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Abstract 
 
 
 
The purpose of this paper is to form an understanding of how to use the demand for 
usability and accessibility. Requirements for usability and accessibility are available from 
several agencies, an example is Myndigheten för delaktighet. Through literature studies, I 
get answer to what are usability and accessibility and the demands that can be set on a 
public website. In this study of three municipalities you get a glance how local authorities 
have been working on their web pages and if they fulfill the requirements so that the 
disabled would consider that the page has good usability and accessibility. In the interviews 
conducted in one of the municipalities you will receive information how they plan, organize, 
implement, monitor and develop their websites. In summary, the municipal websites are 
developed highly for usability and accessibility. 
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1. Introduktion 

1.1 Inledning 
Mitt examensarbete är en studie av webbsidor inom offentlig verksamhet. Uppfyller 
kommunerna kraven från Myndigheten för delaktighet? Internet spelar en allt större roll för 
information och kommunikation, utöver att hitta information finns också möjlighet att 
erhålla olika tjänster. Enligt inriktningsmålet för funktionshinderspolitiken inom IT-
politiken ska tillgängligheten och användbarheten till offentliga webbgränssnitt öka. Alla 
offentliga webbplatser, inklusive tjänster och interna arbetssystem som har ett 
webbgränssnitt, bör följa den internationella standarden WCAG 2.0. Standarden innehåller 
rekommendationer om hur webbinnehållet kan göras tillgängligt för människor med 
funktionsnedsättning. Det problemområde jag har riktat in mig på är hur kommuner 
uppfyller de krav som ställs från Myndigheten för delaktighet. Ett exempel på 
nödvändigheten att förändra en hemsida framkom i den analys som kommunen genomförde 
för att ta del av hur de uppfyllde dessa krav. Sollefteå kommun är en medelstor 
glesbygdskommun med 19700 innevånare och till ytan cirka 5400 km2. När det är stora 
avstånd till centralorten blir det allt viktigare att kontakter med kommunen blir 
lättillgängliga för att medborgarservicen ska kunna upprätthållas på ett bra sätt, en bra 
fungerande webbplats kan bidra till detta. 

Dispositionen av studien är upplagd på följande sätt. I kapitel 2 beskrivs mina metodval 
och urvalet av intervjuade personer. I kapitel 3 redovisas hur jag arbetat med intervjuerna 
och det statistiska materialet. Kapitel 4 innehåller en redovisning av intervjuerna. I kapitel 5 
har jag gjort litteraturstudier och granskat vilka krav som ställs på användarvänlighet och 
tillgänglighet och hur man definierar användarvänlighet. I kapitel 6 redovisas kraven på 
användarvänlighet och tillgänglighet samt granskningen av kommunernas webbsidor. I 
kapitlen 7 - 9 analyserar jag vilka intressenter webbsidorna kan ha, vision och mål samt hur 
de tänkt genomförandet. I kapitel 10 redovisas statistik, analys  och hur man arbetar vidare 
för att förbättra webbsidan. Kapitel 11 avslutas med diskussion, redovisning av svar på 
frågeställningarna samt vad man bör tänka på inför ett fortsatt arbete. I kapitel 12 görs några 
slutsatser. 

1.2 Bakgrund 
Ledningens attityd är avgörande för hur tillgänglighetsarbetet lyckas. Det är viktigt att 
ledningen är målinriktad, engagerad och tydlig. Frågan måste vara prioriterad i hela 
organisationen. I kommunen där jag genomfört intervjuerna finns en  vision för webbplatsen 
att det ska vara en kanal för information dit användarna vänder sig för att få information om 
kommunen och de tjänster som erbjuds. En marknadsföringskanal som riktar sig till 
inflyttare och turister samt en servicekanal som ger medborgarna den efterfrågade servicen 
de behöver. Ärenden ska vara möjliga att följa via webben. En dialogkanal där medborgarna 
kan ta del av olika protokoll, beslutsunderlag, ge synpunkter, göra felanmälningar samt föra 
en dialog med politikerna. 

Kommunen som jag gjort en djupare analys av, Sollefteå kommun, hade tidigare en 
webbsida som kritiserades från flera olika intressenter avseende användarvänlighet och 
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tillgänglighet. Det var anställda inom organisationen som tyckte den var rörig och svår att 
hänvisa till när någon medborgare ville ha en upplysning. Sökmotorfunktionen fick ständigt 
klagomål.  Strukturen var inte tillfredställande.  

Med ovanstående bakgrund ska jag undersöka vilka faktorer som är avgörande för att en 
användare ska uppleva användarvänlighet och tillgänglighet. Förutom Sollefteå kommuns 
webbsida görs en granskning av ytterligare två kommunala webbsidor. Finns något generellt 
problem eller följer de myndigheternas krav? 

En sida med bra design innebär väldigt mycket. I detta fall så har jag stor användning av 
flera delar inom design för att kunna ta fram faktorer till en webbplats som är 
användarvänlig. De som har ansvaret att bygga en webbplats ska alltid tänka på 
användbarheten. Programmerare ser funktioner och användbarhet, medan en grafisk 
designer ser färg och form. Textansvarig ser innehållet i form av text, interaktionsdesignern 
har istället fokus på uppförandemönster och beteende. Alla deltagare har stor betydelse för 
att få en bra webbplats som är användarvänlig och tillgänglig. 

2010 började man jobba med en webbstrategi för kommunen där man bland annat slog 
fast att en ny webbplats behövdes. Webbstrategin fastslogs i kommunfullmäktige hösten 2011 
varpå planeringen för arbetet med den nya webbplatsen påbörjades. Våren 2013 började man 
ta fram de första mallarna för den nya webbplatsen. 

1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att bilda en förståelse för hur man kan använda sig av kraven på 
användarvänlighet och tillgänglighet. Krav på användarvänlighet och tillgänglighet finns från 
flera myndigheter, ett exempel är Myndigheten för delaktighet.  Genom litteraturstudierna 
kan jag ge svar på användarvänlighet 0ch tillgänglighet. Jag har genomfört intervjuer för att 
få en bild av hur en kommun arbetat fram en ny webbsida samt hur användarna praktiskt 
upplever användarvänligheten och tillgängligheten. Utifrån detta har jag gjort en granskning 
av kraven på användarvänlighet samt tillgänglighet och hur några kommuner uppfyller dessa 
krav.  

1.4 Frågeställningar 
• Vad är syftet med en kommunal webbsida? 

• Uppfylls kraven på användarvänlighet och tillgänglighet? 

1.5 Avgränsning 
Jag har avgränsat mig till att undersöka tre kommunala webbsidor. En fördjupad 
undersökning görs av statistikuppgifter avgränsade till området ”Bygga, bo & miljö” på 
Sollefteå kommuns webbsida. Här kommer jag att ta del av hur utvecklingen varit utifrån 
månatlig besöksstatistik. Har det förändrats? Har man gjort åtgärder för att sidorna ska bli 
mer aktuella för medborgare och eventuella kundkategorier? Anledningen till denna 
avgränsning är den stora mängd av information som finns samt den stora bredd av olika 
verksamheter som en kommun har ansvar för. 
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1.6 Vetenskaplig ansats 
Den vetenskapliga ansatsen börjar med en fråga, något som man vill ha reda på. När man 
tagit fram frågeställningen måste man undersöka vad som skrivits på området och vilka 
undersökningar som har gjorts. Hur ska studien läggas upp? I denna undersökning arbetar 
jag med kvalitativt och kvantitativt material. Den kvalitativa undersökningen har genomförts 
i form av personliga intervjuer. Fokuset har varit mot användarna och de är inte bara de som 
finns inom kommunens organisation utan även användare utanför organisationen. Den 
kvantitativa delen utgår från ett statistikmaterial. Utifrån det insamlade materialet sker 
bearbetning och analys av data. 
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2. Metod 
I följande kapitel redovisar  jag mitt val av metod och tillvägagångssätt. När jag gör mitt val 
har jag samtidigt valt bort andra alternativ att göra denna undersökning. Medvetenheten 
finns vad jag har gjort, för då kan jag eller andra pröva andra angreppssätt i detta ämne. För 
att få svar på frågorna i denna undersökning vill jag veta för vilka och varför man väljer att 
göra en webbsida på ett visst sätt. Med den metod jag valt, intervjuer och 
statistikgenomgång, är min förväntan att studien och resultaten senare går att jämföra med 
tidigare studier i detta ämne. Att arbeta med intervjuer och statistik ger mig ett bra 
underlagsmaterial för undersökningen. I denna undersökning är arbetet inriktat mot både 
den kvantitativa och kvalitativa metoden. 

Jag har valt tre stycken kommuner för att få svar på mitt syfte och frågeställning om hur 
man använder sig av användarvänlighet och tillgänglighet. Studien innefattar kommunerna 
Kramfors, Sollefteå och Ånge. Jag har valt att enbart intervjua anställda i en kommun. För 
samtliga tre kommuner har jag valt att göra likartad kontroll av tillgänglighet och 
användbarhet. Genom denna metod får jag ta hänsyn till och i analysen beakta det mer 
omfattande arbetet som läggs på kommunen där jag även gör intervjuer. Jag får inte 
möjligheten att jämföra de muntliga kommentarerna från Sollefteå med de två övriga 
kommunerna. Analys av resultaten görs av sidorna på ett likvärdigt sätt av 
användarvänlighet och tillgänglighet. Metoden att använda sig av  intervjuerna innebär 
enbart en bättre kunskap i hur arbetet kan bedrivas för att utveckla webbsidorna. 
 

2.1 Intervju - kvalitativ metod 
Genom de intervjuer jag genomfört får jag en god kontakt med personerna i en situation som 
liknar ett vardagligt samtal. Den kontakt man får med de intervjuade personerna ger en 
bättre uppfattning hur de upplever olika situationer. (Holme och Solvang, 1997). 
Intervjuformen innebär en mindre styrning från mig som intervjuare. De intervjuade får 
möjlighet att påverka samtalets utveckling. Jag försäkrar mig om att få svar på de frågor jag 
ställer. Samtalet innebär att jag får en bättre förståelse i analysen av varför man valt denna 
typ av design för Sollefteå kommuns webbsida samt deras erfarenheter från genomförande, 
uppföljning och utveckling, 

Jag använder mig inte av ett standardiserat frågeformulär. Avsikten med detta är att det 
normalt inte ska finnas för stor styrning från forskarens sida (Holme & Solvang, 1997). Här 
är det viktigt att få fram de intervjuade personernas egna uppfattningar. Jag har i detta fall 
upprättat en intervjumall, bilaga 1.  Den behöver inte följas till punkt och pricka, men det är 
viktigt att den täcker det område som tas upp. För att minimera bristerna har jag valt enkla 
och tydliga frågor så att det inte uppstår missuppfattningar.  

De personliga intervjuerna har genomförts i april 2014. Antalet intervjuade personer är 
sex stycken. Tiden för intervjuerna har tagit mellan 20 minuter till en timme per person. De 
kvantitativa undersökningarna är strukturerade medan de kvalitativa präglas av flexibilitet 
(Holme och Solvang, 1997). Frågorna har följt enkätmallen, samtidigt som jag har haft 
möjligheten att ställa följdfrågor. Arbetet med data från intervjuerna har genomförts i tre 
steg. Första steget är insamlandet - intervjuerna, det andra är analys av materialet och tredje 
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steget är att tolka materialet. Analysen av intressenterna har genomförts genom en 
sammanställning av materialet i ett enkelt excel dokument. Med detta har jag kunnat jämföra 
och se de olika åsikter man haft kring hemsidorna. 

