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Abstract 
The question of having an accessible homepage has become more and more important for 
public authorities. By following the guidelines in the document Vägledningen 24-
timmarswebben, published by Verva (the Swedish Administrative Development Agency), you 
can get an accessible homepage. An investigation of the homepage of Osby Municipality that 
was made by the company FunkaNu in 2006 showed that the homepage had problems in its 
accessibility. The Municipality decided to increase the accessibility. The first step was to 
install a new version of the content management system and educate the web editors in 
knowledge of web accessibility. Have this increased the accessibility of the homepage? 
 
The aim of this thesis is to examine to what extent the homepage for Osby Municipality 
follows the guidelines in Vägledningen 24-timmarswebben and thereby see how accessible the 
homepage is. 
 
By doing theoretical and practical tests the homepage www.osby.se have been examined to 
see which guidelines they follow. In total 77 guidelines has been examined. 
 
The result shows that the homepage follows 47 (about 60%) of the examined guidelines. 
When the content management system was changed to a newer version the validation errors 
decreased with 90% on the start page. The homepage now uses a style sheet to control most of 
the presentation and layout, and is build with a combination of permanent and flexible 
measures. Navigation, structure and design are consistent. The homepage also has a structure 
on headings, a logical taborder and it works to navigate with the keyboard.  
 
There are still things the homepage needs to improve to become more accessible. There are 30 
guidelines that they are not following. By not following all of the guidelines the homepage 
has limitations in its availability, some more serious than others. For instance the result shows 
that no information is available in sign language and there is no information about who is 
responsible for the information on the homepage. The HTML code and the code for the style 
sheet do not follow any standard. If the user uses the browser’s print function to print out a 
page he/she doesn’t get the whole page printed.  
 
To increase the homepage’s accesibility Osby Muncipality needs to continue the work to 
follow more guidelines. If they do, they will automatically get a homepage that is more 
available.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Homepage of Osby Muncipality, accessible homepages, available websites, 
guidelines Vägledningen 24-timmarswebben, functional disabled
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Sammanfattning 
Frågan om en tillgänglig hemsida har fått en allt större betydelse i offentliga verksamheter. 
Genom att följa riktlinjerna i Vägledningen 24-timmarswebben, utgiven av Verva (Verket För 
Förvaltningsutveckling), kan man få en tillgänglig hemsida. En rapport från FunkaNu som 
gjordes 2006 visade att Osby kommuns hemsida hade tillgänglighetsproblem och kommunen 
bestämde sig för att förbättra tillgängligheten. Ett första steg i detta arbete var att uppgradera 
till ny version av sitt publiceringssystem och att utbilda webbredaktörerna i 
webbtillgänglighet. Vilket resultat har dessa satsningar gett? 
 
Syftet med denna rapport är att undersöka i vilken omfattning Osby kommuns hemsida följer 
riktlinjerna i Vägledningen 24-timmarswebben och därigenom se hur tillgänglig Osby 
kommuns hemsida är.  
 
Genom att utföra teoretiska och praktiska tester har webbplatsen www.osby.se undersökts för 
att se vilka riktlinjer som följs. Totalt har 77 riktlinjer granskats. 
 
Resultatet av undersökningen visar att Osby kommuns hemsida följer 47st (cirka 60%) av de 
undersökta riktlinjerna. I samband med att publiceringssystemet uppgraderades minskade 
valideringsfelen med 90% på startsidan. Hemsidan använder sig av en stilmall för att styra 
merparten av presentation och layout samt är den uppbyggd med en kombination av fasta och 
flexibla mått. Navigation, struktur och utformning är konsekvent. Hemsidan har en 
rubrikstruktur, tabbordning och det fungerar att navigera med tangentbordet. 
 
Det finns fortfarande en hel del saker webbplatsen behöver förbättra för att bli mer tillgänglig. 
Det finns 30 riktlinjer som inte följs. Genom att de inte följs har hemsidan brister i sin 
tillgänglighet av allvarligare och mindre allvarlig karaktär. Till exempel visar resultatet att 
information på teckenspråk saknas och uppgifter om informationsansvarig likaså. 
Webbplatsens html-kod och även koden för stilmallen följer inte någon standard. Om 
användaren använder webbläsarens inbyggda funktion för utskrift får den inte hela sidan 
utskriven. 
 
För att öka tillgängligheten bör kommunen arbeta vidare med att öka andelen av riktlinjerna 
som följs. Då får de med automatik en mer tillgänglig hemsida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Osby kommuns hemsida, tillgängliga hemsidor, webbtillgänglighet, riktlinjer 
Vägledningen 24-timmarswebben, funktionshinder, funktionsnedsättning
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En analys av tillgängligheten på Osby kommuns hemsida 
 

1. Inledning 
Inom offentlig sektor pratas det om ett tillgängligt samhälle för alla. Med detta avses ett 
samhälle där lokaler, hemsidor med mera är tillgängliga för personer med 
funktionsnedsättningar. I arbetet med att skapa ett tillgängligt samhälle spelar webben en allt 
större roll då fler och fler använder Internet för att få information, ta kontakt och utföra olika 
ärenden. Internet har i många fall öppnat en ny värld för människor med en 
funktionsnedsättning. Tidigare har de, på grund av sin funktionsnedsättning, ibland varit 
utestängda från information och tjänster eller behövt hjälp för att utföra ärenden eller få 
information. Med webben finns nu möjligheter att klara detta själv.  
 
Frågan om ett tillgängligt samhälle har fått en allt större betydelse med anledning av EU:s 
handlingsplan i2010 – Det europeiska informationssamhället för tillväxt och 
sysselsättning som Sverige ställt sig bakom. I handlingsplanen sägs det att ”IT ska komma 
alla medborgare till nytta genom att förbättra de offentliga tjänsterna och göra dem mer 
kostnadseffektiva och tillgängliga samt att förbättra livskvalitén.” (24-timmarsvägledningen, 
2006, s 12) 
 
När vi nu närmar oss år 2010 har frågan och arbetet med ett tillgängligt samhälle fått ökad 
fokus. 
 
Enligt rapporten Hjälpmedelsverksamheten (från Hjälpmedelsinstitutet s 3) uppskattas det att 
det i Sverige finns ca 1 300 000 (en miljon trehundratusen) personer i åldrarna 16-84 år som 
har någon form av funktionsnedsättning. De vanligaste funktionsnedsättningarna är enligt 
Vårdguiden (Vad är funktionshinder?, 2007)  rörelsenedsättningar, hörsel- och 
synnedsättningar, läs- och skrivsvårigheter samt astma och allergier. 
 
Som offentlig verksamhet finns ytterligare en dimension av att vara tillgänglig. Det är en 
medborgerlig rättighet att kunna ta del av information, utnyttja service och kommunicera med 
offentliga verksamheter som t.ex. en kommun. 
 
I Osby kommun fick frågan om en tillgänglig hemsida uppmärksamhet efter en rapport från 
företaget FunkaNU om tillgängligheten på kommunala hemsidor i Skåne.  
 
