verkligheten.
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Figur 7.1: SAS Webbsida
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Figur 7.2: RyanAirs webbsida (vissa av annonserna har �blinkfunktion�)
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7.5 Heuristisk utvärdering

Vår heuristiska utvärdering var begränsad till ett fåtal parametrar, Färgkombina-
tion, storlek, kontrast, samt möjlighet till anpassning och avlyssning. Det �nns �era
viktiga parametrar, men vi nöjde oss med att ta med de som vi ansåg viktigast för
att de med åldersförändringar i synen överhuvudtaget skall kunna börja använda sig
av en Internetsida. En heuristisk utvärdering får, som ett resultat av utvärderarens
erfrenhet och förförståelse, alltid ett drag av subjektivitet. Därför hade kanske en an-
nan utvärderingsmetod varit att föredra. Men enligt vår bestämda uppfattning �nns
det inget annat sätt än okulär besittning för att få en uppfattning om storlek etcetera
är tillfyllest eller om en webbsida ger ett rörigt intryck. De alternativa metoder som
då �nns tillgängliga innebär antingen att blanda in �era �experter� och/eller att låta
personer med olika syn- koordinationshandikapp testa sidorna. Återigen hade resul-
tatet troligen blivit att �era fel upptäckts. Vårt val av metod kan med andra ord
anses ha satt en minimalitetsgräns. Med tanke på det förödande resultatet redan på
denna nivå förstår man hur illa det i verkligheten är.

7.6 Webbsidor och användbarhet

Enligt vår mening förstärks äldres motstånd mot sådan teknik som till exempel da-
torer och mobiltelefoner av att tekniken, vad det gäller segmentet dagligkonsument-
grupper, till stor del utvecklas av och för en yngre användarkategori. Inom gruppen
yngre är inte användarvänlighet ett gångbart säljargument. Tvärtom upplevs det ofta
som �töntigt�.

Framför allt datoranvändning och Internet kräver en IT-vana, som få �äldre-äldre�
av idag besitter. Att dessutom den gra�ska designen ofta riktar sig till en yngre pub-
lik gör inte saken bättre. De tekniker och metoder som ökar läsbarheten och därmed
informationsutbytet för äldre läggs möjligen till som extraenheter. Till exempel �nns
det inget landsting som har sina sjukvårdssidor direkt anpassade efter de äldres be-
hov, detta trots att man vet att denna grupp är den största vårdtagargruppen. 43,2
% av befolkningen var år 2003 45 år och äldre. Denna grupp upptog 68,7 % av sluten-
vårdens vårdtillfällen samma år [Socialstyrelsen, 2005].
Lika förvånande är det att inte heller kommersiella sidor gör allt för att nå ut till
samtliga möjliga kundgrupper. Konstigast är det kanske ändå att inte ens de äl-
dres intresseorganisationer verkar ta notis om de problem som �ertalet av dem de
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företräder upplever när de besöker Internet.
Var förklaringen till detta gemensamma ointresse kan �nnas vet vi inte med säkerhet,
men vi har en hypotes att det beror på att webbdesigners ofta är unga, att de fått
likvärdig skolning och att deras intresse i första hand har en estetisk inriktning och
inte är användbarhetsinriktat. Vidare anser vi, efter att ha studerat webbsidorna, att
fokus är reklaminspirerat i stället för att utgå från ett informationsperspektiv. Dock
kan inte detta vara de enda orsakerna. Om vi tittar på till exempel England och
USA bör webbdesigners där ha ungefär samma ingångsvärden som sina svenska kol-
legor och webbsidorna därifrån är, ur användbarhetssynpunkt, likvärdiga de svenska.
Det �nns dock två väsentliga skillnader och dessa ligger inte i själva webbsidorna.
Sverige har, procentuell sett, betydligt �er äldre Internetanvändare än både England
och USA. I både England och USA �nns det en livlig debatt om hur webbsidor bör
utformas med tanke på en äldre användargrupp; en debatt som förs på webbplatser
tillhörande äldreorganisationer likväl som på sidor om webbutveckling, och webbde-
sign. Artiklar inom området skrivs av både användbarhets- och forskarorganisationer
liksom av andra intressenter. I Sverige är den här typen av diskussioner i det när-
maste obe�ntlig.
Vi konstaterar också med viss förvåning att det i utbildningar för webbdesigners
och webbprogramerare inte ingår en enda föreläsning om synergonomi. Något som
vi anser skulle ha minskat problemet avsevärt. Så vitt vi förstått �nns inte denna
kunskap om synergonomi heller hos de konsultföretag som marknadsför sig som cer-
ti�erare av webbsidor. En certi�ering från dessa konsultföretag ger inga garantier
vare sig vad det gäller tillgänglighet eller användbarhet utifrån de kriterier vi satt
upp.

