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Sammanfattning/Abstract

I takt med att fler och fler informationskanaler flyttas från traditionella,
människa-till-människa interaktioner till digitala kanaler ändras också de
erfarenheter, färdigheter, kompetenser och tekniska utrustningar som krävs för att
ta del av, och deltaga i, informationsflöden. Detta skapar grupper i samhället i form
av de som har dessa erfarenhter, färdigheter, kompetenser och utrustningar, och
de som inte har något av dessa, detta kallas för den digitala klyftan. Som visas i den
här uppsatsen kan den digitala klyftan bestå av en eller flera mindre klyftor. En av
den största gruppen människor som står på fel sida av klyftorna är äldre. Det finns
olika sätt, metoder och teorier som har postulerats för hur den digitala klyftan kan
överbryggas, i den här uppsatsen undersöks hur två olika standarder (WCAG 2.0 och
E-delegationens riktlinjer) för tillgängliga webbplatser, och en standard med
kompetenser för webbanvändning (The Web Literacy Standard, från The Mozilla
Foundation) förhåller sig till gruppen äldre människor. Syftet var att utvärdera hur
de problem, erfarenheter och åsikter respondenterna anger förhåller sig till två
tillgänglighetsstandarder och en kompetensstandard, och hur förändringar i de här
förhållandena skulle kunna få positiva effekter. De självselekterade deltagarna, som
rekryterades genom medlemsskap i PRO, besvarade en kortare enkät för att grovt
placera dem i förhållande till åldersgruppens nationella snitt när det gäller tillgång
till utrustning och användande av Internet; efter enkäten genomfördes ett
fokusgruppssamtal. Enkätresultaten visar att deltagarna ligger över det nationella
snittet när det gäller tillgång och användande av Internet. Resultaten från
fokusgruppssamtalet visar att deltagarnas största problem är storleken på text,
följt av bl.a. problem med terminologi och problem med navigation i menyer.
Resultaten visar också att vissa av deltagarnas problem skulle kunna lösas med
tillgänglighetsstandarder som antingen definieras striktare eller att producenter av
webbplatser analyserar användarnas behov bättre; andra problem kan nog lösas
med bättre informationsdesign. Deltagarna skulle också troligtvis ha nytta av fler,
och ökade kompetenser, men hur detta skulle ske på ett långsiktigt hållbart sätt är
något oklart. Överlag har deltagarna tagit sig över vissa delar av den digitala klyftan,
men om de stöter på problem så upplever de ofta tröskeln som för hög och vänder
sig då fort till någon för hjälp.
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 1 Inledning

En medborgare förväntas idag kunna förstå att den har ett informationsbehov, och
denne ska kunna tillfredssälla detta behov på ett självständigt sätt, med digitala
verktyg. På företag ställs inga direkta krav på att den information de publicerar ska
vara tillgänglig för alla, däremot så ligger det i företags natur att tillgängliggöra
information för sin målgrupp, men för myndigheter ställs andra, och utförligare,
krav, några av dem kommer att tas upp i den här uppsatsen. “Silver surfers” är en
term som verkar ha myntats av Cody et al. (1999) och används för att beskriva
informationskompetenta äldre; mitt användande av termen är en liten
problematisering då det inom gruppen silversurfare döljs digitala klyftor som kanske
inte är så uppenbara.

Något som aktualiserars mer och mer är e-förvaltning, i t.ex. SKL:s Digitala vägen till
morgondagens välfärd – handlingsplan för e-samhället 2013–2015 (2013) skrivs

Ett viktigt steg på vägen emot digitala kommuner, landsting och
regioner är att de digitala kommunikationskanalerna ska vara
huvudkanal. De privatpersoner och företagare som av olika skäl inte
kan hantera digitala kanaler behöver få hjälp via exempelvis
kontaktcenter eller bibliotek, eller ska kunna välja att kommunicera
analogt.

Något som sticker ut i citatet ovan är att det verkar finnas en förväntan hos
författarna att det kommer att behövas fysiska mötesplatser men att de inte ska
finnas hos myndigheter, utan hos icke-specfika kontaktcenter eller bibliotek. Vidare
skrivs inget om hur e-förvaltning kan göras tillgängligare, ordet tillgänglighet finns
en gång i dokumentet där citatet är hämtat ifrån. De personer som i citatet ovan
behöver söka hjälp via kontaktcenter eller bibliotek är personer som befinner sig
på fel sida av den digitala klyftan.

1.1 Den digitala klyftan
Vad som den engelska termen the digital divide beskriver är hur olika grupper i
befolkningen inte själva kan tillgodose sitt informationsbehov på grund av olika
orsaker; det kan vara brist på teknik, brist på kunskap, brist på vilja, brist på
erfarenhet, eller brist på tillfällen att öva som är orsaken till att vissa medborgare
befinner sig på den sida av klyftan där användandet av Internet är lågt eller
obefintligt, vilket för med sig problem för dessa medborgare. Och kopplat till
citatet ovan från SKL så innebär en ökad inriktning mot e-förvaltning att den digitala
klyftan är ett demokratiskt problem. Jansson gör i sin avhandling En legitim
(elektronisk) förvaltning? Om IT-utveckling i kommunal förvaltning (2013) iakttagelsen

[...] att stora resurser investeras i utvecklingen av en elektronisk
offentlig förvaltning. Vidare finns en retorik som innefattar stora
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förhoppningar om att e-förvaltning ska kunna fungera som en
universallösning på en uppsjö av problem som den offentliga
sektorn brottas med.

Om då e-förvaltning inte är tillgänglig för alla medborgare så kan man fundera över
om det blir ett demokratiskt problem, och i så fall hur stort. Det är också inte bara
så att system inom e-förvaltning som medborgare använder påverkar medborgare,
även interna system inom myndigheter som inte fungerar tillfredsställande
påverkar medborgarna. Att det i Polismyndighetens nyinköpta
ärendehanteringssystem tog fyra till fem timmar att göra en brottsrapportering
visar på spännande problem (javlaskitsystem.se, 2013-12-28).

Vidare skriver Jansson (2013)
Kommuninvånarna förväntas här blir mer självgående i sitt möte
med förvaltningen. I viss mån övertar invånarna även vissa av
tjänstemännens (eller närbyråkraternas) funktioner, inte minst när
det gäller att hantera information om tjänsterna. Detta innebär att
ansvaret för effektivt utförda tjänster i högre utsträckning än
tidigare (läs, medborgarkontoren) överförs från förvaltningen till
kommuninvånarna. Du måste själv veta var du ska hitta information,
vilka tjänster du ska söka och förstå hur du ska använda dig av dem,
alternativt påverka dem (artikel III & V).

Citatet ovan får belysa de krav som ställs eller i allt högre grad kommer att ställas
på medborgare i deras interaktion med myndigheter, och då också digitala klyftor.
Orsakerna till den digitala klyftan kan förklaras på olika sätt, varav några kommer
tas upp i den här uppsatsen. Orsakerna gör också att vissa grupper i samhället har
en större klyfta framför sig än andra.

Däremot kan termen “klyftan” vara en förenkling; finns det bara en klyfta så behövs
det bara byggas en bro. Står en person på fel sida klyftan så är personen helt
avskuren från Internets eventuella förträfflighet; men så behöver inte vara fallet. En
person kan ha klivit över e-post klyftan och skickar många brev, men kanske inte
har klivit över “Mina vårdkontakter-klyftan” och ringer hellre och bokar läkartid. Det
kan också vara så att olika webbplatser kräver olika kompetenser för att kunna
användas.

Äldre en av de mest utsatta grupperna i den digitala klyftan
Det finns många undersökningar (bl.a. Choudrie, Ghinea, och Songonuga, 2013; van
Dijk och Hacker, 2003; Edling och Liljeros, 2012) som visar att många äldre befinner
sig på fel sida av klyftan. Orsakerna till detta kan variera, och är olika för olika
individer; några av orsakerna presenteras i avsnittet om den digitala klyftan.

Att befinna sig på fel sida av den digitala klyftan tillsammans med den ökade
e-förvaltningen specifikt, och den ökade digitaliseringen av samhället i stort, för
med sig olika problem. Ett problem är att traditionella kontaktvägar till
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myndigheter, t.ex. telefon, minskas kanske genom kortare telefon- och besökstider.
E-förvaltning ger då dubbla problem om man befinner sig på fel sida den digitala
klyftan.

Choudrie, Ghinea, och Songonuga (2013) visar också att de som behöver mest
kontakt med myndigheter, äldre och funktionsnedsatta, är de som befinner sig på
fel sida klyftan, så det kan kanske röra sig om ytterligare ökning av problemen för
dessa grupper.

1.2 Äldre? Seniorer? Pensionärer?
När vi diskuterar äldre kan det vara bra att först se hur den gruppen av
populationen definieras. Enligt WHO så har de flesta utvecklade länder anammat
den kronologiska åldern 65 årsom definition av “elderly” eller “older person”, men i
samma dokument nämns att FN inte har definierat någon specifik ålder för
termerna och att FN generellt använder 60+ när den äldre populationen (WHO,
2013). För pensionärer så torde den allmänna definitionen vara att de inte längre
förvärvsarbetar, utan deras huvudsakliga inkomst är pensionen. Den definition jag
använder är FN:s generella definition. En av respondenterna anger att dennes ålder
är 57, vilket kan anses vara tillräckligt nära 60.

Äldre och funktionsnedsättningar
Det finns ett antal olika definitioner på vad en funktionsnedsättning är. I
Socialstyrelsens termbank anges att en funktionsnedsättning är “nedsättning av
fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga” (Socialstyrelsen.se,
2013-12-27-1) och att ett funktionshinder är “begränsning som en
funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen”
(Socialstyrelsen.se, 2013-12-27-2 ).

Man kan tolka Socialstyrelsens definitioner på så sätt att funktionshinder är de
negativa effekterna av en individs interaktion med en miljö. Definitionen av en
tillgänglig miljö blir då en miljö som är tillgänglig för alla oavsett handikapp eller
nedsättningar, vilket kan sägas vara en omöjlighet då mänskligheten innehåller en
oändlig mängd variationer. Det kan då antas att det finns en lägsta nivå av funktion
som anses vara acceptabel (Iwarsson & Ståhl, 2003).  Det som Socialstyrelen då
belyser är vikten av att titta på hur miljön interagerar med en individ.

1.3 Lösningar?
Det finns olika sätt att angripa problemet med den digitala klyftan. I den här
uppsatsen påbörjas en diskussion kring hur utbildning av användare och förändring av
webbplatser kan påverka hur den digitala klyftan eventuellt kan minskas.

Utbildning av användare tas upp genom att undersöka hur deltagarnas
kompetenser förhåller sig mot en webliteracitetsstandard, dvs. en samling
kunskaper, färdigheter eller förmågor som spänner mellan grundläggande till
avancerade. Detta undersöktes dels genom en enkät, och dels genom att ämnet
togs upp i fokusgrupps samtal.

9

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ftermbank.socialstyrelsen.se%2FViewTerm.aspx%3FTermID%3D3594&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH0FzGaDF3ws4lOHW6L3pqc_BaaRQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ftermbank.socialstyrelsen.se%2FViewTerm.aspx%3FTermID%3D4182&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFZNv61sVGqHUnhqauEIWABOl5A-g


Förändring av webbplatser tas upp genom diskussion i fokusgrupp, med
utgångspunkt i en generell standard för tillgänglighet och en utökning av den
standarden med ytterligare punkter viktiga för myndighetswebbplatser.

1.4 Syfte
Att undersöka äldres åsikter om webbplatser, och problem de upplever utifrån ett
tillgänglighetsperspektiv, genom att utvärdera äldres position i förhållande till

● WCAG 2.0
● E-delegationens Riktlinjer för webbutvecking
● The Mozilla Foundations Web Literacy Standard

Genom att påbörja en diskussion, med en utvärdering av både mottagarnas
webbliteracitet och informationsproducenters nuvarande verktyg för att öka
tillgängligheten, så kanske olika svar kan skönjas på frågorna kring hur den digitala
klyftan kan överbryggas.

1.5 Frågeställningar

Huvudsaklig frågeställning
Utifrån de upplevelser, problem och åsikter de självselekterad deltagarna, som
rekryterades utifrån medlemsskap i PRO, anger

● skulle ökad anpassning av webbplatser, utifrån WCAG 2.0 och
E-delegationens riktlinjer passa bäst?, eller

● skulle de dra bättre nytta av ökade kompetenser?

Sekundära frågeställningar
Framkom det information i enkäten eller fokusgruppssamtalet som kan vara
vägledande för

● ett förändringsarbete för ökad tillgänglighet?, och/eller
● framtida utbildningsansatser?

Som grund till frågeställningarna ligger de tre tidigare beskrivna standarderna,
varav the Web Literacy Standard beskriver kompetenser, WCAG 2.0 och riktlinjerna
från E-delegationen beskriver förändringar av webbplatser. Något som är
problematiskt är att bedöma när vissa riktlinjer är uppfyllda, vilket i förlängningen
blir en diskussion kring validiteten av standarder som inte uppfyller
upprepningskriteriet, då vissa kriterier bara kan bedömas subjektivt.
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 2 Bakgrund

2.1 Organisationer, standarder och koncept

Introduktion
För att tackla problem kring tillgängliget och användbarhet av webbplatser har
olika organisationer använt olika angreppssätt, de tre organisationer som
presenteras nedan kan sägas arbeta utifrån följande frågor

● The Mozilla Project - vilka kompetenser behövs för att kunna använda
Internet?

● W3C - vilka åtgärder behöver informationsproducenter genomföra för att så
många som möjligt kan ta del av information?

● E-delegationen - utöver de åtgärder som W3C presenterar, vilka är de, för
myndigheter speciella, åtgärder som krävs för att fungera?

The Mozilla Project har som svar på frågan ovan publicerat The Web Literacy
Standard, en samling kompetenser viktiga för webbanvändare.

W3C har som svar på sin fråga skapat WCAG 2.0, “Web Content Accessibility
Guidelines 2.0” som är en samling riktlinjer. Syftet med riktlinjerna är, att om de
uppfylls av informationsproducenter, säkerställa att så många som möjligt kan ta del
av så mycket som möjligt på Internet.

E-delegationen har publicerat Riktlinjer för webbutveckling, som innehåller 110
riktlinjer utöver WCAG 2.0 som är specifika för myndigheters webbplatser.

Här följer en kortare sammanfattning av The Web Literacy Standard, WCAG 2.0 och
E-delegationens riktlinjer, mer detaljerade beskrivningar finns  i bilaga 11.1 Efter
sammanfattningen presenteras de tre olika organisationerna kortfattat.