FunkaNu hade fått ett uppdrag av Handikappförbundens Samarbetsorgan, HSO att undersöka 
72 kommunala webbplatser ur tillgänglighetssynpunkt. Undersökningen gjordes i april-juli 
2006 och i denna undersökning granskades Osby kommuns hemsida. I undersökningen 
framkom det att kommunens hemsida/webbplats hade brister i sin tillgänglighet för 
funktionshindrade och därmed inte följde riktlinjerna i Vägledningen 24-timmarswebben.  
 
Kommunen bestämde sig för att försöka förbättra tillgängligheten. Utifrån Funka Nu:s rapport 
bestämdes det att en förändring av tekniken var det första steget som skulle göras då det är 
basen för tillgänglighetsarbete. Den innebar en uppgradering av publiceringssystemet. Detta 
gjordes i maj 2007. Vidare genomfördes en utbildning av webbredaktörer i augusti 2007 med 
tillgänglighetsfokus. Bland annat ingick det i utbildning hur rubriker och länktexter kan 
formuleras. Vilket resultat har dessa satsningar gett, har tillgängligheten på kommunens 
hemsida/webbplats blivit bättre? 
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1.1 Syfte 
Syftet med denna rapport är att undersöka i vilken omfattning Osby kommuns hemsida följer 
riktlinjerna i Vägledningen 24-timmarswebben och därigenom se hur tillgänglig Osby 
kommuns hemsida är. Har satsningarna med att uppgradera publiceringssystemet och 
utbildningen av webbredaktörerna förbättrat hemsidans tillgänglighet?  
 
Med denna rapport hoppas jag även kunna bidra med att analysera vilka brister som finns och  
därmed ge en god grund för det fortsatta arbetet med att öka tillgängligheten på www.osby.se 
och göra informationen och tjänsterna tillgängliga för flera. 

1.2 Termer 
I min rapport används en del termer som jag valt att förklara i denna del. För att förstå 
rapporten fullt ut behöver läsaren har vissa kunskaper om webben och om HTML-kodning 
(Hyper Text Markup Language) 

CSS: förkortning för Cascading Style sheet. Ett annat ord är stilmall. I stilmallen anges hur 
layouten på webbplatsen ska vara, t.ex. hur rubriker ska se ut. 

Delwebsiter: En website som ligger under kommunens domän men som kommunen inte styr 
över, till exempel Turistbyråns hemsida. 

Funktionshinder/funktionsnedsättning: Funktionshinder har på senare år ibland ersatts med 
termen funktionsnedsättning. I litteratur förekommer båda termerna. En definition av 
termerna är: ”En funktionsnedsättning kan bli mer eller mindre funktionshindrande, beroende 
på den vardagsmiljö man lever i.”(Vårdguiden, Vad är funktionshinder?, 2007)  

Funktionshindrade: Personer med fysiska och/eller psykiska begränsningar som gör att 
beroende på hur omgivningen är utformad, i detta fall Osby kommuns hemsida, kan uppleva 
hinder i tillgängligheten.  
Publiceringssystem: Ett webbaserat system för att publicera och underhålla webbsidor. 

Tillgänglighet (avseende webbtillgänglighet):  Hur väl en hemsida fungerar för personer med 
funktionshinder/funktionsnedsättningar 

Website/webbplats: En samling webbsidor som finns på en web server. Dessa nås via en 
URL,t.ex. www.osby.se. 

1.3 Riktlinjer för att skapa tillgängliga hemsidor 
Det finns flera riktlinjer, både internationella och nationella som syftar till att öka 
tillgängligheten på webben för användarna. 
 
Inom kommuner är det Vägledningen 24-timmarswebben som har haft och har störst 
genomslagskraft. Den kan ses som ett styrdokument som många kommuner har valt att arbeta 
efter vad gäller att förbättra tillgängligheten på sina hemsidor. Vägledningen bygger på 
internationella riktlinjer varför jag  kommer att ge en kort bakgrund ur ett internationellt 
perspektiv för att sedan gå vidare till Vägledningen 24-timmarswebben. 
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1.3.1 Europeiska unionen och WAI 
I 24-timmarsvägledningen står det (s 8): 
”EU:s medlemsländer har enats om offentliga webbplatser ska följa WCAG (Web Content 
Accessibility Guidelines”. 
En arbetsgrupp inom W3C (World Wide Web Consortium), som heter WAI (Web 
Accessibility Initiative) har tagit fram WCAG. På svenska heter den Riktlinjer för utformning 
av innehåll på webben. Riktlinjerna talar om hur webbsidor ska vara utformade för att vara 
tillgängliga. 

1.3.2 VERVA och Vägledningen 24-timmarswebben 
VERVA (Verket för förvaltningsutveckling) ansvarar för och ger ut Vägledningen 24-
timmarswebben. Vägledningen har tagits fram i samarbete med Handisam, IT-företag, 
Svenska W3C-kontoret och Sveriges Kommuner och Landsting. Vägledningen vänder sig i 
första hand till myndigheter och anvisningarna är inte bindande, däremot ser Verva mycket 
positivt på att företag och kommuner använder sig av den. 
 
Vägledningen innehåller riktlinjer för utveckling av webb och e-tjänster i offentlig sektor. 
Riktlinjerna har olika prioritet, från ett till tre, beroende på hur viktiga de är att följa. 
Vägledningen är utformad på ett sätt som gör att om du följer den följer du också de riktlinjer 
som gäller inom EU, men i vägledningen har riktlinjerna anpassats till svenska förhållanden. 
Genom att följa vägledningen kan kommunen få en tillgänglig hemsida och därmed uppfylla 
de krav som ställs på webbplatser i Sverige och EU. 
 
Vägledningen berör bland annat standarder för webbplatser, både vad gäller tekniska 
standarder men också struktur, navigation och form. Till exempel rekommenderas det att alla 
sidor ska ha en länk till startsidan, att inte använda ramar, att webbplatsen ska kunna användas 
även om stilmallen (CSS – Cascading Style Sheets) inte kan tolkas, att innehåll ska separeras 
från design genom att använda stilmallar för att tala om hur rubriker ska se ut, var på sidan ett 
objekt ska visas o.s.v. 
 
Vägledningen berör också webbplatsens innehåll och tjänster. T.ex. ska webbplatsen enligt 
vägledningen ha en sökfunktion, en avdelning som heter ”Om webbplatsen” med information 
om webbplatsens innehåll, funktion och juridik. Denna sida ska vara åtkomlig från alla sidor. 
Det ska även finnas information om hur kakor (cookies) hanteras, med mera. 
 
Vidare finns det instruktioner som handlar om hur en webbplats hålls levande och hur bilder 
ska hanteras. Vad ska man tänka på om webbplatsen ska fungera bra för mobila enheter och 
vad man ska tänka på vid val av publiceringssystem o.s.v. 