2.2 Besöksstatistik - kvantitativ metod 
Det grundläggande med de olika metoderna är att de har gemensamma syften. Både det 
kvalitativa och kvantitativa angreppssättet är inriktade på att ge en bättre förståelse hur 
medborgare, företag och unga agerar och påverkar varandra (Holme och Solvang, 1997). I 
min undersökning kan vi skapa oss en överblick vad brukare och medborgare använder för 
sidor. Data ger huvudsakligen svar på hur många  som besökt en webbsida och i mindre 
utsträckning varför man besökt webbsidan. Det centrala i kvantitativ forskning är variabeln, 
en mätbar egenskap. I denna undersökning kommer jag att titta på vilka sidor inom ”Bygga, 
bo & miljö” som besöks av användarna. Mitt urval görs under fyra olika perioder, från och 
med 1 december 2013 till och med 31 mars 2014. I en undersökning kan det smyga sig in fel 
och forskarens uppgift är att sträva efter att göra felen så små som möjligt (Holme och 
Solvang, 1997). Prövningen av pålitlighet kan göras genom en jämförelse mellan oberoende 
undersökningar av samma företeelse. Jag har granskat statistikmätningarna och om det finns 
några avvikelser över tid. 

2.3 Val av intervjupersoner 
Antalet respondenter är sex stycken. Jag har vänt mig till personer  med olika ålder och kön. 
De intervjuade inom kommunen har god kunskap om Sollefteå som kommun. Intervjuerna 
genomfördes på egen hand och minnesanteckningar gjordes samtidigt som de tillfrågade 
svarade på frågorna som jag ställde. Det var inga svårigheter utifrån det urval jag gjorde att få 
personerna att ställa upp på intervjuerna, vilket har underlättat arbetet med undersökningen.  

Intervjuer har gjorts med projektansvarig för den nya webbsidan, teknisk chef, en 
handläggare, en anställd ute i produktionen samt två medborgare/ kunder i kommunen. 
Genom att välja projektledaren får jag kunskap i hur arbetet med den nya webbsidan gått till, 
hur de har beaktat användarvänlighet och tillgänglighet samt skillnaden mot den tidigare 
webbsidan. Han har kunskap om det övergripande arbetet i kommunen hur organisationen 
arbetar med uppföljning och åtgärder av webbsidan. Han har arbetat i Sollefteå kommun 
som webbadministratör och övergripande ansvarig för Sollefteå kommuns webbsida. 

Målet med intervjun av den tekniska chefen som finns representerad i kommunens 
ledningsgrupp var att få fram vilka mål och krav kommunen har på den nya webbplatsen, 
vilka problem som varit, om han bidragit med något i designprocessen och hur han upplevt 
kontakterna med intressenter av webbsidan. Han har dessutom bidragit med hjälp i den 
kvantitativt genomförda undersökningen. Den kvantitativa undersökningen har gett ett stort 
antal skilda webbträffar och för att göra undersökningen överskådlig har en sammanställning 
genomförts verksamhetsvis. 

Handläggaren har valts för att hon har många externa kontakter med intressenter som är 
besökare på webbsidan. Hon har då kunskap hur de upplevt och upplever den gamla och nya 
webbsidan. Har hon deltagit och fått ge synpunkter på den nya webbsidan. De övriga tre 
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intervjuade har valts utifrån att de är i första hand ”besökare” på webbsidan och då kan ge 
feedback på hur de upplever användarvänligheten och tillgängligheten med webbsidan. 
Rapporten har tagit hänsyn till vetenskapsrådets etiska riktlinjer vilket innebär att de 
grundläggande individskyddskraven på information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande 
är uppfyllda (Vetenskapsrådet. 2002).  

2.4 Bearbetning av intervjuer och statistik 
Undersökningen har börjat med intervjuer och uttag av statistikmaterial. Efter intervjuerna 
och insamlingen av statistiken påbörjade jag bearbetningen av dessa data. Materialet med 
besöksstatistiken har sammanställts i ett exceldokument som sedan bearbetats och 
analyserats. Resultaten  redovisas i text och tabeller. I resultatredovisningen och 
sammanfattningen har jag gått ut från mitt syfte och mina ställda frågor. Att både intervjua 
användare och att samla in besöksstatistik  innebär att jag får en bra helhetsbild i syftet med 
studien och de frågeställningar jag har. 

Min undersökning har inte drabbats av några externa bortfall. Den slutliga analysen 
redovisas i den sammanfattande diskussionen. Intervjuerna har till viss del dokumenterats 
och finns redovisade. Analysen av svaren har utförts efter den sista intervjun. Det är viktigt 
att betona att syftet med studien inte är att dra generella, statistiskt underbyggda slutsatser 
om hela grupper.  Jag vill ha fördjupad bild av hur man byggt upp webbsidan och hur man 
upplever den nya webbsidan i förhållande till den föregående vad avser användarvänlighet 
och tillgänglighet. 

2.5 Reliabilitet och validitet 
Oberoende av vilken metod man väljer när man gör en undersökning och samlar in 
information, skall man alltid kritiskt granska informationen man får fram för att avgöra hur 
tillförlitlig och giltig den är. Hög tillförlitlighet har man om olika och oberoende mätningar 
av ett och samma fenomen ger samma resultat.  

I motsats till en enkät, som är standardiserad, förutsätter den kvalitativa intervjun av 
mina undersökningspersoner låg grad av standardisering. Jag har min intervjumall till hjälp. 
För att öka tillförlitligheten informerade jag om syftet med intervjuerna och studien. 
Respondenterna fick frågorna någon dag innan intervjun, så att de skulle kunna förbereda sig 
och kunna delge mig med sina erfarenheter av uppbyggnaden av webbsidan och vad som 
varit bra i processen. Av de personer som inte varit med i uppbyggnadsprocessen har 
intervjuerna mer inriktats mot hur de upplever webbsidan.  
 Reliabilitet är en nödvändig men inte tillräcklig förutsättning. Förutom att vara reliabel 
måste alltid informationen också ha en definitionsmässig validitet. Validitet är ett mått på 
om en viss fråga mäter eller beskriver det man vill att den ska mäta eller beskriva (Alvehus, 
2013). Om en fråga inte är reliabel saknar den också validitet, men bara för att reliabiliteten 
är hög behöver inte validiteten vara hög. Trovärdigheten utgör ett problem vid intervjuer. 
Min bedömning är att de intervjuade har varit ärliga i sina svar. Vid bearbetningen av 
intervjuerna får man fram likartade synpunkter från dem som arbetar åt kommunen. 
Osäkerhet framkommer när man jämför intervjuerna med de två medborgarna. De ger klara 
besked hur de anser att webbsidan fungerar. Med denna undersökning, utifrån mitt valda 
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källmaterial samt det teoretiska antagandet, kan jag uppnå mitt syfte att få svar på hur 
processen med den nya webbsidan utvecklats och hur man gått vidare med att göra 
förbättringar kring användbarheten och tillgängligheten. 
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3. Resultat  
Nedanstående  redovisning ligger till grund för den sammanfattande diskussion som senare 
följer. I intervjuerna sker en redovisning av de erfarenheter som dessa personer har av den 
nya webbsidan samt om och hur de deltagit i arbetet.  

3.1 Tekniska chefen inom organisationen Sollefteå kommun 
Intervju med den tekniska chefen inom Sollefteå kommun. Föregångaren till den nya 
webbsidan kritiserades från flera olika håll. Det var anställda inom organisationen som tyckte 
den var rörig och svår att hänvisa till när någon medborgare ville ha en upplysning. 
Sökmotorfunktionen fick ständigt klagomål att det inte fanns tillräckligt med synonymer som 
kunde söka på det man ville. Det de fick veta i organisationen var främst svårigheterna att 
hitta sig fram på webbplatsen. Strukturen var inte tillfredställande. Sidan upplevdes tråkig, 
byråkratisk och svåröverblickbar. Han upplevde det som mycket positivt att en förändring 
skulle genomföras. Förhoppningen var även att intranätet, den så kallade ”Insidan” som 
innehåller intern information, också skulle förändras. På den har det än idag inte hänt 
mycket.  När arbetet startade fick flera inom organisationen vara med och tycka till. Det 
anordnades workshops. Alla synpunkter har väl inte tagits emot, men man har varit öppen 
för kritik som riktats efter att den nya sidan har sjösatts. 

Hur arbetade organisationen?  Den konsult som fick uppdraget gjorde med hjälp av 
kommunikationskonsult och interaktionsdesigner en expertgranskning av dåvarande 
webbplats.  Genom intervjuer med några nyckelpersoner, som ansågs kunna tillföra viktig 
information, gjordes en nulägesbild av kommunens pågående webbarbete. Genom att 
anordna workshops med egen personal samt även någon extern grupp kunde man få fram en 
bra bild av vad som förväntades i det kommande arbetet med en ny webbsida. 

Vad avser ekonomin för projektet med en ny webbsida söktes EU-bidrag samt att 
kommunstyrelsen avsatt medel, men inte till att genomföra uppdraget med förändring av 
”Insidan”.  Arbetet genomfördes med hjälp av en konsult i samverkan med kommunens egna 
informations- och IT-personal. 

3.2 En handläggare inom organisationen Sollefteå kommun 
Intervju med en anställd handläggare inom kommunens organisation. En person som till 
vardags har många kontakter med kunder och abonnenter inom sin  verksamhet.  Hon var 
kritisk till den dåvarande webbsidan. Svårt att ta fram information. Hon bekräftar 
svårigheterna, som flera av hennes  kunder och abonnenter delgett, att hitta rätt  
information.  Hon var inte med i samband med utvecklingen av den nya webbsidan. Då hon 
arbetar inom ett område där man har många externa besök, är det viktigt att besökarna har 
rätt information före och när de kommer till anläggningen. Det skulle underlätta arbetet för 
både kunden som mottagaren. Det hade då varit bra om de inom hennes verksamhet hade i 
ett tidigare skede fått vara med och ge synpunkter på innehållet. Hon var kritisk  även när 
den nya sidan offentliggjordes, eftersom det informationsmaterial hon ville få ut låg flera steg 
in på sidan. Genom den statistik som finns och även till viss del redovisas i detta arbete har 
hon kunnat påvisa och framföra att området hon arbetar inom har nästan den största 
besöksfrekvensen.  Efter ett möte i februari har hennes synpunkt gjort att området finns nu 
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som sökväg redan på förstasidan vilket hon uppskattar. Hon har ingen insyn i hur ekonomin 
för detta projekt varit och har som ovan nämnts inte deltagit i förarbetet. 