The Web Literacy Standard
The Web Literacy Standard definierar en optimal Internetanvändars kompetenser
utifrån The Mozilla Foundations kulturella, etiska och metodologiska synsätt. Totalt
beskrivs 63 kompetenser, fördelade på huvudkategorierna Exploring, Building och
Connecting. De spänner ifrån det enkla, “Using hyperlinks to access a range of
resources on the webb“, till det avancerade; “Reading and explaining the structure
of code”

WCAG 2.0
Många av riktlinjerna i WCAG 2.0 syftar till att säkerställa för olika grupper med
fysiska funktionsnedsättningar har så god tillgång som möjligt till information.
Naturligtvis finns det sociala grupper som identifierar sig med sin
funktionsnedsättning, som till exempel dövkultur (SDR, 2011), men överlag så är
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WCAG 2.0:s fokus inte sociala grupper utan på fysiska funktionsnedsättninar. Fokus
på fysiska funktionsnedsättningar kan eventuellt bero på att de är lättare att skatta
än kognitiv funktionsnedsättningar; en person kan ha en synnedsättning som gör att
vid X meters avstånd så uppfattar personen förhållande Y med svårigheter i
variablen Z. En person med en kognitionsnedsättning är svårare att skatta, det kan
till exempel finnas många olika skäl till att en person inte förstår hur en webbplats
fungerar och de behöver inte vara relaterade till dennes funktionsnedsättning. Kelly
et al. (2007) menar att WCAG 2.0 brister i avseende på att kognitiva
funktionsnedsättningar inte tas upp tillräckligt bra, vilket även Sevilla et al. (2007)
håller med om.

Ett exempel på en riktlinje är “Guideline 1.2 Provide alternatives for time-based
media.”, som innebär att det till bl.a. ljud och video ska finnas alternativ, antingen
transkribering eller textning.

E-delegationens riktlinjer
E-delegationens riktlinjer förlänger WCAG 2.0 genom att specificera ytterligare
förtydliganden hur information bör presenteras av myndigheter. The Web Literacy
Standard definierar en optimal Internetanvändars kompetenser utifrån The Mozilla
Foundations kulturella, etiska och metodologiska synsätt. Vad som är intressant är
hur långt varje modell sträcker sig mot det andra och var gränserna går; när och hur
är det avsändarens ansvar att säkerställa att informationen är tillgänglig, och när
och hur är det mottgarens ansvar att säkerställa att denne har tillräckliga
kompetenser för att få tillgång till information?

I den här uppsatsen använder jag standarderna för att undersöka dels hur
deltagarnas kompetenser förhåller sig The Web Literacy standard, och dels hur de
problem deltagarna upplever förhåller sig till WCAG 2.0 och e-Delegationens
riktlinjer.

The Mozilla Project
Mozilla är en organisation med lång och influensrik historia. Organisationen har sin
grund i en av de första webbläsarna, Mosaic, som utvecklades till Netscape som
under 1990-talet var en av de populäraste webbläsarna. Netscape i sin tur
utvecklades till webbläsaren Firefox som 2013 används av runt 17-20% av
Internetanvändare i världen (Wikipedia, 2013-1).

The Mozilla Project presenterar sig som en organisation med syfte att främja
öppenhet, innovation och möjligheter på Internet. Mozilla arbetar utifrån en metod,
och filosofi, som kallas Open Source vilket innebär att källkoden (sourcecode) till
programvara är öppen och tillgänglig för granskning, modifiering och kritik, till
skillnad från proprietär programvara vars källkod är krypterad och då inte
tillgänglig. Open Source kallas av vissa en rörelse (Wikipedia.org, 2013-12-27), och
utan att här gå in i politiska diskussioner om fördelar och nackdelar med Open
Source så valdes Mozillas the Web Literacy Standard på ett antagande om att den är
någorlunda neutral, och några av de saker som kan anses vara vinklade, som

12

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FOpen-source_movement&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEaIK8-Yfuo_2tqZISYJsVT7v8Cbg


kompetensen  “Contributing to an Open Source project”, tas upp i bilaga 11.1.

W3C
The World Wide Web Consortium är en av de mäktigaste standardiserings
organisationerna när det gäller webb- och Internetstandarder i världen, och i
princip den organistion som styr mycket av internets tekniska arkitektur och
utseende. Till exempel så hade W3C del i utvecklingen av HTML-standarden, som är
grunden till hur webbläsare fungerar på så sätt att standarden definierar hur länkar
ska märkas ut i en text. W3C har också deltagit i utvecklingen i CSS-standarden
(Cascading Style Sheets) som styr hur webbsidor grafiskt formateras.

W3C presenterar sig själva som

[...] an international community where Member organizations, a
full-time staff, and the public work together to develop Web
standards. Led by Web inventor Tim Berners-Lee and CEO Jeffrey
Jaffe, W3C's mission is to lead the Web to its full potential.
(W3C, 2013)

Tim Berners-Lee kan anses vara uppfinnaren av WWW på så sätt att han var den
som först beskrev hur länkar i text skulle märkas upp så att webbläsare kunde tolka
dem.

En av W3C:s arbetsgrupper för standarder är Web Accessibility Initiative (WAI), som
arbetar med standarder för ökad tillgänglighet för funktionsnedsatta. Bland andra så
arbetar gruppen med “Authoring Tool Accessibility Guidelines” (ATAG) som
behandlar hur verktyg för att skapa innehåll ska göras mer tillgängliga. En annan
standard är “Accessible Rich Internet Applications Suite” (WAI-ARIA) som behandlar
hur innehåll som består av mer än text och bild, som animationer t.ex., kan göras
mer tillgängligt. Men den standard som är intressantast här är “Web Content
Accessibility Guidelines 2.0” (WCAG 2.0).

E-Delegationen
En av spjutspetsorganisationerna inom e-förvaltning är E-delegationen, som är en
kommitée under Näringslivsdepartementet vars uppdrag är att att driva på
e-utvecklingen i offentlig sektor (E-delegationen, 2013-1). I delegationens direktiv
skrivs

Offentliga tjänster måste kontinuerligt utvecklas för att möta nya
krav och förväntningar. E-förvaltningen utgör en viktig del i denna
utveckling. För att stärka utvecklingen av e-förvaltningen och skapa
goda möjligheter för myndighetsövergripande samordning inrättas
en delegation för e-förvaltning. (E-delegationen, 2013-2)

E-delegationens arbete spänner över många olika verktyg, metoder och frågor
kring e-förvaltning, både nationellt och internationellt. Några saker E-delegationen
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arbetar med är t.ex. E-legitimationsnämnden och dess arbete med
identitetsfederering som är ett arbete för att möjliggöra e-förvaltning genom
digital legitimering för medborgare. En annan sak är ett arbete för att effektivisera
informationsförsörjningen för personer som söker ekonomiskt bistånd, t.ex. från
CSN, genom att knyta ihop olika datakällor från olika myndigheter.

E-delegationen är inte särskilt omskriven i morgon- eller kvällstidningar; enligt
Retriever (2013) så har 27 artiklar publicerats antingen digitalt eller i
pappersformat i DN, SvD, Expressen och Aftonbladet, sedan 2009. Det är
spännande att en kommitée med stort inflytande över hur medborgare kommer att
interagera med myndigheter i framtiden inte är mer omskriven, men det kanske
kan förklaras med att ämnet inte är så klick-vänligt.

Om man är intresserad av vilka datakällor som finns och hur de kan spridas över
organisationsgränser inom förvaltningsmyndigheter är den Nationella
Tjänstekatalogen, som E-delegationen producerar, en spännande plats att börja
(Interoperabilitet.se, 2013-12-17).

2.2 Tillgänglighet = användbarhet?
Tillgänglighet och användbarhet har haft skiftande betydelse och relation till
varandra beroende inom vilket kontext och av vem de används. Iwarsson och Ståhl
(2003) som inte är informationsvetare refererar till Steinfeld och Danford (1999),
som menar att termerna båda beskriver “observed task performance”, med
distinktionen att tillgänglighet oftast handlar om något som påverkar en grupp
individer, och att användbarhet är något som handlar om en enskild individ.
Iwarsson och Ståhl (2003) tar vidare upp Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 8:e
kapitlet 1§ och 4§ som ett exempel på att termerna i stort innebär samma sak:

1 § En byggnad ska
[...]
3. vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt
rörelse- eller orienteringsförmåga.

4 § Ett byggnadsverk ska ha de tekniska egenskaper som är
väsentliga i fråga om

[...]
8. tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt
rörelse- eller orienteringsförmåga, och
[...]

Att termerna används parallellt i lagtext är intressant ut ett perspektiv, men man
kan också diskutera om någon av termerna kommer före den andra i en process. Jag
har tillgång till en mängd verktyg, det innebär inte att att slagborren är användbar
för mig. Å andra sidan måste jag för att få tillgång till t.ex. dokument i
universitetsbibliotekets magasin använda en webbplats för att få reda på var en
bok finns. Så i det ena fallet så medför inte god tillgänglighet användbarhet, och i
det andra fallet krävs att något är användbart för att tillgängliggöra något annat. Så
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för att förenkla i den här uppsatsen så använder jag Steinfeld och Danfords (1999)
definition ovan, med undantaget att distinktionen mellan individ och grupp slopas.
Tillgänglihet är då “observed task performance”, och begreppet problematiseras
vidare i avsnittet om teoretisk utgångspunkt.

2.3 Lagar och konventioner
Tillgång till information är något som beskrivs bland annat i artikel 9 i FN:s
Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och fakultativt protokoll
till konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

1. För att göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning
att leva oberoende och att fullt ut delta på alla livets områden, ska
konventionsstaterna vidta ändamålsenliga åtgärder för att
säkerställa att personer med funktionsnedsättning får tillgång på lika
villkor som andra till den fysiska miljön, till transporter, till
information och kommunikation, innefattande informations- och
kommunikationsteknik (IT) och -system samt till andra anläggningar
och tjänster som är tillgängliga för eller erbjuds allmänheten både i
städerna och på landsbygden.

Sverige har ratificerat konventionen, och den trädde i kraft den 14 jan 2009 vilket
innebär att den ska gälla som lag. Citatet ovan kan tolkas på så sätt att
funktionsnedsatta ska ha samma tillgång till information som en person utan
funktionsnedsättning, och hur då lika villkor ska tolkas blir intressant.
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 4 Tidigare forskning

4.1 W3C - Web Accessibility Initiative: Ageing Education
and Harmonisation
W3C som togs upp tidigare drev under en period projektet “Web Accessibility
Initiative: Ageing Education and Harmonisation” (WAI-AGE, 2012-12-17) som verkar
ha syftat till att undersöka äldres Internet vanor. Projektet verkar inte ha slutförts,
utan många publicerade dokument är s.k. working drafts, som t.ex. Web Accessibility
for Older Users: A Literature Review, W3C Working Draft 14 May 2008 (W3C, 2008).

Även om dokumentet är ett working draft innehåller det intressanta punkter, några
som jag vill belysa följer här.

FN prognoser - åldrande världsbefolkning
Litteraturöversikten (ibid) nämner tidigt två olika prognoser från FN, den
prognosen publicerades 2008 och säger att år 2050 så kommer ⅕ personer av
världens befolkning vara över 50 år, den andra prognosen är från 1998 och
estimerar att år 2150 så kommer ⅓ av världens befolkning att vara över 60 år. Utan
att ha undersökt saken närmare så kan man fundera över hur fördelningen kommer
att se ut globalt; hur mycket kommer livslängden att öka i länder där den idag är låg,
och hur mycket kommer den att öka i länder där den idag är hög. Oavsett hur
mycket livslängden ökar i Sverige så verkar det troligt att vi får en större andel
äldre i populationen. Medan unga idag är digitalt infödda, och jag är en digital
invandrare, så kan den tekniska utvecklingen fortsätta i samma takt som från
1990-talet tills nu och då undrar jag lite hur väl jag kommer att kunna hantera
tekniken 2060.

“What are age-related functional limitations?”
WAI-AGE använder en term som kanske kan översättas med
“funktionsbegränsningar” istället för funktionsnedsättningar, och de som lyfts fram
är “Vision decline”, “Hearing loss”, “Motor skill diminishment” och “Cognition effects”
(ibid). Alla utom “cognition effects” behandlades på något sätt i arbetet med den här
uppsatsen, och orsaken till att kognitiva nedsättningar valdes bort var dels att
ämnet i sig kan vara känsligt att prata om ut integritetssynpunkt, samt att den stora
variationen av kognitiva nedsättningar gjorde att de inte skulle rymmas i den här
uppsatsen och att få ett underlag genom tillräckligt många respondenter med en
specifik kognitiv nedsättning bedömdes vara ogörligt.

Skillnaden mellan åldersrelaterade problem och problem
relaterade till ens ålder när datorer och Internet blev
tillgängliga
Det finns en poäng i att särskilja mellan två olika typer av problem. Dels de
åldersrelaterade problem som har en fysisk orsak och som kan definieras som mer
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eller mindre allmängiltiga; alla får förr eller senare en funktionsnedsättning som
beror på förändringar i kroppen. Den andra typen av problem är de vars orsak
ligger i en persons ålder idag i förhållande till när datorer och Internet blev
tillgängliga; har en person inte använt en dator så länge så har den haft kortare tid
på sig att få erfarenheter. Hur det står till med det där citatet om att det är svårt att
lära gamla hundar att sitta vill jag inte gå in på här, men det finns ett annat citat som
säger att barn födda idag är digitala infödingar, medan jag är en digital invandrare
och vill man vara riktigt spetsig kanske man kan säga att äldre är digitala turister?

Poängen här är att vi kan se vilka behov som finns idag, men vi kan inte se vilka
behov som kommer att finnas i framtiden. Med diverse medicinska framsteg kanske
nedsättningar i synen inte är ett problem i framtiden.

4.2 Kritik mot WCAG 2.0
När något blir så stort och vedertaget som WCAG 2.0 är så kommer det naturligtvis
kritik mot det. Några exempel är Kelly et al. (2009) som bland annat menar att
definitionerna i  WCAG 2.0 inte räcker till utanför ett kontext där användaren bara
tar emot information, vidare menar de också att text som beskriver bilder för t.ex.
synskadade blir komplicerat då det handlar om reklam- eller konstbilder som
strävar efter att väcka en känsla och inte vara rent informativa. Författarna tar också
upp ett problem med text som beskriver bilder i ett utbildningskontext, t.ex. ett
prov om en elev kan skilja på vete och havre genom att be eleven se på en bild, och
sen klicka på det svar eleven tror är rätt. En beskrivande text som anger “Bild på
havre” vore dumt att ha i det kontextet.

Andra som riktar kritik mot WCAG 2.0 är Bolchini et al. (2006) som menar att det
finns scenarier där ljud bör vara den primära kanalen för informationsutbyte mellan
användare och teknik, de tre scenarier de tar upp är 1) alla interaktioner en person
med synnedsättning har, 2) när skärmen är så pass liten att det kan vara svårt att
läsa eller trycka på knappar, och 3) när det är viktigt att synen är riktad någon
annanstans än mot skärmen, t.ex. vid bilkörning. Kritiken de riktar mot WCAG 2.0 är
att standarden är inriktad mot de tekniska aspekterna av tillgänglighet, och att det
inte räcker med att

[...] content and functionality can be “reached” and “consumed” by the
user. (ibid)

 utan att tillgänglighet är något som handlar om att ge en tillfredsställande
upplevelse,

It is not enough that the content is there but the orientation is
missing, the content is not relevant, and the navigation is misleading
or frustrating. (ibid)

Några som riktar kritik mot hur WCAG 2.0 fungerar i tester med funktionsnedsatta
är Rømen & Svanæs (2012) som visar att bara 32% av de problem
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försökspersonerna upplevde täcktes av WCAG 2.0, studien hade tyvärr bara 7
försökspersoner med funktionsnedsättning och 6 personer i kontrollgruppen,
författarna kompenserade för det och kom då fram till att WCAG 2.0 täcker 49% av
problemen med 95% konfidensintervall.