1.4 Tillgänglig hemsida/webbplats 
Tillgängliga hemsidor handlar om att alla människor oavsett förmåga ska kunna ta till sig 
information och använda hemsidans tjänster. Handikappförbundens samarbetsorgan beskriver 
begreppet tillgänglig hemsida på följande sätt: ”En tillgänglig hemsida som är tekniskt och 
designmässigt utformad på ett sådant sätt att alla kan ta del av all information och använda 
alla interaktiva tjänster”. (HSO, Tillgängliga hemsidor – vad är det och hur gör man?, 
http://www.hso.se/start.asp?sida=300)  
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Det betyder att hänsyn ska tas till många olika grupper, till exempel personer med 
funktionsnedsättningar, äldre, människor med svenska som andraspråk, teknikovana med 
flera. 
 
Funka Nu, som är ett företag som under lång tid jobbat med att skapa tillgängliga hemsidor, 
pratar om att man kan jobba med tre delar; teknik, pedagogik och språk för att öka 
tillgängligheten.  
 
Beroendet mellan de tre delarna kan beskrivas med figuren nedan. Om inte tekniken finns 
spelar det mindre roll hur bra språket är då flera användare kan vara utestängda av tekniska 
skäl redan från början. 
 

 
Figur 1: Sambandet mellan de olika tillgänglighetsdelarna 

1.4.1 Teknisk tillgänglighet 
Basen för allt tillgänglighetsarbete är att den tekniska tillgängligheten är bra, det vill säga att 
hemsidan är kodad på ett sätt som gör att besökare kan ta del av informationen och använda 
tjänsterna oavsett om de använder hjälpmedel eller ej. Detta kan man göra genom att följa 
webbstandarder, använda CSS (Cascading Style Sheets), separera innehåll från design o.s.v. 

1.4.2 Pedagogisk tillgänglighet 
Pedagogisk tillgänglighet handlar om att hemsidan ska vara strukturerad på ett  sätt som gör 
att användaren förstår navigeringen och hittar vad den söker efter. Den ska förstå var den 
befinner sig i strukturen, gränssnittet ska vara logiskt och konsekvent, användaren ska få 
felmeddelanden som går att förstå och det ska gå att backa i formulär.  

1.4.3 Språklig tillgänglighet 
Spåklig tillgänglighet handlar om själva innhållet. Finns informationen som användaren 
behöver på hemsidan? Är texten kort, välstrukturerad och skriven på ett enkelt och klart 
språk? Det är viktigt att tänka på att försöka undvika ett byråkratiskt språk. Ett av syftena med 
en hemsida är att få ut information och då är det viktigt att det går att förstå innehållet.   

1.5 Om Osby kommun 
Osby kommun ligger i nordöstra Skåne och har cirka 12500 (tolvtusen femhundra) invånare. 
Kommunens webbplats vänder sig i stor utsträckning till kommuninvånarna, men även till 
turister, och övriga besökare.  
 
På sidan Fakta om Osby kommun finns statistik från Statistiska centralbyrån publicerad 
(http://www.osby.se/kommun/statistik/komfakta2007/komfakta.html) som visar att 
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74% av befolkningen är i åldern 16-80 år och 75% har gymnasial eller eftergymnasial 
utbildning. Antalet inflyttningar från andra länder var 159 stycken under 2006 (siffrorna gäller 
2006). 

1.5.1 Osby kommuns webbfilosofi 
Webben är en informations och marknadsföringskanal som ökat i betydelse på senare år. 
Ambitionen är att så många som möjligt (utifrån de resurser kommunen har vad gäller pengar 
och personal) ska kunna ta del av informationen som finns där och att informationen skall 
vara korrekt och uppdaterad. Fortfarande är traditionella kanaler som telefon och personliga 
besök viktiga och det finns ingen önskan att ersätta dessa med webben utan webben ska ses 
som ett alternativ.  
 
Det finns idag heller ingen ambition att bli certifierade ur tillgänglighetssynpunkt.  
 
I grunden för att frågan om en tillgänglig hemsida fått en allt större betydelse i kommunen 
finns beslutet om att myndigheter ska vara tillgängliga år 2010 samt var FunkaNu:s rapport en 
väckarklocka som fick kommunen att agera i frågan. 

1.5.2 Osby kommun och LitiumStudio 
Kommunen använder sig sedan fyra år tillbaka av Litiums publiceringssystem. I maj 
uppgraderade kommunen till LitiumStudio 4. LitiumStudio skiljer sig tekniskt från 
föregående version och är baserat på Microsoft.Net samt W3C:s riktlinjer enligt Litium 
(http://www.litium.se/Templates/Article0.aspx?PageID=80385251-1867-4931-8f36-
11530239ed3e). Till LitiumStudio finns ett antal tillbehör t.ex. mallfiler och sidtyper. 
 
Osby kommun använder sig av följande sidtyper (sidmallar): 

 Artiklar med bild och text. Den vanligaste sidtypen 
 Nyheter 
 Kontaktformulär 
 

De har även följande sidtypstillval: 
 Filarkiv 
 Sajtkarta 
 Avancerad sök 
 Större/mindre text 
 Tipsa en vän 

 
Organisatoriskt finns det ett antal webbredaktörer ute i förvaltningarna som skriver och 
publicerar information på webbplatsen inom sitt område. 

1.6 Problemformulering/Hypotes 
I vilken omfattning följer Osby kommuns hemsida riktlinjerna i Vägledningen 24-
timmarswebben och fortsättningsvis hur tillgänglig är därmed webbplatsen för 
funktionshindrade?  
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1.7 Frågeställning 
För att svara på min hypotes har jag formulerat några frågor. 
 

 Vilka riktlinjer i Vägledningen 24-timmarswebben följer Osby kommun? 
 Hur har tillgängligheten förändrats i samband med uppgraderingen av 

publiceringssystemet och utbildningsinsatsen för webbredaktörerna?  
 Vilka brister i tillgänglighet har Osby kommuns hemsida?  
 Vad kan Osby kommun göra för att öka tillgängligheten? 

1.8 Avgränsning 
Osby kommuns webbplats består av ca femhundra webbsidor. Ett urval av dessa webbsidor 
kommer att granskas och urvalet görs utifrån vilken ”sidtyp/sidtypstillval” som används för 
sidan eller vilken riktlinje i Vägledningen 24-timmarswebben som ska undersökas. Uppsatsen 
kommer enbart att undersöka webbsidor. Formulär, pdf-filer, word-dokument, Flash-
presentationer, delwebbplatser och dylikt kommer inte att granskas ur tillgänglighetssynpunkt.   
 
Det är riktlinjerna i kapitel tre till fem i Vägledningen 24-timmarswebben som kommer att 
undersökas/testas. Bland dessa riktlinjer är det några som berör delar som ligger utanför 
avgränsningen, som ej är applicerbara på en kommun, inga förekomster har hittats, eller där 
de inte går att granska med hjälp av de program som listas under kapitlet Metod, t.ex. Web 
Accesibility Toolbar. I de fallen kommer riktlinjen inte att ingå i undersökningen. Det kan 
t.ex. handla om att man ska ha användargrupper för att testa något. Det finns också riktlinjer 
som handlar om förvaltningsorganisationen och andra där man behöver access till 
publiceringssystemet för att kunna undersöka, dessa faller också utanför avgränsningen. 
 