3.3 En yrkesarbetare inom organisationen Sollefteå kommun 
Intervju med en anställd yrkesarbetare som främst använder kommunens dataprogram för 
olika rapporteringar i exempelvis personalredovisning. Han har inte varit med i arbetet med 
byggandet av den nya webbsidan. Tycker den gamla sidan fungerade tillfredställande utifrån 
de behov han har haft. Har intresset främst riktat mot fritid och olika aktiviteter som varit på 
gång i Sollefteå. Han har inte någon dagstidning, kommunens hemsida har då blivit ett 
komplement till andra dagstidningar på nätet. Kan bli diskussion på arbetsplatsen om 
händelser i kommunen, det har också bidragit till fler besök på hemsidan. Ser ingen större 
skillnad mot tidigare webbsida. Kanske att sökfunktionen fungerar lite bättre, den 
föregående var inte bra. Han har nu möjligheten att vara med och tycka till via webbsidans 
synpunktshantering. 

3.4 Två medborgare boende i Sollefteå kommun 
De två intervjuerna som genomförts med personer utanför organisationen har inte givit 
några synpunkter när den nya sidan skapades. De har båda varit inne på sidan för att ta reda 
på information kring ett arrangemang eller för att göra ett besök på en fritidsanläggning. De 
har haft vissa svårigheter att hitta rätt information. Gammal information och svårt med 
sökfunktionen. En orsak till detta var att kommunen hade valt att ha olika webbsidor för 
olika verksamheter. Det var då inte givet vilken sida de skulle besöka. 

Den ena av de tillfrågade tycker den nya sidan ser mycket trevligare ut och har inte haft 
några sökproblem. Säger att det även skett en förändring senaste månaden eftersom nu finns 
ett av de områden hon tidigare använt nu placerats på öppningssidan. 

Den andra tillfrågade medborgaren tycker sidan nu mer liknar andra kommuners 
webbsidor.   Han anser att det är bra om kommunerna kan ha till viss del standardiserade 
sidor. Han har fritidshus i en grannkommun och där får man söka samma sorts information 
på annat sätt. När man dock sedan hittar den information man är ute efter så kan de sidorna 
vara likartade med sin hemkommun.  

3.5 Projektansvarig för den nya webbsidan 
Denna intervju har gjorts med den projektansvarige för genomförandet att skapa en ny 
webbsida för Sollefteå kommun. Någon specifik styrgrupp fanns inte. Varje förvaltning 
jobbar med egna huvudredaktörer och alla dessa ingick i arbetet med webbplatsen och 
fungerade som en intern referensgrupp och förde sin respektive förvaltnings talan. Dessutom 
fanns några redaktörer från vissa specifika verksamheter inom kommunen som också 
jobbade nära projektet. Arbetsgruppen bestod av webbadministratören, informatören och 
representanter från redaktörsgruppen. Alla redaktörer var dessutom med och jobbade med 
att överföra och skriva om texter för den nya webbplatsen. Ett förarbete gjordes redan i 
webbstrategin där vissa förslag för den nya webbplatsen presenterades. Denna togs fram av 
företaget Sigma. Deras uppdrag var att titta på hur kommunen skulle jobba med webbplatsen 
och ta fram en strategi för detta.Själva byggandet av webbplatsen stod företaget LimePark 
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för. Deras uppdrag var att ta fram design, mallar för SiteVision (CMS-systemet som används) 
samt några specifika funktioner. FunkaNu var ett företag de tog hjälp av för att jobba med 
tillgänglighet. Kommunen är med i ett samarbete där, där flera kommuner jobbar 
tillsammans med webbfrågor, främst mot tillgänglighet. Därifrån fick de bland annat vilka 
tillgänglighetskrav som skulle ställas på webbplatsen. Det fanns vissa avsatta medel för att 
jobba med webbplatsen. Samtidigt söktes bidrag för att ingå i ett EU-projekt. EU-projektet 
medförde att de fick hälften av kostnaden finansierad. Då EU-projektet de ingick i var 
tidsbegränsat, innebar det kort produktionstid. Från det att sidan började byggas var målet 
att vara klar september 2012. Projektet blev försenat med två månader och stod klar först 
november 2012. 

Sökmotorn kommer från ett företag som heter Euroling och är en av de mer kompletta 
sökmotorerna. Den heter SiteSeeker. Där jobbade de med synonymer, utvalda träffar, 
felstavningar osv. Då de jobbade nära FunkaNu så hade tillgänglighet för olika 
funktionshinder hög prioritet för dem, både på teknisk nivå och på innehållsmässig nivå. De 
siktade redan från början att uppfylla WCAG 2.0 riktlinjerna för nivå AA. Då det var kort om 
tid att färdigställa webbplatsen var det endast redaktörerna från förvaltningarna som tyckte 
till under processens gång. Politiker och chefer informerades vid ett par tillfällen och fick då 
chansen att säga sitt. I webbstrategin fanns ett större arbete där man pratat med olika 
grupper utanför den kommunala organisationen där de fått tänka till om den kommunala 
webbplatsen och säga vad de villa ha, arbetet byggde mer på det som fanns där. 

Hade man kontakt med handikapporganisationer för att få deras synpunkter? Detta fanns 
det inte tid till. Men då de jobbade så nära FunkaNu, vars riktlinjer ibland är strängare än 
WCAG 2.0, så ansåg de att de hade tillräckligt underlag för att göra ett bra jobb vad gällde 
tillgänglighet. Valideringen gjordes av LimePark. Några tester utfördes inte innan man gick 
över till full drift. Än en gång var det tiden som inte räckte till. 

Hur upplever då projektledaren det genomförda arbetet? Med tanke på den korta tiden 
och den låga budgeten så var han definitivt nöjd med resultatet. Samtidigt så fanns det 
mycket kvar att jobba med som inte gick att färdigställa inom ramen för projektet. Där ingår 
bland annat vissa tillgänglighetsfrågor. 
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4. Design och användarvänlighet 
I detta kapitel har jag gjort litteraturstudier och granskat vilka krav som ställs på 
användarvänlighet och tillgänglighet. Hur definierar man användarvänlighet? 

När man designar en webbsida förmodar man att användarna ägnar tid åt varje sida. Vad 
de i verkligheten gör är att de blickar över varje ny sida scannar lite text och klickar på den 
första länken som väcker deras intresse eller allmänt påminner dem om det de sökte (Krug, 
2006). Stora delar av sidan tittar de inte på. Väldigt få läser varje sida de besöker. När vi ser 
på en webbsida tenderar vi att fokusera på ord och fraser som stämmer överens med 
frågeställningen man har. Varför söker inte webbanvändaren det bästa valet? Användaren 
har ofta bråttom. Det gör inte så mycket att välja fel sida, söka annat och gå vidare (Nielsen, 
2001). 

Hur definierar man användarvänlighet? Var, hur och när skall man förbättra det? Varför 
skall man lägga tid på det? Användarvänlighet är ett kvalitets attribut som bedömer hur 
enkelt eller svårt det är att använda ett gränssnitt. Användarvänlighet syftar också till 
metoder för att förbättra enkel användning under designprocessen. Det går att definiera 
användarvänlighet i fem frågeställningar (Nielsen Norman Group). 

• Hur enkelt är det för användaren att klara av enkla uppgifter i deras första möte med 
webbsidan? 

• Hur snabbt klarar användaren av att utföra uppgifter när den vant sig vid designen? 
• Hur snabbt kan användaren få upp sin färdighet igen efter ett uppehåll från 

webbsidan? 
• Om användaren gör misstag, hur många och hur stora är de i så fall och är det enkelt 

att åtgärda felen? 
• Hur behagligt är det att använda webbsidan? 
Det finns många viktiga egenskaper, en av dem är användbarhet som bedömer designens 

funktionalitet. Användarvänlighet och användbarhet är båda lika viktiga och bedömer om 
någonting är praktiskt.  Om någonting inte är användbart betyder det lite om det är enkelt. 
Även om systemet skulle kunna göra det vi vill men användaren inte klarar av det, på grund 
av att gränssnittet är för svårt att använda, är systemet inte till någon nytta.  Det går att 
använda samma metoder som förbättrar användarvänlighet till att studera användbarhet. 

• Användbarhet kan definieras att det bidrar med funktioner vi behöver. 
• Användarvänlighet kan definieras som hur smidigt och behagligt det är att använda 

funktionerna. 
När man uppnår användarvänlighet och användbarhet har man skapat något praktiskt för 
användaren. 

För att klara sig på webben är användarvänlighet en nödvändighet. Om en hemsida är för 
krånglig att använda, misslyckas med att tala om vad kommunen erbjuder och vad 
användaren kan göra på sidan, användaren tappar bort sig på hemsidan, den är svårläst eller 
inte svarar på viktiga frågor kommer användarna att lämna webbsidan. Användare stannar 
inte ofta på en sida för att lära sig gränssnittet, det finns många andra sidor tillgängliga och 
att lämna en som är svåranvänd är i regel en första åtgärd som tas. 

En metod för att studera användarvänlighet är användartester som kan uppdelas i tre 
delar (Nielsen, 2001). 
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• Använda typiska användare som till exempel medborgare eller anställda. 
• Be användarna att utföra lämpliga uppgifter med designen. 
• Observera vad användarna gör, var i designen de har lätt samt svårigheter med. 
Det är viktigt att testa användarna individuellt och låta dem lösa problemen de stöter på 

själva. Om man hjälper dem på något vis genom att få deras uppmärksamhet till en annan 
del av designen så har man påverkat resultaten. För att identifiera de viktigaste 
användarvänlighetsproblemen med en design räcker det ofta med att bara testa en handfull 
användare. Istället för att göra en stor och kostsam studie är det bättre att använda resurser 
till att utföra flera små tester och åtgärda designen efter varje omgång. En upprepande design 
är ett bra sätt att öka kvaliteten på användarupplevelsen, det är bättre att testa flera versioner 
av designen med användarna. Användartester skiljer sig från fokusgrupper, vilket är ett 
dåligt sätt att utvärdera användarvänligheten inom design. Fokusgrupper kan användas inom 
marknadsundersökningar men när man utvärderar interaktionsdesign måste man noga 
observera varje användare när de utför uppgifter med gränssnittet. Att lyssna på vad 
människor säger är missvisande, man måste se vad de faktiskt gör.  