Brajnik, Yesilada och Harper (2010) skriver att WCAG 2.0 kräver att kriterier ska
kunna testas genom mänsklig inspektion, och för att ett kriterium ska anses vara
testbart ska 80% av de experter (knowledgeable inspectors) som testar vara
överens.

(WCAG 2.0) [...] require that success criteria be tested by human
inspection. Further, testability of WCAG 2.0 criteria is achieved if 80%
of knowledgeable inspectors agree that the criteria has been met or
not. (ibid)

Brajnik, Yesilada och Harper bad 22 experter och 27 icke-experter att testa hurivida
61 stycken WCAG 2.0 kriterier var uppfyllda eller inte på 4 stycken webbplatser

In summary, results show that for experts, half of the success criteria
fail to meet the 80% agreement threshold; experts produce also
26% incorrect ratings, produce 20% false positives and miss 32% of
the true problems. We also compared performance of experts
against that of non-experts evaluators; we found that agreement for
non-experts drops by 10%, incorrect ratings reach 32%, false
positives 42% and false negatives 49%.
(ibid)

Det som Brajnik, Yesilada och Harper beskriver gör att designen av WCAG 2.0 kan
ifrågasättas, både utifrån upprepningsbarhet och urval av experter, men
tillsammans med de resultat Rømen & Svanæs (2012) visar så kan det finnas behov
av att se över effektiviteten av WCAG 2.0.

4.3 Statistik om äldres Internetanvändande och
funktionsnedsättningar

Tillgång till utrustning och Internet, Svenskarna och Internet
2013 och SCB
Stiftelsen för Internet Infrastruktur publicerar årligen undersökningen Svenskarna
och Internet, några intressanta data från undersökningen 2013 följer här. Främst är
datan intressant för att jämföra deltagarna i den här undersökningen med ett
nationellt snitt så att den bild som presenteras i avsnittet om den digitala klyftan
kan ställas mot den bild som ges av deltagarna. Bilden som presenteras i
Svenskarna och Internet komplementeras av data från SCB.
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Det finns tydliga skillnader mellan könen ifråga om t.ex. tillgång till Internet i
hemmet där 70% av männen över 65 år har tillgång men bara 50% av kvinnorna
(digram 4, bilaga). Liknande förhållande finns när det gäller dagligt användande av
Internet där siffrorna är 45% för män och 27% för kvinnor (ibid).

Tydliga skillnader finns också i åldersgruppen 65+ år, t.ex. att i gruppen 66-75
åringar uppger runt 23% att de inte alls känner sig delaktiga i det nya
informationssamhället. I åldersgruppen 76+ år är den siffran 55% (diagram 5,
bilaga). Även inkomst och utbildning har betydelse för tillgången till utrustning
nödvändig för Internettillgång och användning av Internet; i åldersgruppen 65+ har
46% av låginkomsttagare tillgång Internet hemma medan 95% höginkomsttagare
har tillgång till Internet hemma (diagram 6-7, bilaga). I samma åldersgrupp har 46%
av personerna med folk/grundskoleexamen tillgång till Internet i hemmet medan
84% av personerna med högskoleexamen har tillgång till Internet i hemmet,
liknande mönster finns när det gäller tillgång till smartmobiler och surfplattor (ibid).

Funktionsnedsättningar
Tabellerna 8-10 (bilaga) visar att hörselnedsättning är den vanligast förekommande
funktionsnedsättningen i åldersgruppen 65+ år, och att det största hoppet i
förekomst av alla funktionsnedsättningar kommer efter 85 år. Tabell 10 visar också
att det bland kvinor är en markant lägre förekomst av synnedsättning än bland män,
speciellt i åldern 75 år och uppåt.
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 5 Teoretisk utgångspunkt

5.1 Den digitala klyftan
I Silver Surfers, E-government and the Digital Divide (Choudrie, Gheorghita och
Songonuga, 2013) går författarna igenom olika definitioner av den digitala klyftan.
De menar att den generella definitionen är mellan de som har tillgång till Internet
och de som inte har tillgång, eller mellan de som använder Internet och de som inte
använder Internet.

Choudrie, Gheorghita och Songonuga (ibid) undersöker den digitala klyftan djupare,
och finns då flera olika typer av digitala klyftor, och menar att tillgång till Internet
inte innebär att en individ nyttjar tillgången om individen har en låg, eller
icke-befintlig, kunskap om hur Internet kan nyttjas, eller om individen har negativa
åsikter om Internet. van Dijk och Hacker (2003, s. 315) diffrentierar mellan fyra
typer av brist på tillgång

1. Lack of elementary digital experience caused by lack of interest,
computer anxiety, and unattractiveness of the new technology
(“mental access”).
2. No possession of computers and network connections (“material
access”).
3. Lack of digital skills caused by insufficient userfriendliness and
inadequate education or social support (“skills access”).
4. Lack of significant usage opportunities (“usage access”).
(Författarnas kursivering)

Att helt enkelt inte har grundläggande digitala erfarenheter på grund av ointresse,
rädsla, om man vill sträcka sig långt kan man citera Arthur C. Clarke (1973): “Any
sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic”, och om man tolkar
att något är magiskt som att det är oförståeligt och utanför de lagar som vanligtvis
styr världen så blir teknik något komplicerat.

Avsaknad av den utrustning som krävs för att få tillgång är likaså problematiskt, då
det blir svårt att öva och bekanta sig med digitala saker, och det kan också vara så
att man drar sig för att visa sin okunskap för andra när man inte kunnat öva ensam i
lugn och ro.

Har man inte kunnat öva så har man heller inte de nödvändiga färdigheterna, bara
en sån sak som att det finns en platta nedanför tangentbordet på en laptop som gör
att muspekaren rör sig är ett ganska långt abstrakt hopp.

Och till sist, man kan ha erfarenhet, tillgång till utrustning och de färdigheter som
behövs, men man har inga tillfällen att använda dem. Ens släktningar och vänner
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kanske inte har Facebook, alla recept man är intresserad av finns i en pärm,
tidningen kommer varje morgon, man ser helt enkelt inte nyttan med Internet.

Äldre - en av grupperna med mest nackdelar av den digitala
klyftan
Att vara omsprungen av utvecklingen och nästan tvingas till ganska stora
förändringar ställer höga krav på både in- och omlärning, mediakonsumtion och
källkritik. Och man tvingas också förändra många vardagliga interaktioner;
kostnaden för att betala räkningar på banken har höjts samtidigt som Postkontoren
nästan försvunnit, förnya recept görs helst genom minavardkontakter.se, och för att
kontrollera kontosaldot behöver man en app.

Har man ingen dator eller smartphone måste man be släktingarna skriva ut sina
digitala bilder och posta, det är dumt att ha sin pin-kod till kontokortet på en lapp i
plånboken och fjärrkontrollen till tv:n, digital-boxen och dvd-spelaren ser likadant
konstiga ut. (Om man googlar på “grandmas remote” och väljer “Bilder” som källa så
finns det några kreativa lösningar på just det problemet.)

Men vardagsproblemen ovan är kanske inte så allvarliga när man ser till hur äldres
tillgång till myndigheter och deras tjänster minskar. Choudrie, Gheorghita och
Ghineas (2013) menar att äldre är en av de grupper med mest nackdelar av den
digitala klyftan, och de tillsammans med funktionsnedsatta är den population med
lägst tillgång men högsta behovet av interaktion med myndigheter, något som mer
och mer sker via Internet.

Edling & Liljeros menar i Ett delat samhälle – makt, intersektionalitet och social skiktning
(2012) att i Sverige finns samma förhållande när det gäller äldre och den digitala
klyftan. En anledning som, numera nedlagda, Statens Institut för
Kommunikationsanalys anger i Digitala klyftor – Insatser för att överbrygga dessa (2007)
är att äldre inte mötte den nya tekniken i arbetslivet i lika hög grad som yngre.

I undersökningen Icke-användarna, utförd på uppdrag av Digidel 2013 (En kampanj
för ökad digital delaktighet från Stiftelsen för internetinfrastruktur, .SE) visar Findahl
(2012) på följande resultat
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Diagram 1, källa: Icke-användarna, Findahl 2012

I diagramet ser vi tydligt att hög ålder korresponderar mot lägre användning,
samma korrespondans fast mot bristande datorkunnighet, redovisar Findahl i
Icke-användarna (2012) också det en undersökning i Digidel 2013:s arbete, följande
resultat av självskattad datorkunskap

Diagram 2, källa: Icke-användarna, Findahl 2012
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Som diagramen visar så ålder en avgörande faktor för användande av datorer och
Internet.

Inte bara tillgång, tillgänglighet och användbarhet
Det är viktigt att poängtera att Choudrie, Gheorghita och Songonuga (2013)
påpekar att det finns en risk att förenkla vad den digitala klyftan innebär om enbart
tillgänglighet och användbarhet är de faktorer som undersöks, och att
socio-ekonomiska faktorer som inkomst, ålder, kön, kultur, utbildning och
funktionsnedsättningar är viktiga faktorer i den digitala klyftan, vilket visas i diagram
4-10 i bilaga.

5.2 Tillgänglighet och användbarhet, ansträngning
och tid

Tid
Man kan säga att allting är tillgängligt för alla, det handlar bara om en tillräcklig
tidsinvestering. En person med synnedsättning som inte har tillgång till information
på en webbplats kan ringa en seende person och be den läsa upp informationen,
eller kontakta kommunens byggnadslovshandläggare om man inte förstår ett
beslutsunderlag. En ökad tillgänglighet innebär ur det här perspektivet en
tidsbesparing. Tid kan också kopplas till ansträngning på så sätt att något
ansträngande kostar mer energi och då inte kan utföras lika länge som något som är
mindre ansträngande.

Ansträngning
Tamir och Mueller menar i Pinpointing Usability Issues Using an Effort Based Framework
(2010) att användbarhet bäst mäts i den ansträngning som krävs för en viss
handling. De gör en första uppdelning i mental ansträngning och fysisk
ansträngning, och citerar från Salomon (Television watching and mental effort: A social
psychological view, 1983) som definierar mental ansträngning som

[…] number of non-automatic elaborations applied to a unit of
material.

Salomon använder den definitionen inom de motivativa och kognitiva
aspekterna inom informationsbehandling. Tamir och Mueller menar
Salomons definition ligger nära cognitive load, som de i sin tur definierar
som

[...] the ability to process new information under time constraints.

Tillsammans med Salomon, Tamir och Mueller, kan man se på det som kallas för
Hicks lag, kortfattat säger att desto fler valmöjligheter en människa får
presenterade desto längre tid kommer det ta för den människan att göra ett val.
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Grunden till det som kallas för Hicks lag beskrevs av Hick i artikeln On the rate of gain
of information (1952), och tar i och för sig inte upp faktorer som kan vara aktuella
idag vid användandet av Internet som t.ex. att placeringen av navigationsmenyer
ofta är lika på över flera olika webbplatser, samt att grupperingar i
navigationsmenyer ofta, men inte alltid, är likartade; är jag intresserad av att köpa
en tv så kommer de att finnas under ett liknande kategori-träd oberoende av vilken
webbplats jag besöker.

(Är jag däremot intresserad av att köpa en monitor till min dator så kan de finnas
under Multimedia > Datortillbehör > Bildskärmar på en webbplats, och under Bild &
Ljud > Monitor på en annan, men det är en annan historia.)

Om man sätter de här koncepten i relation till varandra så kan man skönja ett
samband mellan informationsmängd (Vad kan jag klicka på? Vilket val gör jag då?),
mental ansträngning, och cognitive load. Det som i Tamir och Muellers (2010)
definition av cognitive load kallas time constraints är intressant på så sätt att det
innehåller en mängd påverkande variabler, samt att en tidsbegränsning i sig kan
vara begränsande då en person t.ex. kan vara medveten om sin tidsbegränsning
("Jag kan bara sitta framför datorn i 30 minuter, sen får jag ont") och den stressen
kan i sig eventuellt öka den kognitiva belastningen. Man kan jämföra Googles
söksida och ett biblioteks avancerade söksida, och då ganska snabbt se att mängden
val och mängden information skiljer sig markant.

Sett ur det här perspektivet kan Googles framgång förklaras genom att deras
interface har den lägsta kognitiva belastningen, men det är viktigt att även se på
det proceduriska presentationen av möjliga val. Att använda Googles söktjänst gör
att man lätt startar en process, och när man väl påbörjat en process är det lättare
att gå vidare med val än om alla val presenteras från början.

ISO 924111
ISO 9241-11 är en standard från 1998, och ingår i samlingsstandarden ISO 9241. ISO
9241 hette från början hette Ergonomic requirements for office work with visual display
terminals (VDTs), namnet ändrades 2006 till Ergonomics of Human System Interaction
(Wikipedia, 2013-2, Tajakka, 2004). Iwarsson och Ståhl (2003) skriver följande om
ISO 9241-11

According to ISO 9241-11, usability is a measure of the effectiveness,
effciency, and satisfaction with which specified users can achieve
specified goals in a particular environment. In this definition,
effectiveness is about goal achievement, effciency denotes
evaluation of effort required, while satisfaction is about whether the
product/system is suitable for the task and whether the act of use
was pleasant or unpleasant.

Den här definitionen på användbarhet belyser effektivitet (effectiveness) som något
som har med måluppfyllnad att göra, prestation (efficency) som en utvärdering av

24



den ansträngning som krävdes.

5.3 En modell över informationssökningsprocessen ur
ett tillgängliggörande producentperspektiv

1 Grundläggande
förväntningar

Förväntad information / Faktisk information

2 Struktur Var och hur informationen är publicerad

3 Sökbarhet Vilka sökord leder till informationen

4 Läsbarhet Formatering

Disponering

5 Begriplighet Retorik

Formuleringar

6 Verktyg Stödjande verktyg

Grafiska hjälpmedel

Tillgänglighet

Illustration 1, författarens modell över informationssökningsprocessen ur ett
tillgänglighetsperspektiv

För att förstå var i en informationssökningsprocess personer kan avbryta sitt
sökande och antingen ge upp eller vända sig till en fysisk person för hjälp, har jag
skissat på modellen ovan. Den ska varken ses som uttömmande, prioriterande eller
kronologisk ur den sökande personens perspektiv, utan som ett verktyg för
producenter att undersöka var det kan finnas brister ur ett
tillgänglighetsperspektiv.

1. Grundläggande förväntningar
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Till att börja med så kan en besökare förvänta sig viss information, t.ex. om jag ska
söka skolplats åt min dotter kanske jag vill jämföra antalet lärare per elev i olika
skolor och snittbetygen för olika skolor. En besökare kan naturligtvis också ha
förväntningen att “Nej, någon felanmälan om den trasiga gatulycktan finns nog inte,
bäst jag ringer.”

2. Struktur
Hur översätter en användare sitt informationsbehov till ett antaget val i en
menystruktur? Till exempel: Går jag in på en kommuns webbplats, hittar jag
skolbibliotek under “Omsorg och utbildning” eller “Kultur och fritid”?

3. Sökbarhet
Om en besökare inte hittar den eftersökta informationen i strukturen och istället
väljer att söka, dels på Google eller annan extern sökmotor eller i den interna
sökrutan som oftast finns, leder de sökord som besökaren använder till rätt
information?