En övergripande genomgång av hemsidan kommer att göras för att få en allmän uppfattning. 

1.9 Målgrupp 
Arbetet riktar sig i första hand till Osby kommuns webbansvarige, men även leverantören av 
publiceringssystemet samt övriga som har intresse av tillgänglighet på webben kan finna 
arbetet intressant.  

1.10 Egen intressebakgrund 
Mitt intresse för tillgängliga hemsidor har sin grund i att jag under några år arbetat med Osby 
kommuns hemsida. Under den tiden har jag märkt att frågan om en tillgänglig hemsida har 
ökat i betydelse. Mitt intresse har hela tiden växt ju mer kunskap jag fått inom området. Med 
denna rapport har jag möjlighet att fördjupa mig och lära mig mer om tillgängliga hemsidor. 
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2.0 Teoretisk bakgrund 
Jag har hittat en rapport och en undersökning som berör tillgängligheten på Osby kommuns 
hemsida. Jag har valt att beskriva dem i detta kapitel. 

2.1 Funka NU:s tillgänglighetsundersökning av Skånes kommuners 
webbplatser 
Under 2006 fick FunkaNu ett uppdrag av Handikappförbundens Samarbetsorgan, HSO att 
undersöka 72 kommunala webbplatser ur tillgänglighetssynpunkt. Undersökningen gjordes i 
april-juli 2006 och i denna undersökning granskades Osby kommuns hemsida. 
Undersökningen är uppdelad på en teknisk och en pedagogisk del. 

2.1.1 Teknisk bedömning 
I rapporten (Projekt Mainstreaming, 2006, s 13) framgår det att det som kontrollerades i den 
tekniska undersökningen bland annat var: 

 ”Hur koden följer upprättade standarder 

 Vilka element som används och på vilket sätt de används 
 Hur gränssnittet fungerar med alternativa navigeringslösningar” 

Den tekniska bedömningen gav Osby kommun webbplats betyget icke godkänd, skapar 
problem för vissa användare. Synpunkter var bland annat att webbplatsens kod inte följer 
någon HTML-standard, information och design har inte separerats, tabeller används för 
layoutsyfte, huvudmenylösningen har en del problem, rubrikelement saknas och länkar märks 
inte ut på ett enhetligt sätt. 

2.1.2 Pedagogisk bedömning 
I rapporten (Projekt Mainstreaming, 2006, s 13) framgår det att det som kontrollerades i den 
pedagogiska undersökningen bland annat var: 

 ”Är det lätt att använda och förstå navigeringen? 
 Finns den information jag behöver på webbplatsen eller hänvisas det genomgående 

till telefonnummer och besök?  
 Finns det e-tjänster som komplement till besök och utskrivna blanketter?” 

 
Den pedagogiska bedömningen gav också Osby kommuns webbplats betyget ej godkänd, 
skapar problem för vissa användare. Synpunkter var bland annat att rullgardinsmenyerna är 
svårlästa, länkstigen hoppar ibland över flera led och förvirrar nästan mer än den hjälper, 
viktig och relaterad information saknas på vissa områden, navigeringen är ej konsistent utan 
förändras och ligger ibland i innehållsytan istället för i meny-ytan samt förekommer det 
redundanta länkar. 
 
Hela undersökningen finns på Funka Nu:s hemsida, 
(http://www.funkanu.se/fileserver/Tillgänglighetsundersökning%20av%20Skånes%20kommu
ners%20webbplatser%202006.pdf)  

 
    7   

http://www.funkanu.se/fileserver/Tillg%C3%A4nglighetsunders%C3%B6kning%20av%20Sk%C3%A5nes%20kommuners%20webbplatser%202006.pdf
http://www.funkanu.se/fileserver/Tillg%C3%A4nglighetsunders%C3%B6kning%20av%20Sk%C3%A5nes%20kommuners%20webbplatser%202006.pdf


En analys av tillgängligheten på Osby kommuns hemsida 
 

2.2 VERVA:s undersökning av Osby kommuns startsida 
Verva utför två gånger per år en mätning av kommuners startsida. Mätningen består av åtta 
delar som alla tittar på webbsidans kod. Vad som är viktigt att vara medveten om är att om 
startsidan klarar testerna är det ingen garanti för att resten av webbplatsen gör det. 

Mätningens åtta delar är: 

• Test 1: Validerande kod – testar om webbplatsen kod följer den standard man säger 
sig följa. 

• Test 2 och 3: Rubriker och rubrikstruktur – testar om rubrikerna är korrekt uppmärkta 
i koden (i html-termer H1, H2, H3). 

• Test 4, 5 och 6: Tabeller – räknar antalet tabeller, kontrollerar om sidans tabeller har 
kopplat rubrikcellerna till datacellerna och om någon tabell liggerer inuti i en annan 
tabell. 

• Test 7: Metadata – Metadata används på webben för att beskriva innehållet på en 
webbsida på ett strukturerat sätt och kan även användas för att förbättra den interna 
sökningen på webbplatsen. Dublin Core rekommenderas av Vägledningen 24-
timmarswebben. 

• Test 8: Ramar för layout – testar om startsidan använder ramar. 
 

I mätningen som gjordes 22 oktober 2007 
(http://www.verva.se/upload/verksamhetsstod/webbutveckling/analys/validering-071022.htm) 
hade www.osby.se följande värden: 

1. Valideringsfel: 13 
2. Har rubrik: Ja 
3. Rubrikstruktur: Ja 
4. Antal tabeller: 2 
5. Tabeller med rubrikceller: 0/2 
6. Tabell i tabell: Nej 
7. Har Dublin core: Nej 
8. Har ramar: Nej 
 

I mätningen som gjordes i april 2007 
(http://www.verva.se/upload/verksamhetsstod/webbutveckling/analys/validering070413.htm), 
innan uppgraderingen av publiceringssystemet gjordes, var värdena: 

1. Valideringsfel: 146 
2. Har rubrik: Nej 
3. Rubrikstruktur: - 
4. Antal tabeller: 4 
5. Tabeller med rubrikceller: 0/4 
6. Tabell i tabell: Ja 
7. Har Dublin core: Nej 
8. Har ramar: Nej 
 

Av ovanstående mätningarna kan det direkt utläsas att med ny version av 
publiceringssystemet har antalet valideringsfel minskat med över 90%, från 146 till 13 på 
startsidan.  
 
Rubriker finns uppmärkta och sidan använder sig av en rubrikstruktur. Även användandet av 
tabeller i tabeller har försvunnit. Vad gäller resultat på test 7 har jag med hjälp av programmet 
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Web Accesibility Toolbar undersökt om webbplatsen använder sig av Metadata 
(Dokumentinformation -> Metadatainformation). Undersökningen visade att webbplatsen har 
Metadata men enligt ovan redovisat resultat inte enligt standarden Dublin core.  
 

 
Figur 2: Startsidan för www.osby.se, hämtad 25 november 2007 
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3. Metod 
Genom en allmän litteraturstudie av Vägledningen 24-timmarswebben, Hjälpmedelsinstitutets 
hemsida samt andra rapporter och undersökningar som är gjorda i ämnet har jag satt mig in i 
ämnet samt har begreppen tillgänglig hemsida och Vägledningen 24-timmarswebben 
förklarats inledningsvis. 
 