Användarvänlighet ingår i varje steg inom designprocessen. Innan man börjar med en ny 
design bör man testa den gamla för att se vilka bra samt dåliga delar som man kan behålla, 
kasta eller göra om. Genomför en fältstudie för att se hur användarna beter sig i sin naturliga 
miljö. Skapa och testa ett antal pappers prototyper av några designer. Det är bättre att 
spendera mindre tid med designideérna eftersom man måste ändra alla beroende på 
testresultaten. Förbättra designidéerna som gått bäst igenom tester i flera av iterationerna. 
På detta sätt kan man gradvis gå från låg- till högkvalitetsprototyper som fungerar i 
webbläsaren. Inspektera designen relativt till etablerade riktlinjer för användarvänlighet, 
från antingen egna eller andras publicerade studier. Testa igen när den slutgiltiga designen 
har bestämts. Det kommer alltid fram användarvänlighetsproblem under införandet. Skjut 
inte upp användartester tills en design är fullt implementerad. Om detta sker blir det mycket 
svårt att åtgärda de flesta kritiska användarvänlighetsproblemen som tidigare tester hade 
kunnat visa mycket tidigare. Många av dessa problem skulle med stor sannolikhet vara 
strukturella och att lösa dem kräver rejäla omstruktureringar. Det enda sättet att nå till en 
högkvalitativ användarupplevelse är att börja tidigt i designprocessen med användartester 
och fortsätta med dem under hela projektet. 
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5. Användbarhet och tillgänglighet 

5.1 Användbarhet 
En användbar webbplats är en webbplats som är lätt att lära, lätt att komma ihåg, effektiv att 
använda, begriplig och tillfredställande att använda.  För att en webbplats ska fungera väl bör 
den vara användbar för alla. Användarna ska också kunna begripa hur man på ett förnuftigt 
sätt använder webbplatsen. (Molich, 2002) 

När det gäller hårdvara såsom våra datorer så finns det en rad hjälpmedel för blinda, 
synskadade eller funktionshindrade. Många av oss, som tycker att vi inte hör till den 
kategorin, bär glasögon. Men vi betraktar knappast våra glasögon som ett 
handikapphjälpmedel för att de är så vanliga. Tänk om vi kunde betrakta mjukvaran eller 
innehållet på nätet på samma sätt. Att funktionaliteten borde smälta in lika väl som ett par 
glasögon. Att en blind kan få fram innehållet på webbsidan via en talbaserad webbläsare eller 
som blindskrift via en braille-terminal. Att den som inte kan hantera en datormus ändå kan 
navigera på webbplatsen, och så vidare. Webbsidorna måste uppfylla en del krav för att bli 
tillgängliga för så många som möjligt.  

Genom att skapa en god användbarhet och ha en klar webbstrategi kan man öka 
avkastningen av webbsatsningen. Värdekedjan i en webbplats börjar med att man klart 
definierar sina användare och den slutar med en nära relation till nya användare. Det gör 
insatserna på webbplatsen till en investering istället för en kostnad.  

För att så många som möjligt ska tillgodogöra sig innehållet på webbplatsen ska all 
information vara på begriplig svenska. Det gäller även för personer med 
funktionsnedsättningar och personer med svenska som andraspråk. En bra funktion är att 
använda automatisk textuppläsning (talsyntes) eller ljudfiler för att göra information 
tillgänglig för personer med synnedsättning. Det utgör också ett stöd för dyslektiker och 
andra personer med svårigheter att läsa svenska. (E-delegationen.se). 

Myndigheten för delaktighet (f.d. Handisam) är en myndighet för handikappolitisk 
samordning som arbetar med att samordna funktionshinderspolitiken i Sverige. Deras 
verksamhetsidé är att skynda på utvecklingen mot ett samhälle där alla kan delta jämlikt 
oavsett funktionsförmåga. Myndigheten för delaktighet anser ur tillgänglighetssynpunkt att 
det är bäst att lägga ut information på webben i HTML. Kortare texter, som till exempel 
remissvar, bör alltså inte läggas ut i en word- eller pdf-fil. Längre textdokument kan läggas ut 
i ett tillgängligt textformat, till exempel i en tillgänglig word- eller pdf-fil. (handisam.se). SIS 
publicerade i juni 2008 en standard som ett stöd för webbdesigners1. Europa har 
gemensamma riktlinjer för användbarhet när det gäller webben. Denna standard handlar 
bland annat om designstrategi, sök och navigering. Den hjälper både beställare och 
leverantörer av webbdesign att hamna rätt. Med en standard kan produktionen fokusera mer 
på innehåll än att lösa standarduppgifter. Om sökmotorfunktionen fungerar tillfredställande 

                                                             
1 Ergonomi vid Människa systeminteraktion Del 151: Vägledning för webbgränssnitt (ISO 9241-
151:2008). 

http://www.sis.se/DesktopDefault.aspx?tabName=@DocType_1&Doc_ID=66437
http://www.sis.se/DesktopDefault.aspx?tabName=@DocType_1&Doc_ID=66437
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innebär det att webbsidan kan upplevas ha en god användbarhet. Sökmotorn är till god hjälp 
för en användare av internet att finna webbplats.  

5.2 Tillgänglighet 
Tillgänglighet är en fråga om mänskliga rättigheter. Sverige har förbundit sig att följa FN:s 
konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. FN-konventionen är 
vägledande för funktionshinderspolitiken och offentliga sektorn ska arbeta med 
konventionen som grund2. Tillgänglighet är en genomgående princip i konventionen, som för 
enskilda grupper av personer med funktionsnedsättning. De stater som antagit konventionen 
åtar sig att främja universell utformning vid utveckling av normer och dock inte definieras. 
Universellt utformade betyder sådan utformning av produkter, miljöer, program och tjänster 
att de ska kunna användas av alla i största möjliga utsträckning utan behov av anpassning 
eller specialutformning. Där så behövs ska det inte utesluta hjälpmedel riktlinjer. De ska 
också vidta åtgärder för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning får tillgång på 
lika villkor som andra till IT och Internet.(E-delegationen.)  

Utan att diskriminera användarna ger webben stora möjligheter att tillhandahålla 
information och tjänster. Det förutsätter att information och tjänster utformas på ett korrekt 
sätt. Genom att väva in tillgänglighet i utvecklingsprocessen skapas förutsättningar för att så 
många som möjligt kan använda tjänster och information. Tillgänglighet bidrar därmed till 
ökad effektivitet för både den som tillhandahåller en tjänst och den som använder den. Det 
innebär bl.a. att man utgår från de grundläggande principerna i WCAG 2.03: 

• Möjlig att uppfatta – Information och komponenter i ett användargränssnitt måste 
presenteras för användare på sätt som de kan uppfatta. 

• Hanterbar – Komponenter i ett användargränssnitt och navigering måste vara 
hanterbara. 

• Begriplig – Information och hantering av användargränssnitt måste vara begripligt. 
• Robust – Innehåll måste vara robust nog för att kunna tolkas på ett pålitligt sätt av ett 

brett spektrum av olika användarprogram, inklusive hjälpmedel. 
Privatpersoner och företag ska kunna lita på att deras användning av tjänster och 

information i offentlig förvaltning sker på ett sätt som skyddar den personliga integriteten 
och minskar risken för att obehöriga får tillgång till deras information. Det innebär bl.a. att 
man väljer rätt nivå på säkerhetslösningar, skyddar användaren från säkerhetsrisker och 
säkerställer att information är korrekt och aktuell. 

Nyttan med tjänster och information uppstår när de används. Genom att utgå från 
användarnas behov skapas förutsättningar för att nyttor uppstår. Det innebär bl.a. att man i 
utvecklingsarbetet bör se till hela användarsituationen, analyserar användarnas behov och 
tar hänsyn till i vilket sammanhang tjänster och information ska användas. Det innebär även 
att man säkerställer att innehåll som presenteras är relevant och att det blir lätt att hitta 
informationen. 

En förutsättning för att allmänheten ska kunna få insyn i en myndighets verksamhet är 
tillgång till information över tid. Eftersom myndigheters webbplatser är allmänna handlingar 

                                                             
2 Myndigheten för delaktighet 
3 Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 

http://www.w3.org/TR/WCAG20/
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ska de bevaras om det inte finns stöd för gallring. Oavsett om innehållet är text-, bild-, film- 
eller databaserat måste bevarandet därför kunna säkerställas. Det innebär bl.a. att man 
redan från början väljer format och tekniker som är lämpade för långsiktigt bevarande och 
att under hela bevarandetiden håller informationen åtkomlig och oförvanskad. En 
förutsättning för att allmänheten ska kunna få insyn i en myndighets verksamhet är tillgång 
till information över tid. 

5.3 Analys av tillgänglighet  
I detta moment av uppsatsen görs en granskning av tillgänglighet. Jag har gått ut från E-
delegationens prioriteringar. Jag har utifrån E-delegationens kommentarer granskat och ger 
kommentarer i varje del hur kommunerna har lyckats med sina webbsidor. I den här delen av 
analysen tas hänsyn till enbart hur kommunen uppfyller kraven, inga andra mått eller krav 
har ställts upp. 

WAI, Web Accessibility Initiative, en stor amerikansk satsning på användbarhet, har även 
påverkat Sverige genom Verket för förvaltningsutveckling.  Syftet är att tillsammans med 
organisationer över hela världen arbeta för en tillgänglig webb för alla, även 
funktionshindrade.  

5.3.1 God läsbarhet 
För att skapa en god läsbarhet har färgvalet betydelse. För att det ska bli lättare att läsa 
webbsidorna ska man anpassa färger så man uppnår tillräcklig kontrast mellan text och 
bakgrund. Typsnittet och luftigheten i texten påverkar webbplatsens läsbarhet. Texten på 
webbplatsen bör vara så stor att den är bekväm att läsa. För liten text, stora textmassor och 
för många typsnitt gör att texterna blir svårlästa. Begränsa därför antalet typsnitt på 
webbplatsen och använd alltid flexibla måttenheter, till exempel em eller procent, så det blir 
möjligt att påverka storleken på texten. Typsnitt som Verdana, Tahoma,  Trebuchet och 
Georgia är bra för läsning på skärm (Englund och Guldbrand, 2001). Skriv menyposter och 
rubriker versalgement, det vill säga med stor begynnelsebokstav. Ord som är skrivna med 
versaler är svårare att känna igen och försämrar därför läsbarheten. Spaltbredden bör inte 
vara längre än 80 tecken. Vilken maximal spaltbredd det motsvarar i en viss måttenhet i 
stilmallen varierar beroende på layout, typsnitt och radavstånd. Typografisk erfarenhet visar 
att optimal radlängd är 45-55 nedslag (inklusive mellanslag), det gäller i princip oavsett 
teckensnitt och teckengrad. Man kan sträcka sig ned till 35 och upp till 65 nedslag per rad 
men inte längre (Englund och Guldbrand, 2001). 

 5.3.2 Information på engelska och andra språk  
Många människor med annat modersmål än svenska har behov av information på sitt eget 
modersmål. Tydligast behov har personer som inte behärskar svenska, som nyanlända 
invandrare (E-delegationen, 2014). Men även de som kan svenska har ofta betydligt lättare 
att tillgodogöra sig information på sitt modersmål. Utöver kraven på begriplig svenska för 
alla och information på nationella minoritetsspråk, bör myndigheter och andra offentliga 
organ översätta delar av sin information till andra språk. 
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 5.3.3 Talande webb   
Offentliga webbplatser ska ha målet att vara tillgänglig för alla. Webbsidor skapades tidigare 
som en stor tabell, liknande ett excelblad. Den typen av layouter gör det omöjligt för dem 
som använder textbaserade eller talbaserade webbläsare att kunna tillgodogöra sig 
innehållet. Ljud, bild och film som används som komplement till skriven text gör information 
lättare att förstå för alla. Särskilt viktig är information i ljud och bild för personer med olika 
typer av lässvårigheter (E-delegationen, 2014). Personer med synnedsättning behöver 
information i talad form. 

5.3.4 Skriv tydliga länkar   
En bra grundregel är att det ska vara möjligt att förstå vart en länk leder även om den är lyft 
ur sitt sammanhang (E-delegationen, 2014). Tydliga och informativa länkar bidrar därför till 
att webbplatsbesökaren snabbare hittar den information hon söker efter istället för att 
förlora tid på att aktivera länkar som leder till sidor som det visar sig att besökarna inte är 
intresserade av. Så här görs tydliga länkar: Länka bara ord som säger något om vart länken 
leder. Skriv hellre ”Information om nätverksträffen” än ”För information om nätverksträffen, 
klicka här”. Undvik att inleda länkar med ”Läs mer om…”, ”Gå till…”. 