4. Läsbarhet
Vilket typsnitt används? Vad är radavståndet, avståndet mellan ord,
teckenstorleken, radlängden? Interpunktation?
Hur är texten disponerad? Hur långa är styckena? Används rubriker tillräckligt ofta?

5. Begriplighet
Hur fungerar retoriken? Finns det en röd tråd? Förklaras vad texten handlar om
med en sammanfattning, eller måste jag läsa hela sidan för att förstå det?
Används kanslisvenska? Är meningarna överdrivet långa så att det blir svårt att
komma ihåg vad som skrevs i början för att författaren inte använder kommatecken
så som man bör enligt alla goda skrivguider annars så har du tröttnat ungefär nu
eller orkar du läsa den här sista sista raden?

6. Hjälpmedel
Även om alla punkter ovan fungerar behöver vissa grupper ytterligare åtgärder,
som t.ex. ett skärmuppläsningsverktyg om en person med nedsatt syn inte är vid sin
vanliga dator och behöver ta reda på något, eller en ordlista på varje sida där
termer som förekommer på sidan visas. Det kan också vara så att grafiska
hjälpmedel som t.ex. flödesscheman kan underlätta förståelsen av en process,
istället för en lång text.

Modellen tas upp här tas upp av två anledningar; 1) För att visa på att det finns
faktorer som inte faller under WCAG 2.0 eller e-Delegationens riktlinjer utan som
mer behandlar grundläggande informationsdesign, men likväl viktiga för
tillgänglihet. 2) För att läsaren en översiktlig bild av grundläggande punkter som kan
användas för att diskutera tillgänglighet.
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 6 Metod

6.1 Val av metod
Metoderna som valdes var dels en enkät som bestod av 21 frågor, som följdes av ett
fokusgruppssamtal. Den, mellan kvantitativ och kvalitativ, tudelade ansatsen valdes
för att genom enkäten få en överblick över deltagargruppens kompetenser och
genom fokusgruppen få djupare kunskap om deltagarnas upplevelser, åsikter och
problem kring användande av Internet och webbplatser. Fokusgruppen hade vissa
drag av test då deltagarna själva ville testa olika webbplatser under samtalets gång,
t.ex. “Om du klickar in där, var hamnar vi då?”

Enkät
Enkäten valdes för att skapa en grov överblicksbild över deltagarnas kompetenser
och användningsmönster för att kunna jämföra mot större undersökningar av äldres
dator- och Internetanvändande i Sverige. Enkäten låg även till grund för att kunna
undersöka eventuell korrelans mellan deltagargruppens och populationsgruppens
användande och placeringar i förhållande till den digitala klyftan (Bryman, 1997).

Fokusgrupp
Den kvalitativa delen valdes på grund av bl.a. möjligheten att skapa en djupare
förståelse för deltagarnas vardagliga problem, åsikter och handlingar, och att skapa
en möjlighet att se världen och Internet genom deras ögon (ibid). Snape och
Spencer (2003) beskriver den kvalitativa processen som någonting tolkande och
placerat i ett naturligt kontext, dvs. inte ett experimentellt eller manipulerat
kontext. Vidare skriver Snape och Spencer att en flexibel undersökningsstrategi kan
vara fördelaktigt i en kvalitativ ansats, vilket bidrog till valet av ett semi-strukturerat
manus.

Finch och Lewis (2003-1) beskriver fokusgrupper som något mer än en samling
intervjuer med människor som råkar ske på samma plats och vid samma tidpunkt
och menar att synergieffekten när deltagarna diskuterar som kan uppnås är viktigt
att sträva mot. De menar också att till skillnad mot experimentella studier så måste
personen som leder fokusgruppen inte vara rädd för att släppa på kontrollen och
låta diskussionen flöda naturligt, men även uppmuntra, och ge tillfällen till blygare
eller mer tillbakadragna deltagare göra sina röster hörda. Vidare skriver de att
omformuleringar och följdfrågor är viktiga verktyg för att skapa en djupare bild, och
att frågor som “Hur tycker ni andra?”, “Är det någon som inter håller med?” och “Om
vi vänder på frågan, hur ser ni på det då?” även är viktiga verktyg för att undersöka
om åsikter är homogena eller heterogena. Detta styrde också utformningen av
manus.

I utformningen av manuset användes också Legard, Keegan och Wards (2003)
beskrivning av skillnaden mellan öppna och stängda frågor, och i manuset följdes
öppna frågor ibland av stängda frågor för att få specifika svar på frågor kring
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riktlinjer antingen från WCAG 2.0 eller E-delegationen. Även Legard, Keegan och
Wards poäng om vikten av att undvika ledande frågor togs stor hänsyn till.

Urval
Urvalet av deltagarna skedde genom telefonkontakt med PRO Västerbottens kansli
som gav mig kontaktuppgifter till en samordnare i en lokal PRO förening som vid
kontakt erbjöd sig fråga medlemmar om deltagande. Deltagarna är då
självselekterade då de ville vara med i undersökningen. Samordnaden återkom via
e-post med förslag på tid, plats och meddelade att 6 personer inkl. samordnaren
kunde delta.  Urvalet är alltså det att deltagarna är medlemmar i PRO, bosatta i
Västerbotten, har förmåga att resa till en viss plats och kanske viktigast; ett intresse
att delta, och dela med sig, i en diskussion om Internet och webbplatser.

Styrkor och svagheter i gruppen
En faktor som enligt Finch och Lewis (2003) är viktig att ta hänsyn till i fokusgrupper
är förhållandet mellan heterogenitet - homogenitet i gruppen, där deras
balanspunkt mellan de två är så mycket mångfald som gruppen klarar och inte mer.
Åldersmässigt tror jag deltagarna passade väl in i den definitionen, möjligtvis att
någon med högre ålder hade kunnat passa in. Könsmässigt hade det kanske varit
bättre med 50/50, och eventuellt kanske det hade varit bättre med ännu fler
kvinnor då det under samtalet var en viss övervikt av män som svarade. Finch och
Lewis menar vidare att äldre ofta känner sig mer bekväma i mindre grupper, vilket
verkade passa bra.

Ytterligare en faktor som Finch och Lewis tar upp är hurivida deltagarna är bekanta
sedan tidigare, där de menar att obekanta personer oftare har lättare att öppna
sig, speciellt om potentiellt känsliga saker kring integritet t.ex. Deltagarna i
fokusgruppen kände varandra sedan tidigare genom PRO, vilket i sig inte behöver
vara negativt menar Finch och Lewis då det kan vara så att det bekantskapen
diskuterats de ämnen som fokusgruppen ämnar att ta upp. Men det också vara så
att deltagarna på grund av sina sociala kontakter känner ett behov av att
demonstrera en gemensam social norm (ibid).

Sammanfattningsvis så fungerade gruppen bra och alla kom till tals, vissa
naturligtvis mer än andra, och många frågor kom från gruppen som förde
diskussionen vidare på ett naturligt flytande sätt. Det skulle däremot vara intressant
att genomföra en liknande fokusgrupp fast med deltagare som inte kände varandra
sedan tidigare.

6.2 Enkät

Genomförande
Deltagarna i fokusgruppen fick svara på enkäten innan fokusgruppens diskussion
påbörjades.

Urval av frågor - The Web Literacy Standard
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För att skapa en grov bild av deltagarnas Internetanvändande och kompetenser
gjordes ett urval från de 63 kompetenserna i The Web Literacy Standard. Totalt
valdes 10
kompetenser ut. Urvalet gjordes dels genom ett antagande om deltagarnas
datorkunskaper, antagandet gjorde att kompetenser som t.ex. “Taking steps to
secure non-encrypted connections” eller “Demonstrating the difference between
inline, embedded and external CSS” troligtvis inte skulle vara aktuella, utan mer
vardagliga kompetenser valdes som följer här

Exploring

Navigation Accessing the web using the common features of web browsers

Web mechanics Managing information from various sources on the web

Search Finding real-time or time-sensitive information using a range of search
techniques

Credibility Critically evaluating information found on the web

Security Keeping systems, identities, and content safe

Building

Composing for the web Creating web resources in ways appropriate to the medium/genre

Infrastructure Exporting and backing up your data from web services

Connecting

Sharing and Collaborating Configuring notifications to keep up to date with community
spaces and interactions

Community Participation Encouraging participation in web communities

Privacy Examining the consequences of sharing data online

Tabell 3, källa:  The Web Literacy standard, Mozilla foundation.

De 10 kompetenserna operationaliserades till exemplierande Ja/Nej frågor. Till
dessa frågor adderades frågor om ålder, kön, hur ofta Internet användes, vilka
enheter med Internetåtkomst respondenterna hade tillgång till eller önskade
tillgång till, samt om respondenten hade någon funktionsnedsättning som de tyckte
påverkade deras användning av Internet (se bilaga 11.4 för hur kompetenserna
operationaliserades till frågor).

6.3 Fokusgrupp

Semistrukturerat manus
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E-delegationens riktlinjer och WCAG 2.0 fördes in i programvaran Open Code 4.02
(ICT Services and System Development and Division of Epidemiology and Global
Health 2013) och sorterades där först utifrån de principer som E-delegationen
själva använder (Tillgänglig, Användbar, Förtroendeingivande, Effektiv, Tekniskt
oberoende, Åtkomlig över tid). Riktlinjerna kodades sedan vidare (se bilaga 11.3 för
kodlista.) och låg sedan till grund för en intervjuguide.

Genomförande
Fokusgruppen genomfördes i ett konferensrum i Umeå. Tekniskt så hade jag med
mig laptop, projektor och 4g-router då det trådlösa nätverket i lokalen enligt
uppgift kunde vara skakigt. Diskussionen spelades in på en iPad 4.

Dels fanns en förberedd lista med webbplatser att visa, och om en webbplats eller
typ av webbplats (resebolag med bokningsfunktion t.ex.) så tittade vi gemensamt
på projektorduken. Att kunna titta på något konkret upplevdes som positivt, både
av mig och av deltagarna som kom med ett flertal egna förslag. Det är också
påtagligt lättare att direkt visa en horisontell navigationsmeny istället för att
försöka beskriva den i ord. Redan innan fokusgruppen startade bad en av deltagarna
mig att justera storleken på text genom Ctrl+.

Att använda en projektor för att gemensamt kunna titta på webbplatser skapade
också ett annat fokus än bara på fokusgruppsledaren, och ledde till att diskussionen
blev mer dynamiskt, som t.ex. när en deltagare menade att Umeå kommuns
webbplats varit lika dålig sen starten på 1990-talet, då användes Archive.org
(2012-11-21) som har lagrar äldre versioner av webbplatser, för att undersöka hur
Umeå kommuns webbplats såg 1998 och några år framåt.

Som utlovat i kontakten med den samordnande medlemmen stannade jag kvar i
cirka en timme efter avslutad fokusgrupp, och svarade på frågor om datorer,
surfplattor och Internet. Det var dels frågor om saker som uppkommit under
fokusgruppen som inte hade direkt bäring på mitt syfte med fokusgruppen, och dels
frågor som deltagarna inte hade nämnt under fokusgruppen. Hyran på 60 kr/timme
betalades av mig, samt även kostnaden för kaffe och bulle till de sex deltagarna.

6.4 Bearbetning och analysmetod

Bearbetning
Enkäten bearbetades på så sätt att den sammanställdes i ett kalkylblad,
inspelningen transkriberades där varje deltagare numrerades.

Analysmetod
Enkätresultaten analyserades genom jämförelse mot befintlig statistik. Inspelningen
och transkriberingen analyserades kvalitativt för att skapa en bild av deltagarnas
förhållande till frågeställningarna, först genom upprepade genomlyssningar av
diskussionen och sedan genom upprepade genomläsningar. Efter detta gjordes en
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tematisk sammanställning av innehållet som ligger till grund för underrubrikerna i
avsnitten Resultat och Diskussion.

6.5 Metodkritik
Då deltagargruppen på 6 personer är så liten går det inte att dra några direkta
paralleller till den statistik som undersökts. Fler fokusgrupper med deltagare som
inte t.ex. är aktiva inom föreningslivet hade kanske varit önskvärt. I efterhand
kanske jag även skulle valt ett mer strukturerat manus och behandlat 2-3
webbplatser djupare, och även tittat på annan interaktion som att skicka e-post
med bilagor eller surfa med mobilen.

6.6 Etiska aspekter
Deltagarna informerades om punkterna anonymitet och konfidentialtet som
Vetenskapsrådet definierar i God forskningssed (2011); Dels muntligen innan
fokusgruppen startade och även skriftligen så att deltagarna kunde läsa igenom
informationen hemma och om de önskade dra tillbaka sin medverkan (se bilaga
11.5).

Ett par dagar efter fokusgruppens genomförande publicerades en artikel i
pappersutgåvan av en lokaltidning med bild på författaren och en av deltagarna där
båda namngavs, samt  ytterligare en bild där fler av deltagarna syns men ej är
namngivna. Författaren till artikeln var en deltagare i fokusgruppen, som även
publicerade artikeln med bilder på en webbplats.

Detta innebär att två av deltagarna i fokusgruppen kan identifieras, men det går
inte att se vem som har sagt vad. Jag uppfattade att bilden togs, men reflekterade
inte över hur den kunde komma att användas. Jag fick inte vetskap om publiceringen
av bild och text föräns ca. en vecka efter publiceringen i pappersutgåvan. Jag kan
inte förbjuda någon att skriva om något de deltagit i, och blev heller inte tillfrågad
eller meddelad om publiceringen. Däremot var det en bra lärdom och något att
komma ihåg i framtiden.
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 7 Resultat

7.1 Enkätresultat

Kön och ålder
Könsfördelningen var 2 kvinnor och 4 män. Av de 4 som angav ålder var spannet
58-76, med ett snitt på 67,25.

Operationaliserade frågor från The Web Literacy Standard
(6-15), och adderade frågor om tekniktillgång, ålder, kön, och
eventuella funktionsnedsättningar

Ja Nej

1 Tillgång till dator hemma 6 0

2 Tillgång till Internet hemma 6 0

3 Har mobiltelefon som används för att komma åt Internet 3 3

3.1 Skulle vilja ha mobiltelefon med möjlighet att komma åt Internet 2 1

4 Har en så kallad surfplatta 1 5

4.1 Skulle vilja ha surfplatta 4 1

5 Använder Internet varje dag 6 0

6 Har någon gång bokmärkt en webbsida 4 2

7 Letat efter samma sak på olika webbplatser 5 1

8 Sökt och hittat tidsberoende information 6 0

9 Har någon gång tänkt “Det är något lurt med den här informationen” 6 0

10 Har sett till att sin dator har anti-virus program 5 1

11 Har säkerhetskopierat något med en tjänst på Internet 5 1

12 Har någon gång bifogat en bild i ett e-post meddelande 4 2

13 Har någon gång valt, eller valt bort, att få information från en webbplats 5 1

14 Har någon gång deltagit i diskussioner på Internet 2 4

15 Har valt att inte skriva någonting om sig själv för att de ville skydda sin identitet
eller privatliv

5 1

16.1 Anger att funktionsnedsättning i form av synnedsättning påverkar hur de
använder dator

1

16.2 Anger att funktionsnedsättning i form av smärta påverkar hur de använder dator 2

Tabell 4, sammanställning av enkätsvar

Enkäten fyller två funktioner; den första är att ge en basal bild av gruppens tillgång,
användning och komptenser kring datorer och Internet, den andra funktionen är att
kunna göra en grov placering av gruppen i förhållande till den statistik som finns om
populationen.