För att ta reda på vilka riktlinjer och i vilken omfattning Osby kommuns hemsida följer 
riktlinjerna i Vägledningen 24-timmarswebben kommer jag att använda mig av en 
litteraturstudie av Vägledningen 24-timmarswebben, utföra tester på webbplatsen, samt 
använda mig av en checklista som Verva tagit fram.  
 
Verva har tagit fram en checklista med alla riktlinjer i som kan användas för att på ett 
strukturerat sätt testa av vilka riktlinjer som följs. Denna kommer att användas för att 
kontrollera vilka riktlinjer som följs. Undersökningen kommer att genomföras under oktober 
till december 2007.  
 
På flera riktlinjer kommer experiment att utföras för testning av kodkvalitet, kontrast, tabeller 
och dylikt. Experimenten kommer att göras med hjälp av programvarorna Web accesibility 
Toolbar1 (för Internet Explorer) och Web developer Extension2 (för Firefox). Programmet 
Fangs3 kommer att användas för att simulera hur webbplatsen uppfattas i en skärmläsare. 
Noteringar kommer att göras i checklistan om riktlinjen följs eller inte. 
 
Under rubriken Resultat kommer gjorda observationer att redovisas och en slutsats dras om 
riktlinjen följs eller inte. Eventuellt kan ett värde av hur många riktlinjer som följs redovisas. 
Då flera riktlinjer är komplexa och består av flera delar är det inte säkert att ett värde kan 
redovisas utan resultatet blir istället en redovisning över vad som följs och vad som inte följs. 
 
För att undersöka vilka resultat uppgraderingen av webbpubliceringssystemet samt 
utbildningsinsatsen för webbredaktörer har medfört kommer liknande sidor som ingick i 
Funka Nu:s undersökning att granskas. Förutom detta ger även undersökningen av riktlinjerna 
svar på denna fråga. 
 
Efter utförda analyser och tester bör ett resultat över vilka riktlinjer som följs samt eventuella 
tillgänglighetsproblem kunna göras. Även förslag på förbättringar kan ges.

1 http://www.visionaustralia.org.au/ais/toolbar/ 
2 http://chrispederick.com/work/web-developer/ 
3 http://www.standards-schmandards.com/projects/fangs/ 
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4. Analys och testresultat 
I denna del analyseras riktlinjerna samt redovisas resultaten av undersökningen. 
Undersökningen är gjord under oktober-december 2007. I de fall namnet på riktlinjen inte 
tydligt talar om vad den handlar om ges en kort introduktion till riktlinjen, sedan följer själva 
undersökningen och resultatet.  I många fall används bilder för att förtydliga resultatet. 
Rubrikstrukturen följer vägledningens struktur. Under varje rubrik står i kursiv stil vilket 
nummer och prioritet riktlinjen har i Vägledningen 24-timmarswebben. Det är riktlinjerna i 
kapitel 3-5 som har undersökts. 
 
För att få fram mina resultat har jag använt mig av Internet Explorer 6.0, Mozilla Firefox 
2.0.0.7 samt programmet Web Accesibility Toolbar 1.2, Web developer Extension och Fangs. 

4.1 Standarder för webbplatser 
I detta avsnitt redovisas resultaten av riktlinjerna i kapitel tre som handlar om standarder för 
webbplatser.  
 
Följande riktlinjerna är ej granskade då de faller utanför arbetets avgränsning: 

• 3.3.1 – Följ standarder 
• 3.3.9 – Använd metadata för sökmotorinstruktioner 
• 3.3.14 – Basera inte viktig funktionalitet på Flash 
• 3.4.2 – Förkorta långa rad- och kolumnrubriker 
• 3.4.3 – Koppla ihop dataceller med rubrikceller 
• 3.5 – Formulär  
• 3.6 – Webbapplikationer 
• 3.7.1 – Ge begripliga felmeddelanden 
• 3.7.2 – Ge möjlighet att ångra sig 
• 3.8 – Automatiska händelser 

 
I slutet görs en sammanfattning av resultatet för riktlinjerna som behandlas i kapitel tre i 
Vägledningen 24-timmarswebben. 

4.1.1 Hjälp användarna förstå var de är på webbplatsen  
Riktlinje 3.1.1, prioritet 1 
 
Denna riktlinje handlar om att användaren ska förstå var på webbplatsen de är. Detta görs 
genom att ha tydliga navigeringsnivåer och använda sig av länkstigar. 
Riktlinjen har undersökts genom att testa hur menysystemet ser ut, om den använder sig av 
javaskript, bilder och om webbplatsen använder sig av länkstigar. 
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Figur 3: Exempel på navigering 

Menysystemet är uppbyggt med en horisontell huvudmeny där det alternativet jag väljer (i 
ovanstående bildexempel Leva & Bo) får en ljusgul bakgrund. En undermeny öppnas upp till 
vänster och den sidan jag befinner mig på blir markerad i fetstil samt indragen (i ovanstående 
bildexempel Bostadsanpassning). Hade jag istället valt sidan Bo & bygga är menyalternativet 
inte indraget utan bara markerat genom fetstil. Genom fetstil och indrag tydliggörs den 
hierarkiska strukturen. 
 
Genom att stänga av javaskript med hjälp av programmet Web Accesibility Toolbar (IE 
inställningar – aktivera/avaktivera javaskript) har jag provat att klicka mig fram till olika 
webbsidor via menysystemet och funnit att navigeringen fungerar oberoende om javaskript är 
aktiverat eller ej. Inga bildobjekt eller symboler används i navigeringsstrukturen. 
 
Genom att besöka en sida av varje sidtyp/sidmall har jag funnit att webbplatsen använder sig 
av länkstigar på sidtyperna Artiklar, Nyheter, Kontaktformulär och Filarkiv samt att 
länkstigen avslutas med namnet på den aktuella sidan. Den aktuella sidan är inte länkad (se 
figur 3).  
 
Sidorna som besöktes var: 

• Bostadsanpassning (sidtyp artiklar) 
http://www.osby.se/Templates/Article1.aspx?PageID=4d928d18-7d79-4603-aefb-
bc998fc4b628 

• Nyheten Snöröjning (sidtyp nyheter) 
http://www.osby.se/Templates/News1.aspx?PageID=a85936d5-972e-42dc-829e-
7833583d2213 

• Kontakt (sidtyp kontaktformulär) 
http://www.osby.se/Templates/ApplicationForm1.aspx?PageID=6804afdf-5d13-4f65-
9460-ec3df0fe0fc0 

• Blanketter barnomsorg (sidtyp filarkiv) 
http://www.osby.se/Templates/FileArchive1.aspx?PageID=74e2c480-2ca4-4d95-
b634-8433d7ecd928 

 
På sidtyperna Sajtkarta, Avancerad sök och Tipsa en vän används länkstigar men här är 
aktuell sida länkad. Vägledningen 24-timmarswebben rekommendation på länkstigar är att 
aktuell sida inte ska vara länkad. 
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Figur 4: Exempel där aktuell sida är länkad i länkstigen 

Jag har inte lyckats hitta en länkstig som är tillräckligt lång att radbrytning är nödvändig vid 
normal textstorlek. Genom att leta upp en sida med lång länkstig och öka textstorleken drar 
jag dock slutsatsen att länkstigar radbryts om de blir för långa (se figur 5). 
 