7.7 Webben och organisationen

Den näst intill explosionsartade utvecklingen av Internet gjorde att de �esta företag
och organisationer mer eller mindre tvingades ut på webben. Att inte synas där blev
i stort sett likvärdigt med att inte �nnas. Dessutom ansågs det och anses fortfarande
relativt billigt att ha en egen domän. Stora företag ska�ar egna webbdesigners som
placeras inom IT-enheten och får i uppgift att utveckla företagets webbsidor, medan
mindre företag köper in tjänsten från speciella webbföretag. Därmed har den förment
billiga webbsidan genast dragit med sig väsentligt ökade kostnader. Det är inte heller,
ens för de som köper in tjänsten, en engångskostnad. En webbsida är inte en statisk
företeelse. Den måste underhållas och förnyas för att inte förlora i intresse. Det
räcker dock inte med tillgänglighet, användbarhet och uppdatering, Håkan Eftring
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vid Lunds universitet använder sig av uttrycket användvärd för att understryka att
information också måste ge en annan dimension. Finner besökaren av en Internetsida
att sidan inte är användvärd, hjälper det inte hur användbar den är, den besöks
en gång och inte mera. Att designa för användvärdhet innebär att designa med
uppmärksamhet på helheten i användningssituationen, något som rimmar ganska
dåligt med de �esta designmetoder för användbarhet. Nytänkande krävs med andra
ord.
I och med Internets snabba utveckling och allt mer ökande betydelse som �företagets
fönster ut mot omvärlden� kan en webbsida inte längre betraktas som en isolerad
företeelse. Den bör i stället vara en del av den strategiska marknadsföringen där
innehåll och utseende lyfts upp till ledningsnivå. I denna sin nya roll får webbsidans
användbarhet en viktig roll och därmed bör det beaktas att en webbplats som är
användarvänlig för äldre också är användarvänlig för alla andra besökare och på så
sätt ökar värdet av investeringen. Givetvis gör det faktum att man når ytterligare
kundgrupper även det att investeringen blir mer lönsam.
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Kapitel 8

Rekommendationer

Det har visat sig svårt att hitta en samlad och accepterad rekommendation om hur
en webbsida görs användarvänlig för en äldre publik. De rekommendationer för an-
vändarvänlighet som till exempel W3C lämnar är dels inte speciellt utvecklade med
hänsyn till en äldre publik och dels är de av karaktären extrautrustning. Använd-
barhet har därmed fått stå tillbaka till förmån för design.
Nedan redovisade rekommendationer är en mix av egna och andras rekommenda-
tioner för att producera användarvänliga webbsidor. Många av råden förekommer
på �era platser och det har varit svårt att �nna vem som kan anses vara upphov
till originalversionen. Därför redovisar vi råden tillsammans och anger referenserena
sammanslagna.

• Typsnitt

� För ökad läsbarhet förespråkas för skärm sanserifa typsnitt (Arial, Ver-
dana med �era). För utskrift på papper förespråkas serifa typsnitt (Times
new roman, Courier med �era)

� Använd minst 12 punkters storlek.

� Uteslut dekorativa eller skuggade typsnitt.

� Använd relativ storlek.

� Använd normal (ej fet).

� Skriv med versaler och gemener. Aldrig med enbart versaler.
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• Färg

� Använd komplementära färger

� Undvik �urocerande färger

� Maximera kontrasten mellan för- och bakgrund

� Ha inte enbart färg som information om länkar eller andra delar som
behöver förstärkas

• Navigation

� Undvik djupa hierarkier (ej djupare än tre steg om möjligt)

� Skapa en webbplatskarta

� Alla länkar skall vara understrukna och färgavvikande

� Ha alltid med en enkel navigeringshjälp som visar var i strukturen besökaren
be�nner sig (bread crumbs)

� Blockera aldrig webbläsarens returknapp

• Layout och stil

� Dela upp texten i korta rader med vänsterjusterad text.

� Dela upp informationen i textblock separerade av vita bakgrundsytor

� ha en enhetlig enfärgad bakgrund

� undvik blinkande �gurer/text, samt animationer

� Gör klickbara ytor stora och väl separerade från varandra

� undvik kommando som kräver dubbelklick

Slutligen, testa sidan med de verktyg som �nns. Tillförsäkra att kodning med mera
uppfyller allmänna rekomendationer och gör också en okulär besiktning av webbsi-
dan. Utgå därvid från att du ser dåligt och/eller har svårt med koordination. Om du
är högerhänt kan du till exempel prova att använda vänster hand för att navigera
muspekaren och vice versa. Låt en eller �era representativa personer som normalt
inte arbetar med webbdesign studera sidans layout och design, ge dem en, för sidans
tänkta användning, vanlig uppgift att lösa. Om de inte klarar det snabbt och enkelt
utan frågor eller tveksamhet, gör om designen.