Tillgång till teknik och Internet
6 av 6 deltagare har dator och tillgång till Internet i hemmet. vilket jämfört med
Svenskarna och Internet 2013 (IIS, 2013) är högre än de 70% för män och 50% för
kvinnor i gruppen 65 år och äldre som där redovisas. Under fokusgruppen framkom

32



att deltagarna alla hade Windows som operativsystem.

Respondenterna uttrycker en önskan om fler enheter med Internettillgång än bara
datorn hemma, både i form av smartphone och surfplatta. IIS (2013) anger att 20%
av männen och 10% av kvinnorna i åldergruppen 65 år och äldre har tillgång till
smartmobil, och att 10% av männen och 5% av kvinnorna har tillgång till surfplatta.

Alla deltagarna använder Internet dagligen, IIS (2013) redovisar att 48% av männen
och 27% av kvinnorna i åldergruppen 65 år eller äldre använder Internet i hemmet
varje dag.

Kompetenser
4 av 6 respondenter svarade ja (≈67%) på frågan om de någon gång bokmärkt en
webbplats, samma fråga undersöker Findahl (2012) med frågan

Hur många kan inte bokmärka en webbsida?

och redovisar att i åldersgruppen 66-75 år anger 53% att de inte kan bokmärka en
webbsida. I åldersgruppen 76+ år anger 80% att de inte kan bokmärka en
webbsidan.

De flesta respondenterna har använt olika källor för att undersöka samma
information, och alla respondenter har sökt och hittat tidsberoende information.
Alla respondenter har någon gång reagerat på någon information, vilket tyder på
en hög känslighet, och högt medvetande om potentiella lurendrejare. De flesta av
deltagarna har en hög medvetenhet om säkerhetsfrågor, både att skydda sin dator
och att om olyckan är framme så finns en säkerhetskopia någonstans.

De flesta respondenterna har använt e-post för att skicka bilder, och de flesta har
också styrt över sin informationskonsumtion genom att tacka ja eller nej till t.ex.
e-post utskick.

Sammanfattningsvis så verkar deltagargruppen ligga över det snitt som
presenteras i olika undersökningar när det gäller tekniktillgång och nyttjande, och i
den jämförbara frågan om bokmärkning ligger deltagargruppen i den mån det går
att säga över snittet.

Förtydligande av frågor
Under tiden respondenterna fyllde i enkäten så var jag tillgänglig för att eventuellt
förtydliga någon fråga. De frågor som förtydligades var om de någon gång
säkerhetskopierat något med en Internettjänst, och frågan om de någon gång
deltagit i en diskussion på Internet.

33



7.2 Sammanfattning, enkätresultat

Över det snitt som presenteras i statistiken
Ganska tydligt är att deltagargruppen ligger över genomsnittet när det gäller
tillgång och användande av Internet, något som kan ligga bakom är deras aktivitet
inom föreningslivet, i det här fallet PRO, då det också framkom under diskussionen
att mycket material e-postades ut till medlemmar, och föreningslivet kan påminna
om arbetslivet på så sätt att man har dokument, åsikter, budget och protokoll att
förhålla sig till och på olika sätt ta del av.

Funktionsnedsättning eller bara vanliga effekter av åldrande?
Ett av de för mig mest intressanta resultaten är att respondenterna inte anger
särskilt många funktionsnedsättningar som påverkar deras användande av en dator.
Det kan vara så att man inte vill ange sina funktionsnedsättningar på papper, ange
det överhuvudtaget, eller att man inte anser att sina vardagliga besvär är en
funktionsnedsättning. Det kan också göra att information som explicit riktas mot
funktionsnedsatta inte är intressanta för deltagargruppen då de inte identifierar sig
med den. Detta kommer att tas upp i diskussionsavsnittet.

Däremot så stämmer resultatet från enkäten överens med den data SCB publicerar
(diagram 8), synedsättning eller sämre syn på grund av åldrande är något som
kommer tas upp i diskussionen till fokusgruppsresultatet.

7.3 Fokusgruppsresultat

Terminologi
Något väldigt frekvent återkommande under fokusgruppen var terminiologi, eller
snarare avsaknaden

[Om en genväg till en webbplats på datorns skrivbord]
—Jag har lagt upp den på bordet så att jag hittar igen den.

[Om installation av programvara]
—Nu har jag bara fått in halva Acrobat Reader.

[Om anmälan till spärregister mot säljsamtal]
—Jag har satt in det där NIX på mobilen nu!

—Men det kom ju nya ord och det, det… man förenklar ju
satsbyggnad så att det bara är en halv mening sen får du… då liksom
ana dig till. Du har ju det här hashtagg, eller vad heter det, det är ju
en ny grej och så har du dom här pengarna som är tryckt på
hemsidan.
—Bitcoins?
—Ja, precis.

34



Citaten ovan är ganska belysande, och återkommande genom hela diskussionen
märktes att terminologi är något komplicerat. Terminologi underlättar väldigt om
någon ska hjälpa en över telefon, eller om man söker efter en lösning, t.ex.
sökresultaten på Google för: “hur får jag snirkliga bokstäver” jämfört med
“kursivering word”. Om en person försöker läsa en manual till någon programvara så
kommer man troligtvis även där mötas av terminologi som t.ex. “Arkivmenyn” som i
många programvaror benämns på samma sätt och ligger på samma plats. Vad som
däremot ligger till höger om “Arkiv” i den raden skiljer sig mycket från programvara
till programvara.

Mål eller syfte med besök på en webbplats - inget
nöjes/slösurfande
Respondenterna var eniga om att deras surfning oftast hade ett mål eller syfte,
vilket inte innebar en begränsning i tid, flera angav att om de var tillräckligt
intresserade så kunde de fastna i ganska många timmar. Under fokusgruppens gång
diskuterades användandet av YouTube, en respondent hjälpte sin sambo att lösa
Melodikrysset med hjälp av YouTube, en respondent använde YouTube i
körsångs-sammanhang och ytterligare en tittade på band ett barn spelade i, men
ingen uppgav att de så att säga klickade sig vidare i de videos som automatiskt
erbjuds av YouTube; “Om du gillade den här videon kanske du även gillar någon av
de här”.

Navigerar i regel inte i menyer - direkt till webbplatsens
söktjänst vilket kan skapa problem
Under samtalet om myndigheters webbplatser så ställdes frågan hur deltagana
använde sig av menynavigation, och vad deras åsikter kring det var. De flesta angav
att de föredrog att direkt använda sig av sökfunktionen, om inte det de var
intresserade av, eller något relaterat till det, syntes på startsidan de kom till. Ett
exempel var “Kommundelen” på Umeå kommuns webbplats (2013-11-21) där
ingenting om seniorer direkt syntes vid en snabb scanning av rubriker och angav
deltagarna att deras beteende var att söka med webbplatsens inbyggda
sökfunktion.

Ett annat exempel kommer från vårdinformations webbplatsen 1177.se
(2013-11-21)

—Är det där man kan se olika taxor? Vad det kostar nu att ligga på
lassarettet ett dygn?
—Så här ser sidan om prissättning ut.
—Jag hann inte se, hur kom du dit?
—Ja, det ligger under regler och rättigheter. Skulle ni tittat under
den rubriken?
—Nej, verkligen inte.
—Aldrig.
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Även frågan om vilka hjälpmedel Hjälpmedelscentralen erbjuder som kan användas
vid användning av dator. Deltagarna angav att de inte hittade något lämpligt
menyalternativ, utan en sökning gjordes.

För liten text vanligaste problemet
På frågan om vad deltagarna ansåg vara det jobbigaste, ofta återkommande,
problemet angav alla deltagarna för liten textstorlek. 3 av 6 deltagare kände till och
använde kortkommandot “Ctrl+” som i alla större webbläsare (och även i andra
program) stegvis ökar inzoomning; 100%, 110%, 125% osv. Ett flertal webbplatser
som visades för deltagarna kritiserades på grund av textstorleken

—[...]bara den här långa sidan, och hur många orkar sitta och läsa de
där många, många, många rubrikerna? Med liten text.

—Den är hemsk! Snacka om otillgänglig! Titta vilken liten text!

—Alldeles för mycket! Du ser vad liten text, titta! Hur många sånna
där orkar man läsa? [om länkar, min anm.]. Står det senior där
nånstans? Nej, då skiter jag i det.

—Så jag tror inte man letar mer. Och kanske ännu mindre om det är
så där liten text. Då ska man vara väldigt angelägen.. Då kanske man
ringer till sin dotter eller son; “Kan du komma och hjälpa mig?” för
jag måst försöka komma in här, och ha rullatorn.

Nu var inte miljön och den tekniska utrustningen som användes under fokusgruppen
särskilt lik den miljö och tekniska utrustning som deltagarna angav att de oftast
använde. Under fokusgruppen användes en projektor som deltagarna satt olika
långt ifrån (den närmaste deltagaren ca 2m ifrån projektionsduken och deltagaren
längst bort ca 5m). Den projicerade bilden var uppskattningsvis 55 tum diagonalt.
Detta innebär att deltagarnas reaktioner på texten kan vara något missvissande,
deltagarna uttryckte att de upplevde problemet ganska likt i sin vanliga miljö och
med sin vanliga utrustning.

Kort tid innan andra vägar till information väljs - men problem
även där
Respondenterna uppger att de inte är villiga att investera längre tid för att
tillfreddställa sitt informationsbehov via webbplatser innan de vänder sig andra
vägar, oftast telefonen. I samma spår berättas att om man en gång valt bort
webbplatser och ringt istället, så blir det inte något andra försök. När då deltagarna
väljer att ringa istället hamnar de i en telefonväxel där det ska tryckas in siffror,
göras val och avslutas med ibland stjärna, ibland fyrkant. Även att kötiderna blir
längre och längre genom åren var något som irriterade. En av respondenterna
berättade om sin strategi att alltid få namn på den person som gett upplysningar,
för att kunna återkomma till samma person om andra frågor uppstod, något som de
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andra respondenterna höll med om var viktigt, annars kunde man bollas runt bland
en mängd olika personer, vilket kunde vara ett rent gissel.

Misstänksamhet mot kommersiella aktörer - men också
berömmande vid jämförelse mot myndigheters webbplatser
Ett återkommande tema under fokusgruppen var en misstänksamhet mot
kommersiella webbplatser, och däri även tidningar, på så sätt att det hos
respondenterna fanns en bild om att den ekonomiska agendan var den centrala för
kommersiella aktörer. Speciellt misstänksamma var deltagarna mot att fylla i
formulär, då deras erfarenhet var att det var en form av säljstrategi.

En annan misstanke fanns mot produktbetyg av typen “3 av 5 stjärnor”, ✩✩✭✭✭,

då deltagaren menade att såna betyg lätt kunde manipuleras. En respondent hade
som taktik att bortse från den här typen av betyg och istället undersöka skrivna
recensioner som upplevdes som trovärdigare, men även där ville respondenten
gärna ha ett antal recensioner som bekräftade eller dementerade något för att
uppleva ett omdöme som trovärdigt.

Deltagarna diskuterade skillnaden mellan Umeå kommuns webbplats (2013-11-21)
där ett gytter av länkar i form av text presenteras, och som motsats diskuterades
kvällstidningarnas tydligare, men uppblåsta, rubriksättningar, en respondent
sammanfattade åsikten om kommersiella aktörer så här

—För dom vet ju vad dom gör, dom är ju strateger.

En annan menade att

—Jo, jag tror de [företag, min anm.] är mer intresserade av att veta
vad vi tycker, myndigheter verkar inte vilja veta vad vi dödliga
tycker.

En annan sak som framkom var att respondenterna aldrig svarat på enkäter av
typen “Vad tycker du om vår webbplats?”, som ibland används, men att de aldrig
sett en sådan undersökning på en myndighets webbplats. Av en slump användes det
en sådan undersökning på Västerbottens läns landstings webbplats (2013-11-21)
under tiden för fokusgruppen, vilket de inblandade i fokusgruppen var roade av,
men även åsikter om att den där undersökningen spelar ju ingen roll för seniorer,
då de ändå inte svarar på sådana.

Fördelar med föreningsarbete
Att vara medlem i en förening och kanske ta på sig en del uppdrag i den verkar vara
något som gynnar användande och kunskaper kring Internet och datorer, kanske på
grund av att medlemsskap liknar arbetslivet. Något som togs upp lite under
fokusgruppen var just saker som hur det är att arbeta med dokument som ligger i
“molnet”, hur det fungerade med att dela dokument; om man kunde välja vem som
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fick redigera ett dokument och vem som bara fick titta på det. I och med arbetet i
föreningen är något som fortlöpande ger möjligheter till att repetera och öva på att
använda sina kunskaper tror jag kan vara effektivare än att gå på en kurs, lära sig
Excel 2010 och sen kanske använda programet en gång om året, och då inte komma
ihåg hur man nu gjorde för att sortera tabellen.

Önskad kunskap och inlärningsmetoder
På frågan om vad deltagarna skulle vilja lära sig svarar några att det är
grundläggande saker, som t.ex. hur “Kopiera/Klipp ut, Klista in” funktionen fungerar,
en annan deltagare lyfter fram den utveckling som skett sedan de tidigaste Windows
versionerna och Windows 8 som flera av deltagarna har som operativsystem, och
alla deltagarna anger förändringar av programvara som något jobbigt.

—[...] och nu har jag Windows 8 det är då en jävla skillnad, därför
simmar man ju bara omkring i tillvaron, men man lär sig ju hur man
ska hantera det här någorlunda, men det finns ju säkert… en tanke
hur det ska användas.

—Jo, men det är ju alltså stötestenen nu [Windows 8, min amn.], för
utvecklingen här.
—Outlooken är ju helt främmande nu va?

I samband med Windows 8 så diskuterades om deltagarna föredrog många små,
eller en större förändring och de som angav en preferens menade att små
förändringar var bättre. Vilket stämmer överens med vad en av deltagarna
berättade om sin inlärningsmetod när denne besökte en ny webbplats. Deltagare
lärde sig bara det nödvändiga för att utföra den uppgift som var aktuell för att
annars skulle det bli för mycket på en gång, vilket jag personligen känner igen mig i.

Programvarukunskap snabbt förlegad
Hälften av deltagarna angav att de tidigare gått någon form av kurs, men att det de
då lärde sig är inaktuellt idag då så mycket förändrats. Alla deltagare utom en hade
använt dator i arbetslivet, men även där så angavs det att så pass mycket förändrats
att den kunskapen de fick då var föråldrad. Vad som ingått i de kurser/utbildningar
de fått genom arbetet hade mycket varit programvaruspecifikt för deltagarens
arbete, och även där så var den kunskapen inte användbar idag, och deltagarna
menade att redan då när det kom en ny version av programvara så var det
irriterande samt ibland nödvändigt med nya utbildningsinsatser för att nyttja den
nya versionen.