 
Figur 5: Exempel på radbryten länkstig, förstorad tre gånger i Mozilla Firefox 

Genom att webbplatsen använder sig av olika sätt på länkstigar följs inte riktlinjen fullt ut. 
Detta inkonsekventa sätt kan göra att användaren blir förvirrad och har svårt att förstå var på 
webbplatsen de är samt hur navigeringssystemet fungerar. 

4.1.2 Hjälp användarna att hitta det de söker  
Riktlinje 3.1.2, prioritet 1 
Denna riktlinje handlar om att webbplasten ska ha en logisk informationsstruktur som ska 
vara utformad efter användarens perspektiv. Namngivning av rubriker, länkar och gruppering 
av information är saker man kan jobba med. Det är viktigt att ge användaren flera sätt att hitta 
på webbplatsen och göra det enkelt att växla mellan dem. Sökfunktion, index och webbkarta 
nämns som exempel på olika sätt att hitta på webbplatsen. 
 
Vägledningen rekommenderar att jobba med kortsortering med deltagare från olika 
användargrupper för att ta fram en informationsstruktur. Detta faller utanför min avgränsning 
varför resultatet av denna riktlinje blir begränsat.  
 
Genom att analysera startsidan har jag funnit att webbplatsen har en sökfunktion, en 
webbkarta och ett A-Ö register placerad i sidhuvudet. Detta ger användaren möjligheter att 
hitta det de söker efter. Webbplatsen har också en informationsstruktur som ger ett intryck av 
att ha ett användarperspektiv då huvudmenyn inte är stukturerad efter kommunens 
organisation. Riktlinjen följs. 
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Figur 6: Sidhuvud med sökfunktion och länkar till webbkarta och A-Ö register 

4.1.3 Var konsekvent i navigation, struktur och utformning  
Riktlinje 3.1.3, prioritet 1 
Denna riktlinje handlar om att vara konsekvent i sin presentation. Detta för att användaren ska 
förstå hur webbplatsen fungerar och var olika typer av objekt är placerade. Här 
rekommenderas att använda externa stilmallar för att styra presentation, användaren ska förstå 
vilka ytor som används för navigering och vilka ytor som presenterar innehåll. Menyn ska 
alltid vara placerad på samma ställe och fungera likadant på hela webbplatsen. Viktig 
information ska ej placeras långt till höger på sidan. 
 
Genom att besöka ett urval sidor av varje sidtyp har jag fått fram följande resultat: 
 

• Webbplatsen använder sig av en stilmall för att styra presentationen, t.ex. hur rubriker 
ser ut.  

• Den vertikala huvudmenyn visas på alla sidor och den horisontella undermenyn 
presenteras alltid till vänster.  

• Till höger på sidorna finns utrymme för att länka till relaterad information.  
• I mitten presenteras alltid huvudinformationen. 
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Figur 7: Exempel på en webbsida 

Riktlinjen följs. 

4.1.4 Kalla startsidan för ”startsida”  
Riktlinje 3.1.4 prioritet 1 

Vägledningen rekommenderar att den första sidan som användaren kommer till ska benämnas 
”startsida” eller ”start”. 
 
Genom att analysera första sidan och surfa runt på webbplatsen kan det konstateras att 
riktlinjen följs. I huvudmenyn finns alternativet ”Startsidan” som leder till den första sidan 
som användaren kommer till om den skriver www.osby.se i adressfältet i en webbläsare. 
Huvudmenyn finns i webbplatsen sidhuvud och är därmed alltid synlig. I sidtiteln står 
Startsida – Osby kommun. 

4.1.5 Använd startsidan för att ge en introduktion till webbplatsen  
Riktlinje 3.1.5, prioritet 1 

Denna riktlinje innebär att startsidan tydligt ska visa vilken organisation som är avsändare till 
webbplatsen samt vägleda besökare in till webbplatsens olika delar.  
 
Genom att titta på startsidan (se figur 2) framgår det tydligt att Osby kommun är avsändare till 
webbplatsen. Logotypen samt namnet finns längst upp till vänster samt är rubriken 
”Välkommen till Osby kommun” tydlig. Det presenteras nyheter och andra aktuella händelser. 
Däremot ges ingen direkt vägledning till de olika delarna på webbplatsen. Resultatet blir 
därmed tvetydigt. Till viss del följs riktlinjen, men det går att utveckla startsidan för att ge 
besökarna mer information om webbplatsen och dess olika delar. Totalbedömningen blir att 
riktlinjen inte följs. 
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4.1.6 Alla sidor ska ha en länkar till startsidan och andra sidor som är viktiga 
för orienteringen  
Riktlinje 3.1.6, prioritet 1 

Genom att titta på startsidan och besöka sidor av olika sidtyper visar undersökningen att 
riktlinjen följs.  
 
I sidhuvudet finns länkar till startsidan, webbkartan, A-Ö registret och även en sökfunktion 
finns tillgänglig. Logotypen är länkad och försedd med en alt-text som talar om att länken går 
till startsidan. I sidfoten finns en länk till sidan ”Om webbplatsen” (se figur 2). Sidhuvud och 
sidfot finns på alla sidtyper. 

4.1.7 Ge webbplatsen en innehållsöversikt 
Riktlinje 3.1.7, prioritet 2 
Vägledningen rekommenderar att komplettera sökfunktion och ordinarie navigering (menyer, 
undermenyer och länkar mellan sidor) med en innehållsöversikt. Exempel på 
innehållsöversikter är:  

• Webbkarta 
• A-Ö index 
• FAQ (frequently asked questions) 
• Valbox-menyer som listar de populäraste sidorna. 

 
Genom att analysera webbplatsen och leta efter olika innehållsöversikter har jag funnit att 
riktlinjen följs. 
 
På startsidan finns ett antal genvägar till populära sidor på www.osby.se 
 

 
Figur 8: Genvägar på Startsidan till populära sidor 

Osby kommuns webbplats har en webbkarta (se figur 4) som presenteras i listform med 
indrag för att tydliggöra strukturen. Huvudmenyns alternativ är markerade i fetstil.  
 
Även ett A-Ö index finns. De bokstäver som är fetmarkerade har sidor under sig. Vad som är 
lite märkligt är att 1-9 finns med i A-Ö indexet!  
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Figur 9: A-Ö index 

Riktlinjen uppfylls i och med att det finns både en webbkarta och ett A-Ö register.  

4.1.8 Genomgångssidor bör guida användaren till innehållet  
Riktlinje 3.1.8, prioritet 2 

Genomgångssidors funktion är att guida användaren bland menyval och innehåll på sidor 
längre ner i strukturen. Osby kommun använder sig av s.k. genomgångssidor på bl.a. 
huvudmenyn.  
 