5.3.5 Information på de nationella minoritetsspråken  
Talare av våra nationella minoritetsspråk, det vill säga finska, samiska, meänkieli, romska 
(romani chib) och jiddisch, har särskilda rättigheter till sina språk, oavsett om de har goda 
kunskaper i svenska. I språklagen, 2009:600, anges att de nationella minoritetsspråken är 
finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. ( Notisum.se) 

Enligt språklagens 8 § anges att ”Det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och 
främja de nationella minoritetsspråken”. Sverige har ett antal förvaltningsområden i vilket 
ett antal kommuner ingår enligt Lag (2009:724) om nationella minoriteter och 
minoritetsspråk. I denna lag anges vilka kommuner som ingår i ett förvaltningsområde. 
Sollefteå kommun ingår inte i något förvaltningsområde. Enligt Lag (2009:724) om 
nationella minoriteter och minoritetsspråk 7 § kan andra kommuner än de som anges i 6 § 
efter anmälan få ingå i förvaltningsområdet för finska, meänkieli eller samiska. Beslut att en 
kommun ska få ingå i ett förvaltningsområde fattas av regeringen. Sollefteå kommun har fått 
en sådan förfrågan, men avböjt att göra en sådan ansökan.  Kravet finns då inte enligt lag att 
beakta dessa språk.  

5.3.6 Ge begripliga felmeddelanden  
Ta hand om användaren när det blir fel. Genom att hjälpa användaren att fylla i så bra data 
som möjligt minskar risken för det merarbete som annars kan uppstå om insamlade data 
innehåller felaktig eller icke-komplett information. Felmeddelanden ska vara väl synliga och 
uttryckligen informera användaren om att något gått fel. Felmeddelandet placeras i 
anslutning till det fält där felet inträffade. Använd en avvikande layout som tydligt separerar 
felmeddelanden från resten av webbplatsens design (E-delegationen, 2014).  



 

20 
 

5.3.7 Tillhandahåll e-tjänster på en webbadress som tillhör myndigheten 
När e-tjänster hanterar personlig information är det viktigt att användaren har förtroende för 
att den hanteras på ett korrekt sätt och upplever att det är tydligt vem som tar emot 
informationen. Webbadressen är en del av den information som beskriver vilken 
organisation det är användaren interagerar med.  

5.3.8 Ange vem som är informationsansvarig 
Ge information om vem som har det övergripande ansvaret för webbplatsen, även om det 
inte finns en ansvarig utgivare. Ange även vem som är informationsansvarig för varje enskild 
sida. Med informationsansvarig avses den person eller funktion som kan kontaktas och som 
har befogenhet att rätta felaktiga uppgifter på webbplatsen. 

5.3.9 Uppdatera webbplatsens innehåll och länkar regelbundet   
Webbplatsen ska inte innehålla inaktuell information, det är viktigt att ha rutiner för hur den 
ska granskas och att det görs med jämna mellanrum. Borttagna sidor ska generera en korrekt 
svarskod, så att det inte kommer upp i sökmotorers resultat. 

5.3.10 Följ upp hur webbplatsen används   
En förutsättning för att upprätthålla en bra webbplats är att man följer upp hur den används. 
Den ideala vägen att göra användartester av en webbsida är att få användare med 
funktionshinder som är vana att använda tekniska hjälpmedel vid användandet av en 
webbsida (Duckett, 2005). Användningstester bör genomföras med jämna mellanrum så 
länge webbplatsen är aktiv. Trafikanalys såsom mätning och analys av trafiken till 
webbplatsen ger en grundläggande förståelse för vilket innehåll som efterfrågas och hur 
besökarna hittar det. Trafikanalysen bör framför allt handla om trender och relativa 
storheter.  

Granskningsresultat: Rapporter tas ut för att se vilka besök som sker. En sammanställning 
av rapporten kan vägleda till trender och om förändringar behöver genomföras. Jag ger en 
redovisning hur det ser ut med besöken under perioden december 2013 till och med mars 
2014. 

5.4 Övrigt om tillgänglighet  

5.4.1 Separera innehåll och form   
De har separerat själva innehållet från formgivningskoden. Webbsidorna byggs upp av två 
skilda filer, dels en HTML-fil som ger innehållet, och dels en CSS-fil som styr formen eller 
utseendet. HTML-filerna krymper i storlek och blir lättare att tolka utan en mängd 
formgivningskod. CSS-filen är ofta densamma för flera webbsidor och laddas då vanligen ner 
en enda gång för en hel webbplats. Det gör att webbsidorna hämtas in snabbare vilket känns 
positivt för användaren. 

5.4.2 Undvik tabeller för att skapa layout   
Det finns inte längre skäl att bygga upp webbsidor med hjälp av tabeller. Inte heller att bygga 
dubblettsidor för olika webbläsare, i syfte att visa speciella alternativsidor anpassade för den 
aktuella webbläsaren. Det blir bara tungt och opraktiskt att underhålla ett sådant system. När 
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man separerar innehåll och form (som HTML-dokument och CSS-dokument) går det att 
komma runt problemen med att olika webbläsare tolkar koden olika. Med hjälp av validering 
kan man avgöra om problemet ligger i koden eller i webbläsaren och sedan jobba utifrån den 
kunskapen. När innehåll och formgivning är separerade klarar även mekaniserade system att 
ta fram meningsfullt innehåll i ren text- eller ljudform. Dessutom ökar funktionaliteten 
ytterligare ett steg om man skapar olika formgivningskod dels för skärm, dels för utskrifter 
och dels för mobiler o.s.v.  

5.4.3 Formulär på webbplatsen 
Att använda formulär på en webbplats kan ställa till många problem. Inte endast för 
användarna utan även för webbmastern. Formulär används flitigt för att skicka ut så kallat 
spam eller skräppost. För att motverka detta används en del olika tekniker t.ex. CAPTCHA-
kod, ett test som antas vara lätt att lösa för människor, men som inte automatiska 
dataprogram klarar. Tyvärr hindrar det samtidigt dem som inte kan se bilden med de 
förvrängda tecknen, då kan man istället använda sig av en kontrollfråga.  

5.4.4 Bilder och hoppa till huvudinnehållet   
Det är viktigt att göra texten läsbar för synskadade, förutom det, är det viktigt att ha 
beskrivande texter. Det vanligaste sättet är att använda ALT-attribut. 

5.5 Sammanfattning av tillgänglighet  
Kommunernas webbsidor håller en hög kvalitet och motsvarar till övervägande del de krav 

som kan ställas på tillgänglighet och användbarhet. Det finns delar som kan förbättras. 
Genom att studera flera kommuners webbsidor får man kunskap hur de prioriterar 
användbarhet och tillgänglighet. Den bredare undersökningen ger en bättre och tydligare 
bild och vi får kunskap hur kommunerna använder sig av standarder kring användbarhet och 
tillgänglighet på sina webbsidor. För Sollefteå kommuns del sker uppföljning kontinuerligt 
och rapporter tas ut för att se vilka besök som görs. Resultaten ska vägleda till att förbättra 
och utveckla webbsidorna. Det är viktigt att webbsidan har en god läsbarhet. Typsnittet och 
luftigheten i texten påverkar webbplatsens läsbarhet. Texten bör vara så stor att den är 
bekväm att läsa. Alltför liten text, stora textmassor och många olika typsnitt gör texterna 
svårlästa. På Sollefteås webbplats finns en sida där man kan anpassa webbplatsens utseende 
av brödtexten. Det som kan anpassas är textstorlek, teckensnitt, radavstånd och kontrast. 
Kommunen har alternativen  normal (arial och sans-serif) samt Georgia och Times. Det är 
viktigt att alternativen alltid avslutas med en generell typsnittssort. Kommunen använder i 
detta fall  ”sans-serif”. Kramfors har på sin webbplats en sida där det går att anpassa 
kontrasten på hemsidan, de förklarar även hur man kan ändra textstorlek via webbläsarnas 
inställningar men erbjuder inget eget alternativ på sidan. De teckensnitt som används är 
Verdana, Tahoma och sans-serif. Ånge använder sig av teckensnitten arial, Verdana och sans-
serif. 

Skriv menyposter och rubriker versalgement, det vill säga med stor begynnelsebokstav. 
Ord som är skrivna med versaler är svårare att känna igen och försämrar därför läsbarheten. 
Samtliga kommuner använder sig av vänsterställd vertikalmeny tillsammans med 
horisontella menyer. Rubriker skrivs versalgement. 
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Spaltbredden bör inte vara längre än 80 tecken. Vilken maximal spaltbredd det motsvarar 
i en viss måttenhet i stilmallen varierar beroende på layout, typsnitt och radavstånd. 
Typografisk erfarenhet visar att optimal radlängd är 45-55 nedslag (inklusive mellanslag), det 
gäller i princip oavsett teckensnitt och teckengrad. Man kan sträcka sig ned till 35 och upp till 
65 nedslag per rad men inte längre (Englund och Guldbrand, 2001). Spaltbredden  varierar  
på upp till 79 tecken för Sollefteå till 77 tecken för Kramfors och Ånge, vilket är betydligt över 
den optimala radlängden, även om den skulle vara upp till 65 nedslag. 

Sollefteå kommun ger möjlighet till information på tolv olika språk. Informationen är 
dock begränsad till vissa delar av hemsidan på språk som inte är svenska. De gör en 
hänvisning till Google Translate om man inte finner språket på hemsidan, eller om man vill 
få ut mer information om sidor som inte är översatta. De tar då inget ansvar för hur exakt 
översättningen blir. Kramfors och Ånge använder sig enbart av Google Translate för att 
översätta sina sidor. 

Sollefteå har tjänsten ”Talande webb” aktiverad. Med talande webb  kan man peka och få 
allt innehåll uppläst samtidigt som texten markeras visuellt med textremsa, fokus/nedtoning 
eller läslinjal. Det går att själv ställa in hur texten ska visas, vilka typsnitt och färger som ska 
användas. Det går även att använda Talande webb i smartphone och surfplatta. Kramfors ger 
hänvisning till Talande webb och vart man kan hämta hem det för användning med deras 
webbplats. Ånge använder sig av en funktion kallad ReadSpeaker proReader, denna kräver 
att Javascript är aktiverad i webbläsaren. proReader läser även den upp text samt ändra 
textstorleken och textfärg i sitt fönster. 

För Sollefteå har jag granskat samtliga länkar inom området Avfall och återvinning. Alla 
länkar var skrivna med tydlig hänvisning. Det förkommer inga ”klicka här”, ”Läs mer om” 
eller ”Gå till …”. Vad avser Kramfors webbsida lyckas man inte lika bra med länkarna, det 
finns många som följer det rekommenderade formatet men även en del som inte gör det. Jag 
hittar länkar med texten ”Klicka här” samt några som har enbart texten ”här” klickbar, t.ex. 
”Här får du en rundtur så att du ser hur det ser ut.” Under alla länkar inom Avfall och 
återvinning för Ånge kommun så följs de till stor del det rekommenderade formatet. Det är 
vid tre tillfällen det är lite otydligt, först å främst så finns det en ”se information här, sedan en 
”visste du att…”, dessa två borde skrivas om helt. Den tredje är ”film” ur texten ”Här är en 
liten film om miljöfarligt avfall”, länken borde skrivas om så den innehåller hela meningen 
om den åtminstone skulle börja på ordet film. 