Optimal lärsituation
Deltagarna berättade vidare om vad de trodde skulle vara den optimala
lärsituationen för dem och dels menade de att de lärde sig bäst när det satt en
person bredvid dem och guidade, inte klickade åt dem, samt att deras tidigare
erfarenheter av kurser var att det var viktigt att alla deltagare hade en liknande
kunskapsnivå, men även om varje deltagares kunskapsmängd var ungefär lika stor
som de andra delagarnas, så fanns det ofta ändå så pass stora skillnader i vad
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deltagarna ville/behövde lära sig att det var svårt att få ihop gruppen.

Resultaten i jämförelse med van Dijk och Hackers fyra brister
på tillgång som orsak till digitala klyftor
I avsnittet om teoretisk bakgrund presenterades van Dijk och Hackers (2003, s. 315)
differentiering mellan fyra typer av brist på tillgång

1. Lack of elementary digital experience caused by lack of interest,
computer anxiety, and unattractiveness of the new technology
(“mental access”).
2. No possession of computers and network connections (“material
access”).
3. Lack of digital skills caused by insufficient userfriendliness and
inadequate education or social support (“skills access”).
4. Lack of significant usage opportunities (“usage access”).
(Författarnas kursivering)

Utifrån resultaten skulle jag vilja säga att deltagarna inte har brister i punkt 1 “Lack
of elementary digital experience”, de har tillgång till datorer och Internet och därför
ingen brist i punkt 2. Jag skulle säga att det delvis finns briser i punkt 3 “Digital skills”
som orsakas delvis av brist på användbarhet och delvis av brist på utbildning men
att den bristen oftast täcks upp av sociala kontakter, oftast barn eller barnbarn. När
det gäller brister i punkt 4 så kan det vara så att avsaknaden av nöjessurfande
medför att det finns en brist i användningstillfällen, då deltagarna anger att de
oftast har ett bestämt mål med sitt surfande så kan det vara så att fokuseringen på
att nå målet gör att en mer övergripande inlärning och förståelse kommer på
mellanhand.

Resultaten i relation till min modell över
informationssökningsprocessen

Grundläggande förväntningar
Det som framkommer i diskussionen är att deltagarna har bra kunskap om vilken
informationsmängd som de kan förvänta sig, en deltagare angav t.ex. följande

—Det är ju den där lagstiftning när det gäller paketresor och sånt
där. Det är ju.. det har jag tagit ut från myndigheten, det är ju
kommerskollegium som håller i det där.
[i samband med diskussion kring att boka resor, min anm.]

Struktur och sökbarhet
Däremot så ställer strukturella problem ofta till det för deltagarna på så sätt att de
inte ägnar särskilt lång tid åt att leta i för stora menyer, utan ganska fort väljer att
söka efter den aktuella informationen istället, och hittas inte informationen på det
sättet så väljer de en annan kontaktväg istället.

Läsbarhet
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Här finns det största problemet som direkt kan kopplas till en fysisk förändring på
grund av åldrande, formatering av text i form av storlek innebär svårigheter att
läsa. Deltagarna anger också att de uppskattar en disponering där det första
textstycket beskriver vad själva informationen innehåller.

Begriplighet
Deltagarna anger vad som nog kan kallas en vanlig aversion mot kanslisvenska, men
i övrigt verkar deltagarna inte ha problem här.

Verktyg
De verktyg som de äldre använder är zoom-funktionen i webbläsaren, vilken
beskrivits ovan. De skulle eventuellt ha nytta av andra mjukvaru-verktyg som även
de beskrivits ovan.

7.4 Huvudsaklig frågeställning
Utifrån de upplevelser, problem och åsikter deltagarna anger

● skulle ökad anpassning av webbplatser, utifrån WCAG 2.0 och
E-delegationens riktlinjer passa bäst?, eller

● skulle de dra bättre nytta av ökade kompetenser?

Löst definierade standarder - dålig informationsdesign?
Min analys är att resultaten visar att en ökad anpassning av webbplatser skulle
kunna vara till nytta för deltagarna, men att vissa delar av standarderna är för löst
definierade för att vara användbara, t.ex. E-delegationens riktlinjer; “R27. Hjälp
användarna förstå var de är på webbplatsen” och “R28. Det viktigaste ska vara
enkelt att hitta”, eller från WCAG 2.0: “Guideline 2.4 Provide ways to help users
navigate, find content, and determine where they are.” och “2.4.2 Web pages have
titles that describe topic or purpose.” Problemet med de här riktlinjerna är att de är
subjektiva, och om de följs är en fråga om vem som testar.

Detta är inte en kritik mot standarderna i sig, jag tror inte att man kan definiera så
mycket hårdare, men på ett sätt förlorar standarder sin spets om en producent av
en webbplats kan säga att webbplatsen är tillgänglig för den följer WCAG 2.0 nivå
AA, när webbplatsen i verkligheten kanske inte är tillgänglig. Jag tror istället att
problemet mer ligger i dålig informationsdesign som t.ex. gör att menystrukturer
blir förvirrande, samt att de interna sökmotorerna kanske inte alltid är tillräckligt
optimerade. Mer om interna sökmotorer kommer tas upp i diskussions avsnittet.

Ökade kompetenser?
Min analys här säger ja, deltagarna skulle dra nytta av ökade kompetenser. Och det
är ganska självklart egentligen, vem skulle inte dra nytta av det? Men, frågan man
kan ställa är hur mycket en medborgare ska behöva höja sina kompetenser för att
kunna ta del av information från myndigheter.

7.5 Sekundära frågeställningar
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Framkom det information i enkäten eller fokusgruppssamtalet som kan vara
vägledande för

● ett förändringsarbete för ökad tillgänglighet?, och/eller
● framtida utbildningsansatser?

Förändringsarbete
Resultaten visar tydligt att det största problemet är storleken på text, det näst
största problemet är navigation i menystrukturer som deltagarna inte ägnar särskilt
mycket tid till att försöka innan de antingen väljer att söka efter informationen, eller
helt enkelt ringa.

Utbildning
Gällande utbildningsansatser så visar resultaten dels att terminologi eventuellt kan
vara ett område att undersöka, samt att utbildning helst ska genomföras med en
utbildare och en deltagare, eller så få deltagare per utbildare som möjligt. Men
någor som deltagarna också tog upp var att utan regelbunden repitition så
försvinner snabbt kunskaper, så frågan är vad som kan utbildas och hur ofta det
används.
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 8 Diskussion

I det här avsnittet exemplifieras och problematiseras vissa av resultaten som
framkom från enkäten och fokusgruppen, sedan följer slutsatser, bedömning och
förslag på förändringar, och avslutningsvis beskrivs en dualitet hos deltagarna som
kan fungera som en sammanfattning av deras förhållande till förändringen i
sammhället som Internet medfört.

8.1 Exemplifieringar

8.1.1   Terminologiska och språkliga hinder

Kunskapen och användandet av taxonomier har gått från Linné, till bibliotekariernas
klassificeringar, och nu till varje individ. Jag skulle, utöver vikten av terminologi, vilja
belysa en intressant funktion som bl.a. moderna mobiltelefoner och surfplattor och
Google använder; nämligen autocomplete, eller “automatiskt förslag på
fortsättningar” om man vill klumpa sig med en svensk översättning. Ett exempel är
att, idag, för mig med min Google historik och geografiska plats, ger Google följande
förslag om bokstäverna “Fredrik Rei” skrivs in: “Fredrik Reinfeldt”, “Fredrik Reinfeldt
lön” och “Fredrik Reinfeldt twitter” högst upp i förslagslistan. Ett annat exempel är
om jag skriver “photoshop tutorial hair” och då ger Google mig förslagen
“photoshop tutorial hair cut out”, “photoshop tutorial hair selection” osv. Det innebär
naturligtvis en förenkling när man söker information, men det innebär också att
istället för att samla in data om vad människor söker på, så styrs vad man söker på.

Kopplat till äldre och deltagarna i fokusgruppens terminologianvändande så kan
man misstänka att autocomplete kan vara bra för vissa saker, men saknar man en
ingångsterm att börja med som autocomplete-funktionen kan bygga på, så kan det
eventuellt bli problematiskt när jag är intresserad av Janne “Flash” Nilsson
(racingförare), och skriver “Flash” och får förslaget “www.flashback.org” (ett forum
med sådant innehåll att man kanske inte ska öppna webbplatsen på sin
arbetsdator). Det kan också öka den kognitiva belastningen att se hur förslagen
ändras allteftersom fler bokstäver läggs till söksträngen.

Tekniska termer
Avsaknaden av termer komplicerar vissa saker, om man någon gång försökt hjälpa
en person över telefon med något datorrelaterat så tror jag man känner igen sig i
meningarna nedan, som är påhitttade och inte är citat från fokusgruppsdeltagare

“Klicka på den där runda knappen”
“Vilken runda knapp?”
“Men du har väl klickat in dig på den där fliken?”
“Vilken flik? Jag är i Internet”.
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Bristen på gemensam terminologi gör då att hjälp över telefonen har en
friktionskostnad på tålamodet, och speciellt att försöka lära ut över telefon;

“Varför ska jag klicka där?”
“Det beror på att Microsoft döpt funktionen till det”
“Jaha, vad konstigt, så var det inte med Excel”
“Har du klickat in dig?”
“Nej, jag tryckte bort rutan, hur var det jag kom dit?”

Detta var också något som deltagarna själva kände igen sig i, då de alla hade sett en
reklamfilm (YouTube, 2013-11-21) för Telenor som just beskriver situationen när en
person ska hjälpa en annan med datorn över telefonen.

I How Unfamiliar Words In Smartphone Manuals Affect Senior Citizens (Ishihara et al.,
2013) visas inte bara en hög korrelans mellan förståelsen av manualer och
bekantskap med vokabulären, utan även att ord i kategorin “Words that are specific
to smartphones, cell phones or touchscreen devices” har en uppdelning mellan
äldre, icke-abstrakta begrepp som “Vibrator” och “Re-dial”, och nyare, abstraktare,
begrepp som “Pinch open” och “Pinch close”, där de här uppräknade äldre orden
tillhörde de fem lättaste, och de här uppräknade orden tillhörde de fem svåraste av
totalt 100 i kategorin.

Abstraktion?
En annan sak som rör terminologi som visas av Ishihara et al. (ibid) är att abstrakta
begrepp verkar vara svårare att ta till sig, vilket i fokusgruppen togs upp bl.a. kring
en diskussion om vad “molnet” är, och även i förbifarten där BitCoins beskrevs som
“Pengar som är tryckt på hemsidan”. Det återkommer också i E-delegationens
riktlinjer; “R76. Döp e-tjänster utifrån vad de gör för användaren”. Det finns
naturligtvis fördelar med hålla abstraktionsnivån låg, men då terminologier har som
delsyfte att öka kommunikationshastigheten genom överenskommelser kring vad
ett ord innebär kan det behövas en högre abstraktionsnivå ibland.

8.1.2   Glappet mellan problem och riktlinjer = bättre
grundläggande design?
Min åsikt är att glappet mellan de problem deltagarna presenterar och vad
riktlinjerna i dagsläget åtgärdar kan fyllas med bättre grundläggande design, vars
mål borde vara att minska den kognitiva belastningen.
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Illustration 2, beskruret screenshot, källa: minabibliotek.se (2013-12-26)

För att exemplifiera med illustrationen ovan så finns det väldigt mycket information
av olika typ; öppettider och bibliotekens fysiska platser, sök funktion, arrangemang
osv. De olika typerna finns dessutom lite spridda, vidare så verkar det finnas tre
olika menyer; högst upp till höger; “Till innehållet” osv, horisontellt i mitten “Hitta
medier” osv, och lite till vänster “Öppettider”, “Kontakt” osv, och den färgglada
“Barn” samt “E-böcker”.

Nu är webbplatsen en webbplats för många olika bibliotek i olika kommuner, och
folkbibliotek har många olika verksamheter, men det övergripande intrycket är
stökigt. Jag skulle dessutom tro att en av de vanligaste handlingar besökare utför är
att söka efter titel eller författare och då är sökrutan relativt osynlig.

Illustration 3, beskuret screenshot, källa: biblioteket.stockholm.se (2013-12-26)

För att konstratera så kan illustrationen ovan visa på ett annat sätt att designa
informationen, förhoppningsvis på ett sätt som upplevs mindre trångt och lugnare,
och troligtvis mindre kognitivt belastande.
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8.1.3   Utvecklingshastighet
Den utvecklingshastighet som webbplatser, datorer och kanske samhället överlag,
gör att det kan vara svårt att definiera en standard då vissa delar av den är
avhängigt på saker som är under konstant utveckling. En för brett formulerad
definition kan göra att den inte är testbar, det går inte att avgöra om det som avses
är uppnått eller inte. En för smalt formulerad standard kan å andra sidan bli inaktuell
genom att något utvecklas.

Vidare så måste producenter av webbplatser säkerställa att de fungerar och är
tillgängliga via en mängd olika webbläsare, mobiltelefoner och surfplattor. Den
stora mängden möjliga tekniska plattformar gör också att det kan bli komplicerat
att undersöka hur tillgängligt något är för stora delar av populationen; Hur många
webbläsare har det testas med? Vilka mobiltelefonstillverkerare? etc.

För äldre så kan snabba förändringar ställa till det värre än för digitala infödingar.
Det nämndes under fokusgruppen exempel som när personer hade olika versioner
av Microsoft Word vars filer inte riktigt är kompatibla, ett annat exempel var
Windows 8 som deltagarna kallade för en stötesten. Desto längre tid en person
behöver för att lära sig något nytt, desto lättare kan personen hamna i en lite
nedåtgående spiral där det blir kaka på kaka med fler nya saker, det kan leda till
uppgivenhet eller resignation.

8.1.4   För liten text vanligaste problemet
Den lösning som de flesta av deltagana använder är kortkommandot Ctrl+, som
förvisso löser problemet, men kanske inte på alla webbplatser, och kanske inte
heller är det bästa sättet att lösa problemet. Ctrl+ ställer inzoomningsgraden
enbart för den aktuella webbplatsen, anger jag zoomnivå för vk.se kommer inte
folkbladet.nu att visas i samma zoomnivå, det är naturligtvis inte en nackdel om man
inte besöker så många webbplatser, men man kommer att behöva ställa in
zoomnivån för varje enskild webbplats.

Den, bland äldre, låga användningen av smartphones kan eventuellt delvis förklaras
av den här faktorn.

Det finns oftast möjlighet att göra en inställning i webbläsare som ändrar
textstorleken på alla webbplatser som besöks, men den inställningen kan vara svår
att hitta.

Problemet med för liten text och användandet av Ctrl+ kan också leda till oönskade
konsekvenser, då inte bara textens storlek ökas utan hela webbplatsen zoomas.
Beroende på skärmstorlek, zoomnivå och webbplats kan det leda till att man måste
scrolla till höger och vänster för att se vissa saker, som lösenordsrutan nedan.
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Beskuret screenshot av minabibliotek.se (2013-12-26), vid upplösningen 1386x788
och zoomnivå 150%

Upplösningen 1386x788 är en de vanligaste i världen och i Sverige, i varje fall under
perioden november 2012 - november 2013 (Statcounter, 2013-12-11), och är också
den lägsta upplösningen som krävs för vissa funktioner i Windows 8 (Microsoft,
2013-12-11).