Vid ett test av genomgångssidorna som visas om användaren klickar på de olika 
huvudmenyalternativen är resultatet blandat. Vissa genomgångssidor guidar användaren 
medan andra inte gör det. Nedan visas två exempel på detta. 
 

 
Figur 10: Exempel på genomgångssidan ”Information om Osby kommun” som guidar användaren till 
innehållet 
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Figur 11: Exempel på genomgångssidan ”Kultur & Fritid” som inte guidar användaren till innehållet 

Genomgångssidan Information om Osby kommun guidar användaren till vilken typ av 
information som finns på sidorna i de olika menyalternativen som finns att väljs på i 
undermenyn. 
 
Genomgångssidan Kultur & Fritid ger inte användaren någon som helst guidning av vilken 
typ av information den kan hitta inom detta avsnitt. 
 
Denna riktlinje följs inte fullt ut. 

4.1.9 Gör länkar och klickbara ytor enkla att använda för alla  
Riktlinje 3.1.9, prioritet 2 

Denna riktlinje handlar om utformning av länkar och klickbara ytor, t.ex. bilder. 
Vägledningen rekommenderar att länkar ska vara understrukna och att färgen ska skilja sig 
från färgen på icke-länkad text. Olika färger på länkar för besökta och ej besökta sidor samt 
vilken länk som är aktiv är andra saker som poängteras. 

 
Genom att analysera länkar på webbplatsen visar resultatet att webbplatsen använder sig av 
olika design på länkar beroende på om det är menylänkar, länkar i sidhuvud/sidfot eller länkar 
i text. Generellt är länkar blåa i text, förs musmarkören över länken blir den understruken 
samt ändrar färg till svart. Besökt länk tydliggörs genom att länken blir grå. 
 
Brödsmulorna är gråa och länken är alltid understruken. 

 
Figur 12: Exempel på länk i brödsmulor (länkstigar) 

I sidhuvudet är länkarna svarta, de förändras ej om de har besökts. 

 
Figur 13: Länkar i sidhuvud 

Genom grafisk formgivning urskiljs en intern länk med en ikon med en enkel pil framför 
(figur 14). En extern länk urskiljs genom att den har en blå pil med en ruta framför sig (figur 
15). 
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Figur 14: Exempel på intern länk 

 

 
Figur 15: Exempel på extern länk 

Menyerna skiljer inte på besökta och icke besökta länkar vilket inte heller är nödvändigt 
enligt Vägledningen 24-timmarswebben. 
 
På huvudmenyn markeras aktiv länk genom att bakgrundsfärgen blir ljusgul. I undermenyerna 
tydliggörs aktiv länk genom att markeras i fetstil och ibland även med indrag (se figur 3). 
 
Om ikoner används tillsammans med text för att bilda en länk rekommenderar Vägledningen 
24-timmarswebben att bild och text tillsammans ska bilda en klickbar länk. På www.osby.se 
är detta fallet på flertal länkar, men inte på alla. 
 
På interna länkar och externa länkar som har en bild med en pil framför sig, bildar ikonen och 
texten en länk som är klickbar (se figur 14 och 15). 
 
På andra länkar är fallet däremot inte så. Ett fall som inte uppfyller detta är på Startsidan 
under rubrikerna Genvägar och Externa länkar. 
 

 
Figur 16: Exempel där bild och text inte bildar en gemensam länk 

Här är det bara texten som blir understruken om länken aktiveras. Den lilla pilen är inte 
klickbar överhuvudtaget. 
 
Nästa fall är på en undersida där det på alla sidor finns tre länkar till höger på sidan som heter: 
skriv ut, lägg till i favoriter och tipsa en vän. Dessa beter sig olika vilket är förvirrande för 
användare. 
 

 
Figur 17: Ett länkexempel, Tipsa en vän 

På länken Tipsa en vän är ikonen inte med i länken. 
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Figur 18: Länkexempel, Skriv ut sidan 

På länken Skriv ut sidan är däremot ikonen länkad tillsammans med texten. 

 
Figur 19: Exempel på dokumentlänk, bild och text bildar tillsammans en länk 

På dokumentlänkar är ikonen länkad tillsammans med länktexten. 
 
Innermarginaler (padding) runt länkelement i den klickbara ytan används inte. Användaren 
måste klicka på orden i t.ex. menyn för att alternativet ska bli klickbart eller på texten/bilden i 
länken. Det fungerar inte att klicka strax utanför texten/bilden. 
 
Osby kommuns hemsida använder sig av många olika designutförande på länkar. Det gör det 
komplext att dra ett resultat av hur denna riktlinje följs. Då alla rekommendationer avseende 
länkar inte följs blir totalbedömningen att riktlinjen inte följs. Det finns saker att jobba på, 
t.ex. se till att bild framför länktext bildar en klickbar länk på alla ställen samt att använda 
innermarginaler så att de klickbara ytorna blir större. Idag krävs det av användare som 
använder mus som pekdon att de har god motorik och precision för att kunna klicka på alla 
länkar. 

4.1.10 Viktiga egenskaper eller funktioner ska vara oberoende av användarnas 
förmåga att uppfatta en viss färg 
Riktlinje 3.2.1, prioritet 2 
 
Denna riktlinje handlar om att inte enbart förlita sig till färger för att signalera viktig 
information till besökarna. 
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Figur 20: Exempel på sida i gråskala 

Genom att i Web accesibility Toolbar ställa in att visa webbplatsen i gråskala kom jag fram 
till att webbplatsen fungerar i svartvitt. Aktuell sida visas i fetstil i undermenyn. Rubriker och 
ingress tydliggörs med fetstil samt större teckenstorlek på rubriker. Webbplatsen bedöms inte 
vara färgberoende och riktlinjen följs. 
 
Under den period min undersökning utfördes fanns ingen extraordinär information på 
www.osby.se som hade i syfte att signalera att något var extra viktigt. Därför har denna 
riktlinje inte granskats mer utförligt. 

4.1.11 Använd tillräckliga kontraster 
Riktlinje 3.2.2, prioritet 1 
Riktlinjen handlar om att kontrastskillnaden mellan bakgrund och text ska vara tillräcklig stor 
så att text och bakgrund inte smälter ihop Är kontrastskillnaden för liten blir texten svårläst 
för  t.ex. färgblinda. 
 
Kontrasterna har undersökts med Web accesibility Toolbar (Färger – Contrast Analyser) 
 
Resultat av granskning av startsidan: 

• Förgrund, text: är svart 
• Bakgrund, är vit 

Detta ger en kontrast som är tillräcklig (nivå 3) vilket är godkänt. 
Vid kontroll av kontrastresultat för färgblinda får även det godkänt för olika typer av 
färgblindhet (rödblindhet, grönblindhet, blåblindhet). 
 
Även skillnaden i ljusstyrka är tillräcklig där resultatet ger ett tröskelvärde på 255 
(tröskelvärdet är 125 för att bli godkänd). Kontrollerad med Web Accesibility Toolbar 
(Färger – Contrast Analyser och sedan Alternativ – Algoritm – färg ljusstyrka/skillnad).  
 