Jag har vid granskningen av de nationella minoritetsspråken inte kunnat finna någon 
hänvisning till lagtext eller annan upplysning kring detta. Finska finns valbart men inte 
exempelvis samiska. Inom Sollefteå kommun finns områden avsatta för exempelvis renbeten 
som innebär att samerna troligen har ett intresse för information om Sollefteå kommun. 

Det är viktigt att besökarna får begripliga felmeddelanden. Vid försöket att gå in på en 
sida som inte existerade kom följande meddelande upp ”Sidan kunde inte hittas”, ”Sidan 
finns ej tillgänglig” och ”Sidan du letar efter verkar ha försvunnit”. På Sollefteås samt Ånges 
webbplatser fanns det information hur man skulle gå vidare som visades med länkar till 
andra delar på webbsidan, Kramfors visade dock bara ett felmeddelande med en text som 
förklarade att någonting var fel. Sollefteås sida hade en avvikande layout medan de övriga två 
hade samma typ av design och layout som tidigare. 
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E-tjänster är något som utvecklas allt mer, som ska underlätta för medborgarna. Sollefteå 
erhåller några e-tjänster såsom  synpunktshantering, felanmälan, upphandling – e-avrop, 
bibliotekets webbkatalog, lediga jobb samt barnomsorg /självservice. Vid kontroll av 
”upphandling e-avrop” länkas man till webbsidan e-avrop4. Där  man får information om 
aktuella upphandlingar och avtal. Kramfors erbjuder ett antal e-tjänster för bland annat 
bygglov och lov om rivning. När man klickar sig vidare på dessa måste man logga in med en 
e-legitimation. Ånge har några e-tjänster, ansökan om förskola och fritidshem samt 
bibliotekts katalog. Dessa skickar iväg användare till respektives sidor där man får logga in, 
ibland med e-legitimation. 

På samtliga sidor anges vem som är sidansvarig. På Sollefteås kunde jag också konstatera, 
under min första undersökning att hänvisningen till ansvarig för exempelvis ”Om 
webbplatsen”  var en person som slutat men namnet fanns kvar. Detta har nu uppdaterats 
med den nya webbansvarige. 

Webbplatsen ska inte innehålla inaktuell information. I Sollefteå och Ånge har varje 
förvaltning ansvar för sina sidor. I Sollefteå har de träffar två gånger per år för att bland 
annat ta upp aktuellt innehåll, se över vilka som är ansvariga och ge ny information kring 
webbsidan. Kontinuerlig uppdatering genomförs och datum på uppdatering och publicering 
framkommer på varje sida.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
4 www.e-avrop.com 
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6. Analys av intressenter på kommunernas webbsidor 
Texter på en offentlig webbplats måste normalt kunna förstås av ett mycket stort antal läsare, 
och det kan vara svårt att veta vilka man bör anpassa sig till. Därför måste man som skribent 
försöka ringa in vem eller vilka grupper man huvudsakligen vänder sig till och vad läsaren 
ska göra efter att ha läst texten. 

Mottagaren och syftet med informationen påverkar nämligen valet av både innehåll och 
språk. Att texterna är anpassade till läsarna kan vara helt avgörande för om de känner sig 
välkomna och lyckas utföra det de kom dit för, eller om de ger upp. 

Vilka har intresse av en kommuns webbsida? I bilaga 2 redovisas vilka intressenterna kan 
vara samt vilka behov de kan ha. Några av dem är medborgare, företagare, turister, media 
och inflyttare. Intressenterna har olika krav på användarvänlighet och tillgänglighet, som 
måste beaktas. En kartläggning av användarna bör användas som underlag när texter och 
annan information produceras (Donnelly, 2001). Att tänka igenom: 

• Vem texten vänder sig till. 
• Vad syftet med texten är. 
• I vilket sammanhang texten kommer att läsas. 
Medborgarna söker skiftande information. Oberoende i vilken kommun man arbetar, går i 

skola eller är inom näringslivet så söker man likartad information. Det kan vara olika 
ärenden gällande exempelvis ansökan om dagisplats, bygglov, bostadsanpassning av lägenhet 
för visst rörelsehinder, tider för öppettider av fritidsanläggningar, felanmälan och att man får 
möjlighet att ge synpunkter.  

Företagaren vill veta var det exempelvis finns mark att bygga på eller lokaler att hyra, de 
behöver få kontakt med näringslivsrepresentanter. De vill veta vilka upphandlingar av varor 
och tjänster som är på gång, ansökningar av olika tillstånd som försäljning av livsmedel, 
miljöfarlig verksamhet och bygglov. 

Turisterna är viktiga besökare för en kommun. Här vill kommunerna ge en bra bild som 
sedan kan spridas. Turisterna letar efter olika boenden, hotell, stugor, vandrarhem. De vill ha 
kontaktuppgifter för att göra bokningar, se vilka aktiviteter kommunen erbjuder, händer det 
något i kommunen vad avser olika arrangemang och uppträdanden, vad finns att göra för 
barnen och olika kulturaktiviteter. 

Media är intresserade av vad som händer med olika beslut. De vill förmedla vad som är på 
gång vad gäller exempelvis byggnationer, organisation och hur kommunen engagerar sig i 
olika aktiviteter.  

En god regel är att alltid fråga sig vad man vill att besökaren till webbsidan ska göra när de 
kommer dit. Om svaret inte är uppenbart kanske sidan inte ska publiceras. 
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7. Vision och mål 
Kommunerna har som regel ett mål för webbplatsen att det ska vara en kanal för information 
dit användarna vänder sig för att få information om kommunen och de tjänster som 
kommunen har att erbjuda. Vara en marknadsföringskanal som visar vart bostäder finns, 
arbetsmöjligheter olika tillställningar och arrangemang som riktar sig till inflyttare och 
turister. Vara en servicekanal som ger medborgarna den efterfrågade servicen de behöver i 
exempelvis bygglovansökningar och frågor kring avfallshantering. Ärenden ska vara möjliga 
att följa via webben. En dialogkanal där medborgarna kan ta del av olika protokoll och 
beslutsunderlag, ge synpunkter, göra felanmälningar samt en dialog med politikerna. 

För att webbplatser ska bli så enhetliga, användbara och tillgängliga som möjligt är det 
viktigt att de följer standarder. Med standarder avses inte bara tekniska standarder utan även 
standarder som påverkar webbplatsens utformning gällande struktur, navigation och form. 
En webbplats som följer standarder bidrar till ökade möjligheter att möta medborgare och 
företag på det sätt som de föredrar genom att samma innehåll enklare kan presenteras i olika 
kanaler, plattformar och hjälpmedel.  Det blir mindre skillnader mellan hur informationen 
presenteras i olika webbläsare. En konsekvent, enhetlig och välstrukturerad webbplats blir 
lättare att använda och ökar användningsgraden. 

Privatpersoner och företag ska kunna lita på att deras användning av tjänster och 
information i offentlig förvaltning sker på ett sätt som skyddar den personliga integriteten 
och minskar risken för att obehöriga får tillgång till deras information. Det innebär bl.a. att 
man väljer rätt nivå på säkerhetslösningar, skyddar användaren från säkerhetsrisker och 
säkerställer att information är korrekt och aktuell. 

I allt större utsträckning förlitar sig kommunernas verksamheter på den interna IT-
organisationen för att få tillgång till information via webben. IT-organisationen anses allt 
viktigare i takt med användningen av internet och annan webbaserad information.  

 IT i organisationer ses som ett verktyg som kan förbättra kommunikationen i de 
kommunala verksamheterna och med kunder samt medborgare. Informationen ska göras allt 
mer lättillgänglig.  

I en webbstrategi sätts ett antal mål som måste nås för att visionerna ska nås. Dokumentet 
fastställer hur det  ska arbetas med en kommuns externa webb så att de kan nå visioner och 
mål som webbstrategin fastslår. Webben ska också vara enhetlig och presenteras lika utåt, 
oavsett vilken förvaltning som ansvarar för informationen. Strategin styr var olika beslut tas 
för att webbsidan ska kännas enhetlig för webbplatsens externa besökare samtidigt som det 
ska underlätta för alla som ska jobba med kommunens externa webb. Dokumentet ska ses 
över vart annat år för att hållas aktuellt och uppdaterat i en snabbt utvecklande bransch.  

Målet med webbplatsen är att skapa effektivitetsvinster internt genom att medborgarna 
utför sina ärenden själva i stor utsträckning och att erbjuda efterfrågade tjänster på ett mer 
effektivt sätt så medborgarna blir mer nöjda. Exempel på mål för vad en webbstrategi ska 
bidra med:  

• Stödja de övergripande målen.  
• Bidra till effektivare interna processer.  
• Bidra till att få nöjda medborgare. 
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8. Handlingsplan för genomförande 
Webben ger stora möjligheter att tillhandahålla information och tjänster utan att 
diskriminera användare. Detta förutsätter dock att de utformas på ett korrekt sätt. Genom att 
väva in tillgänglighet i utvecklingsprocessen skapas förutsättningar för att så många som 
möjligt kan använda tjänster och information. Därmed bidrar tillgänglighet till ökad 
effektivitet för både den som tillhandahåller en tjänst och den som använder den. För att den 
digitala strategin ska kunna realiseras krävs att webborganisationen stärks och att roller blir 
tydliga och ansvarsfördelning fastställs. För att nå visionen krävs ett tydligt övergripande 
ledarskap, en tydlig ansvarsfördelning och samverkan mellan alla parter samt att resurser 
tillsätts både centralt och på förvaltningarna. 

Att förvalta och utveckla en framgångsrik webbplats kräver rätt resurser med rätt 
kompetens (Donelly, 2001). Webbredaktör är en profession som kräver kompetens inom 
information, kommunikation, design, användbarhet, tillgänglighet, viss teknik och juridik. 
Därför måste den framtida webborganisationen ta hänsyn till detta genom att tillsätta 
tillräckligt med resurser och se till att de personer som tillsätts i de olika rollerna har rätt 
kompetens. 

Det behövs flera olika typer av styrdokument för att webbverksamheten ska fungera på en 
optimalt sätt. Ge den centrala webborganisationen ansvar för att dessa tas fram. 
Dokumenten kan delas upp i kategorierna: Strategier, policies, planer, riktlinjer och rutiner. 