Så enbart en ökning av storleken med 50% kan ha negativa effekter på hur
webbplatser visas, i vissa fall kan även resultat som det nedan uppstå; text som ska
ligga i en behållare (mörkblå rektangeln) blir för stor och delar av texten hamnar
utanför.

Beskuret screenshot från tabussen.nu (2013-12-26 när en resa sökts i
“Reseplaneraren”. Upplösningen 1386x788 och zoomnivå 150%.

150% - tillräckligt stort?
En jämförelse av text i 100% och 150% från samma webbplats (minabibliotek.se)
visas nedan

Någonting jag skulle vilja undersöka är vilken storlek på text äldre skulle vilja ha,
vilken storlek de kan få genom Ctrl+ och vilka andra saker som påverkar
läsbarheten. Och till sist så kan den, bland äldre, låga användningen av smartphones
kan eventuellt delvis förklaras av den här faktorn.

8.1.5   Sökmotorer, interna och externa: noggrannhet krävs för
att e-förvaltning ska fungera
Jag skulle vilja exemplifera med en sak jag stötte på vid mitt tidigare arbete på Viva
vägledning, som är Umeå kommuns studie- och yrkesvägledning för vuxna.

Den första Google träffen på “Viva vägledning” ledde, och kanske fortfarande leder,
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till en sida med formuleringen “Viva vägledning är en neutral arena för vuxnas
lärande där alla utbildningsaktörer ges utrymme.” (Umeå kommun, 2013-09-23)

Om en person som inte har svenska som modersmål försöker tolka meningen så
kan man kanske anta att, till att börja med, orden “neutral” och “arena” kanske är
svåra att tolka. Vidare kan man tänka sig att denna person går till Lexin (2013-12-20)
som är ett lexikon med 15 minoritetsspråk och slår upp “neutral” och får då
resultatet: “1. som inte tar ställning för någon av två parter (som är i konflikt),
opartisk”, och gör denna samma sak med “arena” blir resultatet: “plats för tävling
eller skådespel”. Och då kan man misstänka att denna person eventuellt får en lite
konstig bild av studie- och yrkesvägledning.

Min poäng är att om den här typen av företeelser är för frekventa så finns det en
risk för att e-förvaltning inte leder till tidsvinster, vare sig för medborgare eller
tjänstemän. Just det här exemplet gör att inte bara externa sökmotorer som Google
måste optimeras, utan även att interna sökmotorer måste kontrolleras.

8.1.6   Rimlig misstänksamhet?
Som deltagare tog upp under fokusgruppen så kan betyg av typen “3 av 5 stjärnor”,

✩✩✭✭✭, lätt manipuleras,  vilket också gjordes i en större skala 2009 då

omröstningen till Time Magazines “Person of the Year” manipulerades på ett
avancerat sätt (Lamere, 2009).

När det gäller misstänksamhet så kan man fundera över vad som en rimlig
misstänksamhet, och ett sätt att göra det är att se på vilka grunder den vilar, och
vilka effekter misstänksamheten får. Om vi hittar på att en person tror att
historiken över vilka webbplatser denne besökt kan ses av någon obehörig och
personen raderar sin historik efter varje tillfälle denne använt Internet så kanske
grunden är lite skakig, och effekten blir att personen måste antingen komma ihåg
en mängd adresser eller skriva upp de i ett dokument som kanske är lite besvärligt.
Om vi hittar på att en person tror att Facebook samlar in mycket information om
användare så kanske grunden är ganska stabil och effekten blir att personen inte
använder Facebook och då tappar en möjlighet till sociala kontakter. Sen att
Facebook verkar kunna se och spara vad som skrivs i en statusuppdatering även om
användaren tar bort texten och inte publicerar updateringen är en annan historia
(LA Times, 2013-12-17).

8.2 Slutsatser, bedömning och förslag

8.2.1   Slutsatser och bedömning
1. De tillgänglighetsstandarder som tas upp kan inte, på det sätt de tolkas idag,

tillmötesgå deltagarnas behov fullt ut.
a. Problemen kring navigering och att hitta på webbplatser faller mer

under något som kan kallas bättre grundläggande informationsdesign.
b. Problemen kring textstorlek kan lösas på olika sätt, just nu krävs det

att användaren gör inställningar i programvara vilket kanske inte är
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optimalt.
2. Det finns en fara med ökat införande av e-förvaltning, och samtidig minskning

av möjligheter till andra kontaktvägar, om inte bättre grundläggande
informationsdesign implementeras.

a. Den del av den  digitala klyftan som van Dijk och Hacker (2003)
differentierar som  “Lack of digital skills caused by insufficient
userfriendliness and inadequate education or social support” kan vara
den som förvaltningsmyndigheter bör inrikta sig mot.

3. Deltagarna har passerat några av de större digitala klyftorna då det har
tillgång till utrustning och använder Internet varje dag, men då uppstår andra
klyftor. Att subventionera utbyggnad av bredband och andra politiska
åtgärder kanske bara förmår att överbrygga vissa klyftor, men vad händer
sen?

4. Traditionella utbildningsmetoder verkar inte vara så effektiva - detta kan
bero på att deltagargruppen ser Internet som någonting de använder för att
nå ett mål, inte att användandet är målet i sig; skillnaden mellan nöjessurfning
och målinriktad surfning. Det kan också bero på deltagarnas förhållande till ny
terminologi och anglifiering av svenskan.

Detta är en självselekterad grupp som valde att deltaga och då troligtvis har ett
intresse av ämnet. Gruppen ligger även över riksgenomsnittet när det gäller
tillgång och användande av Internet, vilket gör att om deltagarna upplever Internet
på det sätt resultaten visar så finns det troligtvis många äldre som har större
problem med användandet av Internet.

8.2.2 Förslag

Standard för storlek på menystrukturer?
Resultatet som handlar om att deltagarna ofta ger upp att leta i menystrukturer och
istället väljer att söka efter informationen i en sökruta tror jag inte nödvändigtvis är
något som enbart äldre gör. Alltför stora menystrukturer, som dessutom kan se
olika ut även när det gäller webbplatser med samma typ av innehåll, tror jag är mer
förvirrande än nyttiga. Ett sätt att eventuellt komma runt det problemet är att
införa en riktlinje när det gäller den totala mängden alternativ i ett menyträd, samt
mängden alternativ i varje nivå, så istället för den här typen av menyer:

Illustration 4, beskuret screenshot, källa: vll.se (2013-11-21)

I menyn ovan leder t.ex. ett klick på “Hitta rätt i vården” leder till ytterligare en
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undermeny, så tror jag att det kan vara bättre att ta bort menyn med “Hitta rätt i
vården” osv, från den här sidan och att om man klickar på “Vård och hälsa” så läggs
alternativen “Hitta rätt i vården” där nu “Vård och hälsa”, “Folktandvård” osv ligger,
alltså, man är intresserad av “Vård & hälsa” så man klickar där. Den horisontella
menyn blir då

Hitta rätt i vården - Vård på distans - Regler och rättigheter - osv

Dels så skulle den förändringen göra ett så här pass stort menyträd tydligare, och
kanske viktigare så skulle det eventuellt minska den kognitiva belastningen.

Tillägg till webbläsare
Vidare finns det olika instälningsmöjligheter i olika webbläsare, men de flesta
tillåter användaren att ställa in textstorlek och typsnitt. Det finns en mängd tillägg
till webbläsare, ett exempel som finns till Googles webbläsare Chrome är
OpenDyslexic (Chrome web store, 2013-1) som ger användaren möjlighet att
använda ett typsnitt framtaget för dyslektiker och att ställa in önskad kontrast
mellan bakgrund och text.
Ett annat tillägg till Chrome är Readability (Chrome web store, 2013-2) som tar bort
så mycket som möjligt förutom det centrala textinnehållet på webbplatser.

Något väldigt effektivt för att minska den kognitiva belastningen för, inte bara
äldre, är att installera en annonsblockerare, och eventuellt ett tillägg som tar bort
saker som facebook-, och twitterflöden från webbplatser, och även tar bort andra
saker som facebooks “Gilla-knapp”.

8.2.3   Dualitet
—Därför att vi har ju det här i oss.. det här…  den här vanan att det vi
får till oss, det är vi tacksamma för. Vi tycker nog det är bra som det
är fast vi tycker… att det inte är det.

Citatet ovan är den mest sammanfattande meningen som bäst beskriver kärnan i
det som framkommit i arbetet med den här uppsatsen. Den fångar fundament till
flera olika våningsplan, från entréplanets historiskt-norrländska inställning att man
inte ska klaga i onödan, sen till första våningen där Jantelagen viskar bakom tapeten:
“Är du inte nöjd och tacksam? Är du bättre än oss?”, och till sist upp på taket där
utsikten över ett Tjernobyl-grått januari ändå är ganska härlig så länge man kisar.

Det som citatet illustrerar, med mindre färgstarka formuleringar, är att
utvecklingen i samhället ställer nya krav på medborgare, och även om äldre
verkligen har försökt hänga med så har de i vissa fall blivit frånåkta och kanske på
grund av deras inställning att man inte ska klaga, eller att deras klagan inte gett
resultat, så har samhället blivit något elitistiskt när det gäller användande av
datorer och Internet. Citatet belyser också att det finns en intressant dualitet kring
vad man egentligen ska vara nöjd med, vad man får och inte får klaga på, men den
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intressantaste dualiteten ligger i vad man som medborgare ska göra och hur långt
det ansvaret sträcker sig.
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 9 Personliga reflektioner

Sammanfattningsvis så tror jag inte att de problem, hinder och irritationsmoment
som äldre stöter på vid användningen av Internet sklijer sig från de problem som
jag stöter på, men magnituden av dem är större för äldre och det är för stora
avstånd mellan stegen i inlärningstrappan, speciellt för de som inte har en support
struktur runt sig.

Frågan om vad tillgänglighet och användbarhet ska betyda kan också vara lite av en
hönan eller ägget fråga; Jag har tillgång till min farmors alla recept, men dom är inte
användbar för jag kan inte läsa hennes handstil. En webbplats för ett folkbibliotek,
kan för en person med syndnedsättning vara oanvändbar, och då har den personen
inte tillgång till beståndet.

Jag tror också att det skulle kunna finnas en vinst med att deltagarna bytte
operativsystem till MacOS och kanske även använde en iPad som huvudsaklig enhet,
då det enligt min uppfattning är enklare verktyg med färre inställningar och som
inte kräver lika mycket handhavandekunskap.

Till sist har jag vissa funderingar kring användandet av menystrukturer för
navigering i webbplatser; jag kan ibland anse att de inte syftar till att underlätta min
väg till den information jag söker, utan mer är till för att konceptualisera ett
företags eller organisations verksamheter. Det görs genom att menyer ofta är
kopior av ett organisationsschema snarare än en guide för mig att hitta. Min
uppskattning är att jag i 90% av fallen när jag velat ha någon information, har hittat
informationen jag letade efter genom att använda sökrutan, och i 50% av gångerna
jag sökt har jag blivit missnöjd med webbplatsens internasökfunktion och istället
använt Google och angett domännamnet som en av söktermerna, t.ex: dn.se
filmrecensioner

Framtiden: Universal usability?
Det som mycket talar för kommer ersätta standarder kallas för universal usability
som kortfattat menar att en design för alla, inklusive funktionsnedsatta, kommer att
ge fördelar för alla, och de förändringar som görs för funktionsnedsatta kommer att
uppskattas av alla. Ett exempel på det är vinklade gatstenar vid övergångsställen,
som från början infördes för att underlätta för rullstolsburna men visade sig passa
också för barnvagnar, skateboardåkare och personer med problem att lyfta
fötterna högt  (Meiselwitz et al., 2009). Ett annat exempel är röststyrning som inte
bara är bra för förlamade, utan även för chaufförer, eller monitorer med hög
kontrast som inte bara är bra för synnedsatta utan också är bra i
arbetslivssituationer med växlande ljusförhållanden (ibid).

Några av kännetecknen för universal usability är att det finns en multi-modalitet,
dvs. att input och output kan ske genom olika typer av interaktion, det finns också
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verktyg för att öka adapterbarhet, dvs. att användaren kan specificera sina
preferenser (stor text, bakgrundsfärger etc), och till sist att det finns ett
kontextberoende, t.ex. att min telefon känner av ljusmängden och ställer in
displayen efter omgivningen eller att en telefon kan känna av när användaren kör
bil och gör vissa inställningar efter det kontextet (ibid.)

Det finns naturligtvis problem med att designa för alla, som tidigare nämnts är
utvecklingshastighet ett problem, ett annat är mängden av olika tekniska
plattformar och det intressantaste problemet är mängden variabler bland
människor. En viss kritik riktas mot universal usability där kritiker menar att en
design för alla innebär en design för den minsta gemensamma nämnaren (ibid).
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 11 Bilagor

11.1   Djupare presentation av The Web Literacy
Standard,  WCAG 2.0 och e-Delegationens riktlinjer

The Mozilla Project - The Web Literacy Standard
Mozillas standard över viktiga kompetenser för användande av Internet är
intressant att arbeta med då den dels är nypublicerad, dels för att den kommer från
en non-profit organisation, och för att den är lätt att operationalisera. Standarden
publicerades i oktober 2013 och innehåller 63 kompetenser eller färdigheter som
Mozilla och personer involverade i deras projekt anser är viktiga för att läsa, skriva
och delta på Internet.

De 63 kompetenserna är fördelade på huvudkategorier och underkategorier på
följande sätt

Exploring Building Connecting

Navigation Composing for the web Sharing and Collaborating

Web Mechanics Remixing Community Participation

Search Design and Accessibility Privacy

Credibility Coding/scripting Open Practices

Security Infrastructure

Tabell 1, källa: The Web Literacy Standard, Mozilla Foundation

Standarden kan sägas vara normativt utopisk. Normativ på så sätt att den beskriver
vilka kompetenser en person bör ha, och utopisk sett utifrån Mozillas metod, kultur
och världsåskådning. Den utopiska vinkeln då den innehåller punkter som
“Contributing to an Open Source project”, “Reading and explaining the structure of
code” och “Helping to keep the web democratic and universally accessible” vilket för
många användare inte är något de verkligen behöver kunna ta del av information
eller använda tjänster som t.ex. boka läkartid.

Vidare innehåller standarden även punkter som är viktiga men inte specifika till
Internet, som punkten “Comparing the information from a number of sources to
judge the trustworthiness of content”, som belyser vikten av källkritik.

W3C - WCAG 2.0
I november 2012 hade bl.a. Australien, Canada, EU, Frankrike, Tyskland, Indien,
Japan och USA antagigt någon form av WCAG 1.0, 2.0 eller använder WCAG som bas
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för utveckling av en nationell tillgänglighetsstandard  (Rogers, 2012). Det kan antas
att WCAG i någon form är den mest använda och antagna standarden för
tillgänglighet. WCAG 2.0 är även en ISO/IEC standard; 40500.

Version 1.0 av WCAG nådde sin slutliga form i maj 1999 (W3C, 1999), och arbetet
mot 2.0 ledde till ett första working draft som publicerades i januari 2001. W3C har
publicerat 15 iterationer, i form av 13 working drafts, en candidate
recommendation och en proposed recommendation, av standarden fram till den
nuvarande som publicerades i december 2008.