[Webcredible], [Software Usability Research Labaratory], [Mazur B, Lee A, 2003],
[Chisnell, D., Redish, J., 2005], [Nini P., 2006], [Nielsen J., 2002], [Scha�er E., 2007],
[Fidgeon T., 2006], [Nielsen J., 2008], [Light A., 2006], [Shantin E., 2005], [Hodes
R.J., Lindberg D.A.B., 2002], [Pickard J.], [Clark J.].
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Slutsats

Vi kan konstatera att dagens webbsidor är dåligt anpassade för de med naturliga
åldersrelaterade förändringar och därmed givetvis även för dem med liknande sym-
tom alstrade av sjukdom eller olycka. Vi kan också konstatera att de riktlinjer beträf-
fande webbdesign som �nns och rekommenderas inte fångar upp dessa problem och
inte heller försöker göra det mer än möjligen som otillräckliga �add-ons�. Det måste
enligt vårt förmenande anses som ytterst otillfredställande att en grupp som i dag i
stort sett utgör 25 % av den vuxna befolkningen på detta sätt får begränsad tillgång
till en allt viktigare källa för information och tjänster. Satsningar som �24-timmars
myndigheten� och liknande kan aldrig nå e�ektivitet om inte webbsidor anpassas för
att passa den äldre befolkningen. Regeringen har sagt att 24-timmarsmyndigheten
skall vara en tillgänglig realitet 2010, det vill säga inom cirka ett och ett halvt år.
Hur detta skall vara möjligt när man hitintills helt bortsett från de äldres behov och
krav är för oss svårt att förstå.
Vi har konstaterar att de riktlinjer som World Wide Web Consortium utvecklat och
som bland annat rekommenderas av Verket för förvaltningsutveckling inte ger någon
garanti för att webbsidor blir mer användarvänliga. Vi anser att Verva, eller dess
framtida motsvarighet, måste lyfta upp användarvänlighet på dagordningen, inte
minst med tanke på vad som sagts ovan om 24-timmars myndigheten.

Vi ser många intressanta områden till fortsatt forskning inom området, till exempel
har vi vid våra studier funnit att det �nns ytterst lite forskning kring det åldrande
ögat. Liksom hur väl anpassade webbsidor påverkar användandet av Internet som
informationsmedia både hos äldre och yngre besökare.
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APPENDIX A

Efterföljande tabeller visar utfallet av de tester vi genomfört.
Förklaring till testutfall

• Valideringsfel i HTML (Godkänt=0)

• Valideringsfel i CSS (Godkänt=0)

• Rubrik (Godkänt=Ja)

• Rubrikstruktur (Godkänt=Ja)

• Tabell (Inget godkännande, men lågt värde eftersträvas)

• Tabell med rubrik (En kvot, Godkänt kvotvärde=1)

• Nästlad tabell (Godkänt=0)

• Dublin Core (Godkänt=Ja)

• Frames (Godkänt=Nej)

• Lyssna (Godkänt=Ja)

• Anpassa (Godkänt=Ja)

• Kontrast (2=Godkänt, 3= Bra)

• Färgblindhet (2=Godkänt, 3= Bra)

Förklaring till anmärkningar i tabellerna

1. Textuppläsaren har mycket få möjligheter till individuell anpassning.

2. Med fel i rubrikstrukturen avses normalt att rubrikstorlekarna kommer i fel
ordning. I detta fall är det dock att felet består i att hela stycket är satt som
rubrik.

3. Trots �era försök under olika dagar lyckades vi aldrig få utskriftsalternativet
på denna sida att fungera.

4. Mycket begränsade, eller begränsade anpassningsmöjligheter.
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5. Landstingsfri kommun med ansvar för hälso- och sjukvård.

6. Webbsidan låser, det vill säga det går inte att använda läsarens returknapp för
att lämna sidan.

7. Sidor med frames kan inte testas med de använda verktygen

8. Webbsidor som är uppbyggda med layouttabeller kan ej testas fullständigt med
de använda verktygen.

9. Iframe är en oberoende ram som visar ett dokument eller en annan webbsida
inuti en annan webbsida.

10. Otillräcklig Kontrastförhållande (4,74) vid deuteraponi (grönblindhet) .

11. Menyer skiftar färg när muspekaren förs över dem, den nya färgen har otill-
räcklig kontrast mot bakgrunden. Vissa länkar har för dålig kontrast och/eller
färgseparation.

12. Något nersatt kontrastförhållande för de som lider av protanopi (rödblindhet)
samt för de som lider av deuteranopi (grönblindhet).

13. När muspekaren förs över länken, samt aktuell länk går ner till en oacceptabel
nivå (0) både på kontrast- och färgblindhetstest.

14. Länkar för privatkunder får bara godkänt (2) både vad det gäller kontrast och
färgblindhet.

15. Något nersatt kontrastförhållande för de som lider av tritanopi (blåblindhet).

16. Sjunker till oacceptabel nivå när muspekaren förs över länken.

17. Otillräcklig Kontrastförhållande (3,94) vid tritanopi (blåblindhet).

18. Oacceptabel nivå för aktuell länk, skiftar till godkänd (2) när muspekaren förs
över länken

19. Oacceptabel nivå för aktuell �ik, Väl godkänt (3) för övriga �ikar.
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