Det viktigaste styrdokumentet, förutom webbstrategin, är en verksamhetsplan. Denna 
utgör grunden för alla prioriteringar och beslut som fattas i vardagen i det redaktionella 
arbetet. Verksamhetsplanen tas fram i samband med budgetarbetet varje år både för central 
nivå och på förvaltningsnivå. Utvecklingsplan tas fram för en period av tre år. Denna ses över 
och uppdateras varje år i samband med att verksamhetsplan och budget tas fram så att 
kommunen säkerställer att visionen att vara i framkant upprätthålls i framtiden. 
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9. Uppföljning och åtgärder  
I denna del av undersökningen har jag enbart använt mig av Sollefteå kommuns 
statistikmaterial för att få en bild av vad medborgarna i en kommun använder för webbsidor. 
Den nya webbsidan för Sollefteå kommun har varit i bruk sedan 2011. Upplägget vad avser 
organisation är att varje förvaltning har utsett webbansvariga. De har till uppgift att följa upp 
och att lägga in material på webbsidan. För varje sida finns utsedda ansvariga. De ska se till 
att det material som är utlagt är riktigt och aktuellt. Uppföljning genomförs med ansvariga 
cirka två gånger per år. De har då möjlighet att ge synpunkter på förbättringar. Statistik som 
finns redovisad är en del av det som diskuteras och kan påverka hur verksamhet ska 
redovisas och prioriteras. 

9.1 Statistik 
Den statistik jag använt mig av är hur besöken skett inom verksamhetsområdet ”Bygga, bo & 
miljö”. Jag har fått ut ett material som är månadsvis redovisat och avser perioden 1 december 
2013 till och med 31 mars 2014. Uttag har skett månadsvis, december, januari, februari och 
mars. Bearbetning av materialet har genomförts och finns upprättat i tabeller och diagram. 
Genom att det är många olika möjligheter att ta del av verksamhetens olika delar har jag med 
hjälp av handläggaren och den chef som intervjuats sammanställt det totala uttaget i 
verksamhetsområden. Dessa områden är följande med rekommendation från chef för 
enheten. 
 
Avfall Bostad Bygglov 
Energi Livsmedel Mark och Trafik 
Miljö Plan Vatten och avlopp 
Övrigt   
Tabell 1  Verksamhetsområden inom Bygga, bo & miljö 

9.1.1 Redovisning statistik 

 
Dec-13 Jan-14 Febr-14 Mars-14     Summa 

                                      
% 

Avfall 847 664 577 770 2858 25,1 
Bostad 647 865 660 662 2834 24,8 
Bygglov 269 382 357 369 1377 12,1 
Vatten  avlopp 230 279 320 309 1138 10,0 
Plan 211 183 211 205 810 7,1 
Miljö 155 162 162 177 656 5,8 
Energi 147 157 101 138 543 4,8 
Övrigt 103 141 104 110 458 4,0 
Mark o Trafik 82 127 76 135 420 3,7 
Djur 23 48 33 57 161 1,4 
Livsmedel 55 40 31 24 150 1,3 

     
11405 100,0 

 

    
Tabell 2  
Statistik över antalet besök på sidan ”Bygga, bo & miljö”  
Detaljerade  tabeller redovisas i bilaga 3. 
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9.1.2 Analys av statistiken 
Den statistik som finns att tillgå har varit efter att den nya sidan publicerats, vilket är en 
brist. Materialet har avgränsats till att innefatta området Bygga, bo & miljö. Materialet har 
granskats och tagits ut i månadsrapporter av Sollefteå kommun som statistikrapporter 
genom Vizzit International AB. Besöksfrekvensen visar på stora skillnader mellan vilka 
ämnesområden som besöks. Under de redovisade fyra månaderna har två 
verksamhetsområden ”Avfall” och ”Bostad” 50 procent av besökarna, 25,1 % respektive 24,8 
%.    Därefter kommer ”Bygglov” med 12,1 % och vatten och avlopp med 10,0 %. 

I februari genomfördes ett möte med sidansvariga på samhällsbyggnadskontoret för 
Bygga, bo & miljö. De ansvarar för alla ovanstående verksamhetsområden utom Bostad. Vid 
mötet som hölls i av webansvariga på förvaltningen presenterades statistik, vilka som var 
ansvariga för respektive sidor,att de ansvariga har kontroll över att materialet som läggs ut är 
aktuellt samt övriga synpunkter. Tekniske chefen hade vid intervjun sagt att de tidigare fått 
flera samtal från avfallsabonnenter och företag, att de haft svårt att inom området avfall hitta 
exempelvis öppettider på återvinningscentraler, sorteringsguide och kontaktpersoner. 
Orsaken var enligt honom att verksamheten låg under mappen ”Bygga, bo & miljö” och det 
gav  inte direkt koppling till avfallsverksamheten. Han framförde då synpunkten att lägga en 
rubrik ”Avfall och återvinning” på startsidan under rubriken”Bygga, bo & miljö” . Ser man på 
statistiken kan det ha varit till det positiva, efter nedgången i januari och februari vändes det 
i mars med en uppgång av cirka 25 %. Avfall ersatte ”Sotning” som hade 37 besök i januari 
mot avfalls 847 besök. Mark och Trafik har haft stora variationer under de fyra månaderna. 
En förklaring till detta är att de haft specifikt riktad information i januari och mars till 
medborgarna, exempelvis kring vissa utredningar. Vatten och avlopp har även de en uppgång 
i januari till och med mars. Den förklaring som där anges är att man i början av året får 
många frågor kring avgifter för brukande av vatten. Här söker medborgarna ofta själva 
alternativt att de vid telefonpåringning till kommunen får en hänvisning till webbsidan om de 
vill läsa mera om avgifterna. Detta visar på behovet att följa upp sidors aktualitet och vad 
nyttjare, abonnenter, kunder med flera söker. 
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10. Diskussion 
I den följande diskussionen kring analysen av användarvänlighet och tillgänglighet är det 
viktigt att beakta och ta hänsyn till hur arbetet med materialet genomförts. Granskning av 
webbsidor har gjorts i tre kommuner.  Genomförda intervjuer har bara gjorts i en kommun 
för att ge en bild hur en kommun arbetat för att lösa problemen med användarvänlighet och 
tillgänglighet. Dessa intervjuer har inte gett svar på vilka krav på användarvänlighet och 
tillgänglighet som de tre kommunernas webbsidor uppfyller. I kontrollen av de olika 
momenten för att se hur de tre kommunerna uppfyller kraven på användarvänlighet och 
tillgänglighet ska det inte vara något som ger en personlig prägling på materialet utifrån 
genomförda intervjuer. I kontrollerna mellan kommunernas websidor har jag enbart använt 
mig av de fastställda krav och förväntningar som ställs av Myndigheten för delaktighet.  Trots 
ett litet urval av kommuner, tre stycken, får man en god bild hur kommuner uppfyller och 
arbetar med användarvänlighet och tillgänglighet. 

Jag har utgått från användarvänlighet och tillgänglighet.  Mina inledande frågor var.  
• Vad är syftet med kommunala webbsidor? 

• Uppfyller man kraven på användarvänlighet och tillgänglighet samt följer man den 
internationella standarden WCAG 2.0? 

Min första fråga, ”Vad är syftet med kommunala webbsidor?”, har jag fått svar på i den 
undersökning och de intervjuer jag genomfört.  Svaret på syftet får jag i första hand fram 
genom intervjuerna. I studiet av webbsidorna får man en god överblick hur kommunerna i 
många avseenden framhåller sina olika verksamhetsområden.  Webbsidorna ska bland annat 
vara en kanal för information, marknadsföring och service. Kommunerna har samma 
ansvarsområden men bygger upp verksamheterna på olika sätt. Fokuseringen på startsidorna 
är vad avser budskapet i stort mycket lika uppbyggt. De framhåller både kärnverksamheter 
som skola och sociala områden, men samtidigt ska de visa på en attraktivitet genom att visa 
på kultur, fritid och infrastruktur. Här kan man koppla till den statistik jag tagit del av och 
den analys av intressenter som jag tagit fram. Statistiken visar på vilken information de är 
intresserade av. Genom att följa statistik kan en kommun förbättra och utveckla både 
webbsidor och hur exempelvis man kan utforma sin kundtjänst. Många av medborgarnas 
frågor är i regel enkla och ska kunna besvaras enkelt via webb eller kundtjänst. Kommunen 
kan då välja hur och var de ska lägga ut information på webbsidan för att kunna ge svar på de 
mest frekventerade frågorna. Det finns ett stort behov av olika tjänster och information. 
Medborgarna vill exempelvis veta när och var kan de finna kultur- och fritidsaktiviteter, 
återvinningscentraler, öppettider och söka bostad.  

För att en webbverksamhet ska fungera på bästa sätt krävs att kommunerna har tydliga 
styrdokument. Dessa dokument bör vara strategier som innebär kommunens väg framåt med 
webborganisationen. Sedan tar man fram policydokument som organisationen har att rätta 
sig efter. Till det tar man fram riktlinjer och rutiner hur man ska jobba med 
användarvänlighet och tillgängligheten på webben.  Det är viktigt för en kommun som har en 
mycket bred verksamhet att ha klara riktlinjer. De ska styra upp så att exempelvis publicering 
av informationsmaterial genomförs på ett likartat sätt. Användarna får inte uppleva olika 
upplägg inom organisationen. Genom att införa synpunktshantering på webbplatsen kan 
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man få fram hur användarna upplever sidorna. Målet måste alltid vara att sidorna ska bli 
bättre. Användarvänlighet och tillgänglighet måste hela tiden vara i fokus. 

Har kommunerna använt den gemensam internationella standarden WCAG 2.0. I 
granskningen av de tre kommunerna visas att de i stora delar uppfyller kraven. När Sollefteå 
utarbetade den nya webbsidan fanns inte någon specifik styrgrupp. Varje förvaltning hade 
egna huvudredaktörer som ingick i arbetet med webbplatsen och fungerade som en intern 
referensgrupp samtidigt som de förde sin respektive förvaltnings talan. Dessutom fanns 
några redaktörer från vissa specifika verksamheter inom kommunen som jobbade nära 
projektet. Arbetsgruppen bestod av projektansvarig, kommunens informatör och 
representanter från redaktörsgruppen. Alla redaktörer var dessutom med och jobbade med 
att överföra och skriva om texter för den nya webbplatsen. Ett förarbete gjordes redan i 
webbstrategin där vissa förslag för den nya webbplatsen presenterades. Genom att inte 
genomföra intervjuer i samtliga kommuner kommer inte syftet muntligt fram för två av 
kommunerna. Genom att studera sidorna får man ändå en vägledning hur de har tänkt vid 
skapandet av sidorna och då kan man se hur likartat kommunerna framför sitt budskap till 
medborgarna, näringsliv och andra besökare. 

Den andra frågan var ” Uppfyller man kraven på användarvänlighet och tillgänglighet 
samt följer man den internationella standarden WCAG 2.0?”  Genom de litteraturstudier jag 
genomfört och den granskning jag gjort av användarvänlighet och tillgänglighet anser jag att 
kommunerna har klarat av att uppfylla de krav man kan ställa. I denna del av analysen har 
inte intervjuerna varit styrande, här har kraven på användarvänlighet och tillgänglighet 
jämförts kommunerna emellan. För Sollefteå ansåg projektledaren att tiden för 
genomförandet var för kort vilket innebar att de måste fortsätta att utveckla sidan i 
efterhand. Vad är information och vad kan man begära? Att besvara denna fråga är inte helt 
enkelt. Information är på något sätt relaterat till kunskap, men är inte detsamma som 
kunskap (Dahlbom och Mathiasson, 1993). Mer fritt, information är relaterat till lärande, 
orientering, beslutsfattande, övertalning, manipulation och till och med hörsägen. 
Information producerar och använder vi alla. Vi frågar efter information och får information 
i retur samtidigt som vi får massor av information utan att fråga. Information är något som 
ger kunskap, något som är relaterat till kommunikation, överföring, eller spridning av 
kunskap. Det är viktigt att den information man ger eller som i ovanstående undersökning av 
kommunernas hemsidor är relevant. Informationen som vi använder bör ta upp frågor som 
vi sysslar med och helst hjälper oss att förstå, ta beslut eller agera. Den måste också vara 
tillförlitlig samt vara sann mot faktiska förhållanden.   