WCAG 2.0 utgår från fyra grundläggande principer

1. Perceivable - Möjligt att uppfatta
Innehåll (Information och användargränssnitt) måste presenteras på så sätt
att användarna kan uppfatta det.

2. Operable - Hanterbart
Användargränssnittet får inte kräva att användaren måste utföra handlingar
den inte kan utföra.

3. Understandable - Förståeligt
Innehåll måste förstås av användaren.

4. Robust - Robust
Innehåll måste kunna tolkas av en stor bredd program (webbläsare t.ex.)
samt vara åldersbeständigt
(W3C, 2012, min fetstil och översättning)

Syftet med WCAG 2.0 beskrivs som följande

Following these guidelines will make content accessible to a wider
range of people with disabilities, including blindness and low vision,
deafness and hearing loss, learning disabilities, cognitive limitations,
limited movement, speech disabilities, photosensitivity and
combinations of these. Following these guidelines will also often
make your Web content more usable to users in general.
(W3C, 2008)

Syftet kopplat till principerna har genererat 12 riktlinjer som i sig är ganska löst
formulerade; “Guideline 3.1 Readable: Make text content readable and
understandable.” (ibid). Men varje riktlinje har olika antal “success criteria” som W3C
kallar det; “3.1.1 The default human language of each Web page can be
programmatically determined.“ (ibid). (3.1.1 är då vad som gör att om man surfar in
på, säg en Slovakisk sida, så känner webbläsaren av det och kan snällt fråga om man
vill ha sidan översatt.)

Till sist så är varje success criterion graderat i skalan A, AA och AAA. Ett exempel på
hur skalan fungerar kan tas från “Guideline 1.2 Provide alternatives for time-based
media.”, där time-based i det här fallet oftast handlar om ljud, eller kombinerat ljud
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och bild, dvs. video. Ett exempel på A är att all icke-livesänd video ska ha
undertexter och inte bara för dialog utan även saker som t.ex. identiteten på den
som talar, och bakgrundsljud. För AA ska även livesända videos ha undertexter på
samma sätt som i A. För AAA så ska all icke-livesänd video ha teckenspråkstolkning.

WCAG 2.0 har, som citatet ovan visar mest inriktat sig mot fysiska
funktionsnedsättningar och inte mot sociala grupper som t.ex. äldre. För detta har
organisationen, som beskrivs i avsnittet “Kritik mot WCAG 2.0”, fått viss kritik.

E-delegationen - Riktlinjer för webbutveckling
Ett av E-delegationens arbetsområden är tillgängliga webbplatser och på
webbplatsen webbriktlinjer.se har E-delegationen samlat principer och riktlinjer
för hur man bör arbeta med webbplatser inom offentlig sektor i Sverige
(E-delegationen, 2012). De här riktlinjerna är intressanta för att myndigheter har en
skyldighet att tillgängliggöra sin information för alla medborgare, men, med det
inte sagt att de har ett krav på sig att tillgängliggöra all information, för alla, digitalt
och vid samma publiceringstillfälle; det skulle bli ganska kostnadskrävande att
publicera allt material med teckentolkning t.ex. Så riktlinjernas mål är inte
nödvändigtvis tillgänglighet för alla, utan kan vara tillgänglighet för så många som
möjligt, och sedan vilka grupper i populationen som prioriteras kan diskuteras.
Riktlinjerna utgår i från några olika principer, varav inte alla tas upp i den här
uppsatsen.

Principerna och riktlinjerna
Utifrån de sex principerna har 110 riktlinjer tagits fram, och en riktlinje kan vara
klassificerad med mer än en princip. Riktlinjerna har även kategoriersats i en
prioritetsordning.

Princip Riktlinjer, per
princip

Antal, Prio 1 Antal, Prio 2 Antal, Prio 3

Användbar 76 64 10 1

Effektiv 29 19 9 1

Förtroendeingivande 28 23 4 1

Tekniskt oberoende 6 5 1

Tillgänglig 44 39 4 1

Åtkomlig över tid 10 9 1

Tabell 2, översikt av E-delegationens riktinjer, källa: E-delegationen, min
sammanställning

Som framgår av tabellen är användbarheten det viktigaste området, tillsammans
med tillgänglighet, men av de 44 riktlinjer som klassificerats under principen

60

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.webbriktlinjer.se%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGnUKxKK-yiFY8kPHVzNVC3hwHxIQ


“Tillgänglig” så är 31 st också klassificerade under principen “Användbar”. Man kan
tolka det som att E-delegationen menar att tillgänglighet är en undergrupp till
användbarhet.

Det verkliga antalet riktlinjer är däremot högre än de 110, då den första riktlinjen
anger “R1. Utgå från WCAG 2.0 nivå AA”, på det sättet kan E-delegationens riktlinjer
ses som en förlängning av WCAG 2.0 även om de ibland överlappar. Förlängningen
av WCAG 2.0 innehåller delvis allmänna riktlinjer som “R9. Ge dokument tydliga
filnamn”, och delvis riktlinjer som är mer myndighetsinriktade som “R18. Följ MSB:s
riktlinjer för krisinformation på webben”

11.2   Diagram

Diagram 4

Källa: SCB Tillgång till IT-utrustning och Internet i hemmet för personer i åldern
16-74 år. 2012, mitt urval.
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Diagram 5

Källa: Internet och svenskarna 2013, Stiftelsen för Internetinfrastruktur.
(Nota bene; i det citerade dokumentet finns ett fel som anger 39% “Ja, men bara lite” i gruppen 76+ år, efter
mailkontakt sändes underlaget över där den korrekta siffra 29% anges)

Diagram 6

Källa: Internet och svenskarna 2013, Stiftelsen för Internetinfrastruktur.
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Diagram 7

Källa: Internet och svenskarna 2013, Stiftelsen för Internetinfrastruktur.

Diagram 8

Källa: SCB Undersökningarna av levnadsförhållanden. Funktionsnedsättning efter
indikator, ålder, tabellinnehåll och tid i procent, 2012. Mitt urval.
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Diagram 9

Källa: SCB Undersökningarna av levnadsförhållanden. Funktionsnedsättning efter
indikator, ålder, tabellinnehåll och tid i skattade tusental, 2012. Mitt urval.
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Diagram 10

Källa: SCB Undersökningarna av levnadsförhållanden. Funktionsnedsättning efter
indikator, ålder, kön, tabellinnehåll och tid, 2012. Mitt urval.
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Diagram 11

Källa: SCB Undersökningarna av användningsområde på Internet, åldersgrupperna
45-54 och 55-74, 2012. Mitt urval.
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11.3   Kodlista, Open Code
Asteriskmärka koder förklaras nedan

Kod Antal förekomster
● Predicera användarens behov 28
● Minska kognitiva krav på användaren 27
● Funktionsnedsättningar 26
● Tydlighet 26
● Kompletthet * 24
● Navigation 20
● Preventiva åtgärder mot fel 19
● Effekter av handlingar är prediceringsbara 17
● Koherens 16
● Val av format 15
● Kulturella * 15
● Utbildning av användare 15
● Konfirmera användares handlingar 11
● Språkliga * 9
● Input från användaren 9
● Krav på mjukvara hos användaren 7
● Navigation i textmassa 6
● Målgrupp * 6
● Relevans 6
● Integritet 4
● Krav på hårdvara hos användaren 4
● Rätt kontaktuppgifter 4

Kompletthet
En strävan efter att presentera all information om en myndighet så komplett så
möjligt, samt att det återspeglas i navigation och struktur.

Exempel på riktlinjer kodade med Kompletthet, från E-delegationen

● R3. Informera om myndighetens uppdrag
● R11. Kombinera skrift med ljud, bild och film
● R31. Alla sidor ska ha länkar till startsidan och andra sidor som är viktiga för

orienteringen

Exempel på riktlinjer kodade med Kompletthet, från WCAG 2.0

● Guideline 1.3.2 When the sequence in which content is presented affects its
meaning, a correct reading sequence can be programmatically determined.

Kulturella / Språkliga
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Exempel på riktlinjer kodade med Kulturella eller Språkliga, från E-delegationen

● R10. Ge all information på begriplig svenska
● R11. Ge information på lättläst svenska
● R12. Ge information på svenskt teckenspråk
● R13. Ge information på de nationella minoritetsspråken
● R64. Anpassa språket till läsaren

Exempel på riktlinjer kodade med Kulturella eller Språkliga, från WCAG 2.0

● Principle 1: Preceivable
● Guideline 1.3.3 Instructions provided for understanding and operating

content do not rely solely on sensory characteristics of components such as
shape, size, visual location, orientation, or sound.

Målgrupp
Exempel på riktlinjer kodade med Kulturella eller Språkliga, från E-delegationen

● R8. Bestäm målgrupp, syfte, och sammanhang för din text
● R32. Erbjud besökaren alternativa orienteringsstöd
● R64. Anpassa språket till läsaren
● R82. Separera innehåll från design - använd externa stilmallar
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11.4  Enkät

Enkät

Har du tillgång till dator hemma?

☐ Ja

☐ Nej

Om inte skulle du vilja ha det?

☐ Ja

☐ Nej

Har du tillgång till Internet hemma?

☐ Ja

☐ Nej

Om inte skulle du vilja ha det?

☐ Ja

☐ Nej

Har du en mobiltelefon som du använder för att
komma åt Internet?

☐ Ja

☐ Nej
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Om inte, skulle du vilja ha en?

☐ Ja

☐ Nej

Har du en så kallad surfplatta?
Som t.ex. en iPad eller Galaxy Tab?

☐ Ja

☐ Nej

Om inte, skulle du vilja ha en?

☐ Ja

☐ Nej

Hur ofta använder du Internet?

Varje dag ☐

Några gånger i veckan ☐

En gång i veckan ☐

Några gånger i månaden ☐

En gång i månaden ☐

Mer sällan ☐

Har du någon gång lagt till ett bokmärke till en
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webbplats i din webbläsare?

☐ Ja

☐ Nej

Har du någon gång letat efter samma sak på mer än en
webbplats?
T.ex. letat recept på olika webbplatser, eller jämfört priser på
resor på olika webbplatser?

☐ Ja

☐ Nej

Har du någon gång sök och hittat information om
något som är tidsberoende?
T.ex. när tåget går eller när en butik öppnar?

☐ Ja

☐ Nej

Har du någon gång tänkt att det är något lurt med
någon informantion?
T.ex. en annons som verkar för bra för att vara sann?

☐ Ja

☐ Nej

Har du sett till, eller fått hjälp med, att din dator har
en anti-virus program?
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☐ Ja

☐ Nej

☐ Har inte en dator

Har du någon gång bifogat en bild i ett e-post brev?

☐ Ja

☐ Nej

Har du någon gång säkerhetskopierat något med en
internettjänst?
T.ex. e-postat en fil till dig själv för att vara säker på att den inte
skulle komma bort

☐ Ja

☐ Nej

Har du någon gång valt eller valt bort att få
meddelanden från en webbplats?
T.ex. nyhetsbrev?

☐ Ja

☐ Nej

Har du någon gång deltagit i diskussioner på Internet?
T.ex. ett forum eller kommentarsfältet till en tidningsartikel?

☐ Ja

☐ Nej
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Har du någon gång valt att inte skriva någonting om
dig själv på grund av att du ville skydda din identitet
eller privatliv?

☐ Ja

☐ Nej

Har du några fysiska funktionsnedsättningar som
påverkar hur du använder en dator?

 Synnedsättning ☐

Hörselnedsättning ☐

Darrighet som påverkar hur du kan
använda mus eller tangentbord

☐

Smärta som gör att du inte kan sitta
framför en dator längre tidsperioder

☐

Dyslexi ☐

Annan funktionsnedsättning:
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

Din ålder: _______________
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Är du:

☐ Kvinna

☐ Man
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11.5  Skriftlig information till deltagare

Skriftlig information till
deltagare

Övergripande plan för uppsatsen
Att undersöka webbplatsers tillgängliget för äldre

Syftet med uppsatsen
Att utvärdera om de problem gällande tillgänglighet som anges av deltagare i
fokusgrupp är något som

1. webdesigners/innehållsskapare kan avhjälpa genom tillämpning av
e-Delegationens riktlinjer, eller

2. de problem äldre anger bättre avhjälps genom utbildning inom något av de
kompetensmål som anges i The Web Literacy Standard.

Metoder som kommer att användas
Insamling av data kommer att ske på två sätt:

● Enkät undersökning till deltagare i fokusgrupp
● Ljudupptagning av samtal i fokusgrupp

Insamlat material kommer att bearbetas på följande sätt:
● Sammanställning av enkätsvar i Microsoft Excel
● Transkribering av ljudupptagning
● Kvalitativ textanalys av transkribering
● Jämförande analys av transkribering och e-Delegationens riktlinjer för

webbutveckling och Mozillas kompetensmål i The Web Literacy Standard

Konfidentialitet
All data som samlas in kommer att behandlas konfidentiellt, det betyder att ingen
data kommer att avslöjas för obehöriga personer.

Anonymitet
Skulle du under fokusgruppen, eller efter, önska att dina svar tas bort så kommer
dina svar att tas bort. Du som respondent kommer att vara helt anonym i allt
material som publiceras på något sätt.
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Forskningshuvudman
Forskningshuvudman är Umeå universitet

Deltagande är frivilligt
Ditt deltagande i fokusgrupp, och besvarande av enkät är helt frivilligt, både att du
överhuvudtaget deltar, eller delar av deltagande.

Du som deltagare behöver alltså inte svara på alla frågor, eller någon fråga, i
enkäten, och inte heller svara på alla frågor, eller någon fråga, under fokusgruppen.

Deltagande kan avbrytas
Du har rätt att när som helst avbryta din medverkan utan att uppge orsak, eller att
uppge något som helst.

Data som insamlas
Ljudinspelningen kommer endast att kopieras till ett usb-minne för
säkerhetskopiering.
Alla kopior av ljudinspelning kommer att förvaras antingen på usb-minne, eller
Kristoffer Bergfelts dator och mobiltelefon som används för inspelning, alla kopior
kommer att tas bort senast sista juni 2014.

Spridning av resultat
När uppsatsen är färdig, och opponerad på, kommer den att publiceras på DIVA -
Digitala Vetenskapliga Arkivet, du kommer att informeras av den som rekryterade dig
till fokusgruppen om var den kan laddas ned.

Om det så önskas kan utskrifter också fås, de kommer då att spridas av den som
rekryterade dig till fokusgruppen.

Du kan även få ta del av transkriberingen av ljudupptagningen, som kan
tillgängliggöras både digitalt och utskrivet.

Resultaten kan även att informellt komma till nytta i Kristoffer Bergfelts dagliga
arbete, då hans arbetsgivare; Umeå kommun och MediaCenter i Västerbottens län
(som är en del av Region Västerbotten), till nytta då tillgänglighet är en viktig del av
Kristoffer Bergfelts arbetsuppgifter där. Din anonymitet och konfidentialitet gäller på
samma sätt mot de organisationerna.

Kontaktuppgifter
Uppsatsskrivare - Kandidatprogrammet, Biblioteks- och informationsvetenskap,
Umeå universitet
Kristoffer Bergfelt
070 - 676 57 32
kristofferbergfelt@gmail.com
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Handledare - Sociologiska instutionen, Umeå universitet
Magnus Larsson
090 - 786 73 49
magnus.larsson@soc.umu.se
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