Enligt Molich (2002) utmärks en användbar webbplats av att den är: 
• Lätt att lära sig 
• Lätt att komma ihåg 
• Effektiv att använda 
• Begriplig 
• Tillfredsställande att använda 

Att underhålla och utveckla en bra webbplats innebär att  man har rätt resurser med rätt 
kompetens. Den person som innehar befattningen webbredaktör behöver utbildning och 
kunskap inom design, användbarhet, tillgänglighet,  information, kommunikation och även 
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en del teknik. Organisationen är viktig om man ska ha en fungerande webbsida. I Sollefteå 
har man en  centralt placerad webbansvarig. På förvaltningarna finns personer utsedda att 
svara för det redaktionella som ska läggas ut på webben. Dessa personer träffas kontinuerligt 
för att arbetet inte ska ske i flera olika stuprör, utan att man håller en gemensam linje. 
Arbetet kommer troligtvis att utvecklas vidare under de kommande åren. Sollefteå kommun 
arbetar för närvarande med att ta fram en ny organisation. En del i detta är att se över den 
gemensamma service man kan åstadkomma.  I dagsläget finns flera parallella organisationer 
inom IT-verksamheten. Exempelvis har skolförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen 
var sin organisation. Genom att samordna dessa enheter borde de bli starkare 
kompetensmässigt och kan utveckla webbsidorna på ett likartat sätt.  

Data, information, kunskap och kompetens motsvarar varandra på olika nivåer eller 
former av mänsklig verksamhet. Data är en formaliserad representation av information, 
vilket gör det möjligt att bearbeta eller förmedla informationen. I denna undersökning av 
Sollefteå kommuns hemsida finns data som det statistikmaterial jag haft till förfogande. Det 
har gett webbadministratörerna och webbansvariga information om ”Vad bör vi göra?”. Det 
leder till en kunskap om användandet som kommer användarna till nytta. Exempel på en 
sådan förändring var ”Avfall och återvinning” som lyftes fram på hemsidan.  

Två stora brister i arbetet med den nya webbsidan har varit att man dels inte genomförde 
några användartester och att man inte tog några kontakter med de funktionshindrades 
organisationer. Här förlitade de sig på den arbetsgrupp man hade samt konsulternas 
kompetens. Projektet var delfinansierat med EU-medel som också styrde tidplanen. Vilken 
kunskap fanns kring användartester? När man startar liknande projekt är det viktigt att det 
finns en klar projektmodell. När ska beslut tas? Vilka tar beslut? Tidplan som fungerar. 
Ekonomisk redovisning och uppföljning. Avslut och genomförande. 
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11. Slutsats 
Myndigheten för delaktighet f.d. Handisam ställer krav på användarvänlighet och 
tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Enligt inriktningsmålet för 
funktionshinderspolitiken inom IT-politiken ska tillgängligheten och användbarheten till 
offentliga webbgränssnitt öka. Alla offentliga webbplatser, inklusive tjänster och interna 
arbetssystem som har ett webbgränssnitt, bör följa den internationella standarden WCAG 
2.0. Standarden innehåller rekommendationer om hur webbinnehållet kan göras tillgängligt 
för människor med funktionsnedsättning. Kommunerna uppfyller inte till alla delar denna 
standard. Vid validering påträffas felaktigheter. Av de undersökta kommunerna är det 
Sollefteå och Ånge bäst uppfyller kraven. Vid validering av Kramfors kommuns hemsida 
påträffas många anmärkningar. Några generella större problem uppvisas dock inte på de 
webbsidor som undersökts. Sollefteå kommun har arbetat fram en ny webbsida för sina 
intressenter. Intressenterna till en kommun representeras av många olika grupper. 
Kommunerna ska uppfylla målen med webbsidan och att skapa ett intresse för kommunen. 
De ska locka nya företag och medborgare till sig för att skapa bra förutsättningar till tillväxt. 
En webbsida är ett viktigt fönster och ska då vara den informations- och 
marknadsföringskanal som intressenterna tar till sig. Min slutsats är att det då måste vara en 
användarvänlig och tillgänglig sida för alla dessa intressenter. Fungerar inte dessa delar kan 
det skapa problem för intressenterna. Idag lever vi i ett allt mer mångkulturellt samhälle.  
Webbsidan blir ett viktigt verktyg för de som då ska söka information. Kommunerna 
använder sig av möjligheten att kunna läsa information på andra språk.  Några använder 
Google Translate, medan andra även har vissa delar av webbsidan översatt. 

Webben ger stora möjligheter att tillhandahålla information och tjänster utan att 
diskriminera användare, under förutsättning att de utformas på ett korrekt sätt. Genom att 
väva in tillgänglighet i utvecklingsprocessen skapas förutsättningar för att så många som 
möjligt kan använda tjänster och information. Därmed bidrar tillgänglighet till ökad 
effektivitet för både den som tillhandahåller en tjänst och den som använder den. I 
organisationen krävs det att man har resurser och kompetens som aktivt bidrar, följer upp 
och aktualiserar olika händelser på webbsidan. Med den stora mängd information som 
skapas krävs det att kommunen, när de gör förändringar, behåller en god användarvänlighet 
och tillgänglighet. Enligt litteraturen är användartester viktigt och bör vara en del i ett 
webbprojekt. Sollefteå kommun gjorde inte några användartester när de byggde den nya 
webbsidan. Vid skapandet av en webbsida krävs en klar och tydlig projektplan som redovisar 
tider för genomförande samt vilka personella och ekonomiska resurser man har till 
förfogande. Något att tänka på är att sidorna ska  

• vara tekniskt rätt uppbyggda 
• vara överskådliga och ha en tydlig struktur 
• ha ett begripligt och enkelt språk anpassat för att läsas på skärm 
• inleda varje avsnitt med en kort sammanfattning 
• ha en formgivning som ger bästa möjliga läsbarhet 
• ha grundläggande information om verksamheten i alternativa format 
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I kommande uppföljningar kan de ta mindre grupper som testar olika delar för att få in 
synpunkter, som annars skulle kunna gå förlorade. Kommunerna har många 
verksamhetsområden där flera av intressenterna redan finns. De kan då enkelt skapa mindre 
användartestgrupper exempelvis elever från olika stadier i skolan, Komvux, SFI (svenska för 
invandrare), näringsliv och äldreboenden.  

Den statistik som kan tas ur systemet är ett bra hjälpmedel för att förbättra och utveckla 
webbsidor och för att öka besöksantalet. Detta kan till exempel ses i den del av förändring 
som gjordes inom området ”Bygga, bo & miljö” i verksamhetsområdet avfall för Sollefteå 
kommun.  
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Bilaga 1 Intervjumall 
Intervjumall för projektledare 
 

a. När påbörjades arbetet? 
b. Bildades någon styrgrupp (politiker eller tjänstemän)? Vilka ingick? 
c. Referensgrupp? (Som fick tycka till) Skulle kunna vara en grupp med 

representanter från respektive förvaltning. Vilka ingick? 
d. Hur såg arbetsgruppen ut? Fanns det flera? 
e. Vilken var din roll i arbetet? 
f. Var det bara en grupp från IT-avdelningen och info-enheten? 
g. Anlitade man en konsult? Namn? Hur såg deras uppdrag ut? 
h. Hur såg ekonomin ut? Hade man avsatt medel? Hur mycket? 
i. Var det bara hem sidan man skulle se på eller skulle man även göra något 

insidan? 
j. Hur lång tidplan hade man? 
k. Hade man någon annan kommun som föregångare? 
l. Hur arbetade man med tillgänglighet för olika funktionshinder? Togs den 

hänsynen? 
m. Vilka språk skulle man ha med? 
n. Sökmotor? Vad gällde? Kunde den ta del av ord? Synonymer? Meningar? 
o. Vilka fick tycka till? 
p. Hade man kontakt med handikapporganisationer för att få deras synpunkter? 
q. Kommunen hade tidigare flera olika hemsidor för olika organisationer. Gick det 

bra att få dem att gå samman om en sida? 
r. Validerade man sidorna? Hur skedde den valideringen? Testade man sidorna 

mot någon grupp innan man lade ut den i full drift? 
s. Hur delade man upp ansvaret? 
t. Var du nöjd med slutresultatet? 

Intervjumall för övriga 
 

1.   Vad är din sysselsättning? 
2. Har du fått ge synpunkter på den nya och gamla webbsidan? 
3. Vad använder du webbsidan till? 
4. Har du varit med i någon analys före eller efter publicering av webbsidan? 
5. Bra och dåligt med nuvarande och den gamla webbsidan? 
6. Har du lämnat eller skickat in några synpunkter? 
7.  Hur gör du när du använder en webbsida?  Exempelvis läser hela sidan, 

skummar av. 
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Bilaga 2 Intressentanalys  
 
Intressenter  Behov och krav  

 
Medborgare  Information – om utbud, kontaktuppgifter, 

kartor, avfallshantering, kollektivtrafik, 
politik och demokrati.  
Service – göra anmälningar, ansökningar, 
följa sina ärenden  
Dialog och påverkan–med politiker, 
felanmälan och synpunktshantering. 

Företagare  Information, stödformer, upphandlingar, 
infrastruktur, kontakter, blanketter, mark. 

Turist Besöksmål, bokningar, uthyrning, boende, 
aktiviteter, evenemang.   

Media 
 

Nyheter, bildarkiv, kontaktuppgifter,  
diariet, postlistor och protokoll. 

Inflyttare 
 

Lediga jobb, boende, skola, vad finns att 
göra, avgifter och taxor för vatten, 
sophämtning, dagis, skattesats och sjukvård. 

Kunder 
 

Vatten och avlopp samt avfallshantering. 
Bredband. Beställa och avbeställa.  

Fastighetsägare/boende 
 

Söka bygglov, kartor, detaljplaner, regler, 
avgifter, snöröjning och vägunderhåll 

Föreningsliv Bidrag, beslut, ansökningar, regler och 
reglementen, bokning av lokaler.  

Arbetssökande Lediga jobb, kontaktinformation, aktuella 
projekt, praktikplatser, sommarjobb och 
utbildningar.  

Ungdomar Aktiviteter, utbildningsmöjligheter, 
sommarjobb och praktikplatser.  

Invandrare Information, lediga jobb, språkundervisning, 
SFI.  

Anmälare 
 

Anmäla fel: ovårdade fastigheter, 
svartbyggen, utsläpp, buller, trasiga vägar 
och belysning. 
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Bilaga 3 Bygga, bo & miljö - besöksstatistik  

 
Tabell 3. Antal webbesök per månad och verksamhet 
 

Diagram 1.  Antal besök i procent under perioden december 2013 – mars 2014 
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