Samma resultat gäller för andra sidtyper på www.osby.se då det är samma stilmall i grunden. 
Detta kontrollerades också genom att utföra samma test på andra sidtyper. 
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Vid en genomgång av kontraster på alla element på Startsidan upptäcktes det att det finns 
vissa element på sidan som ej är godkända. Testet utfördes med Web Accesibility Toolbar 
(Färger – Juicy Studio Kontrastanalysator). 
 
Denna funktion kontrollerar följande värden: 
 

• färg 
• bakgrund 
• förhållande ljusstyrka/kontrast 
• skillnad i ljusstyrka 
• skillnad i färg. 

 
Länkar fick ej godkänt på förhållande ljusstyrka/kontrast och skillnad i färg. Det handlar om 
de blå länkarna på sidan som har vit bakgrund samt gäller det även de blå länkarna som finns 
under rubriken Genvägar som har en svagt blå-grå bakgrund (se figur 16). 
 
Det element som inte fick godkänt på något värde är e-postlänken i sidfoten. Den fick ej 
godkänt på förhållande ljusstyrka/kontrast, skillnad i ljusstyrka samt skillnad i färg. 
 
Hela resultatet av denna analys finns i bilaga 2. 
 
Vid en analys av en undersida visar det sig att det finns fler problem med kontraster. 
Brödsmulorna (länkstigar) som har en grå nyans på vit bakgrund klarar inte heller något av 
testerna utan får ej godkänt. Även undermenyn får ej godkänt på skillnad i färg. 
 
Ovanstående resultat visar att webbplatsen inte har tillräckliga kontraster med den 
färgsättning som finns idag och riktlinjen följs inte. Detta medför att vissa användare t.ex. kan 
ha problem med att länktexter smälter ihop och blir svårlästa. De kan också ha svårt att 
orientera sig på hemsidan. Dock är kontrasten för enbart text bra vilket gör, att användare om 
de lyckas klicka sig fram till den sida de söker, inte bör ha några problem med att kunna läsa 
texten. 

4.1.12 Ge webbplatsen en god läsbarhet 
Riktlinje 3.2.3, prioritet 1 
Typsnitt, menyer, radavstånd, stycken och spaltbredder behandlas i denna riktlinje. Med en 
bra komposition av dessa kan en webbplats få en god läsbarhet. 
 
Genom att analysera webbplatsens menyer, stycken och spaltbredder samt stilmall har jag 
kommit fram till följande: 
 
Typsnitt – i stilmallen finns följande typsnitt specificerade: Verdana, Arial, Helvetica. 
Standardtypsnitt med bra läsbarhet på webben. 
Menyer – Menyposter och rubriker är skrivna med stor begynnelsebokstav. Dock noteras att i 
huvudmenyn där två ord finns i rubriken börjar ord två ibland med stor bokstav, ibland med 
liten, exempel Barnomsorg & skola och Kultur & Fritid. Stor bokstav på ord ett och liten på 
ord två är att föredra. 
Stycken – Löpande text har ojämn högermarginal vilket underlättar läsningen. 
Spaltbredd – webbplatsen är gjord för upplösningen 1024x768. Horisontella rullistor 
används ej utan istället anpassas layouten så att raderna blir kortare men fler om storleken på 
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texten ökas.  Detta innebär att radlängden inte bibehålls om textstorlek ändras och raderna kan 
bli korta och därmed medföra en sämre läsbarhet. 
 
Sammanvägt blir resultatet att webbplatsen bedöms ha en god läsbarhet och riktlinjen följs. 

4.1.13 Utveckla webbplatsen enligt en standard snarare än för en webbläsare 
Riktlinje 3.3.2, prioritet 1 
Denna riktlinje handlar om att det är viktigt att följa en standard, t.ex. att använda XHTML 
som uppmärkningsstandard. Webbläsare följer de standarder som finns bättre och bättre så 
genom att följa standarder kommer webbplatsen att fungera även i kommande versioner av 
webbläsare. 
 
Med hjälp av Web accesibility Toolbar (Validera – W3C-html validator – Validera HTML) 
har en kontroll gjorts på startsidan med följande resultat: 
 
Sidan är en XHMTL 1.0 Transitional men inte en giltig sådan. Detta behöver inte betyda 
något. Transitional tillåter vissa element för presentation, men om de inte används påverkas 
inte tillgängligheten. I övrigt hittades tolv fel valideringsfel. Det är ett antal XML Parsing 
Errors som i praktiken inte bör spela någon större roll. Några fel där dokumenttypen som 
används för sidan inte stödjer ett attribut som används för ett element, t.ex. 
 
<body onload="setWidth();" onresize="setWidth();" class="  
lineHeightStandard"> 
 
här är det attributet ”onresize” som använts och som inte stöds av dokumenttypen varför detta 
ger ett valideringsfel. 
 
Dessutom är det fyra varningar på att det i menyerna finns alternativ som använder &-tecknet, 
t.ex. Leva & Bo. &-tecknet rekommenderas att kodmässigt skrivas &amp för att vara helt 
säker på att det alltid visas korrekt, idag skrivs det inte på detta sätt i HTML-koden.  
 
Genom att göra samma kontroll på undersidan Kommunen blir resultatet femton fel varav 
flertalet är samma som på startsidan. 
 
De valideringsfel som hittats bör inte ha någon större inverkan på tillgängligheten, däremot är 
det alltid bättre om en standard följs och inga valideringsfel finns. Riktlinjen följs inte. 

4.1.14 Skapa en design som fungerar oavsett fönster- och skärmstorlek 
Riktlinje 3.3.3, prioritet 1 
Vägledningen rekommenderar att skapa en layout som är flexibel, d.v.s. att ej skapa en 
webbplats med låst layout. Det finns olika varianter på detta, man kan skapa en flytande 
layout som använder spaltbredder i procent för att anpassa sig efter webbläsarfönstrets bredd. 
Ett annat sätt är att skapa en elastisk layout och använda em för att ange maximal bredd.  
Layouten anpassar sig då även efter textstorleken webbläsaren är inställd på. 
 
Genom att i Firefox och programmet Web developer testa olika skärmupplösningar och olika 
storlekar på text har jag funnit att layouten är flexibel till viss del. Texten går att förstora och 
förminska, spaltbredden blir mindre om skärmupplösningen är 800x600, och större när 
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upplösningen ökas till 1024x768. Om skärmupplösningen görs större eller mindre än 
redovisad upplösning händer inget. 
 

 
Figur 21: Startsidan i upplösning 800x600 och textstorlek förstorad en gång 

Riktlinjen bedöms följas, men skulle kunna förbättras. 

4.1.15 Separera innehåll från design – använd externa stilmallar för att styra 
presentation och layout 
Riktlinje 3.3.4, prioritet 1 
Genom en kort analys av stilmallen har jag funnit att Osby kommuns hemsida använder sig av 
en stilmall (CSS) för att styra utseendet på t.ex. text, rubriker och länkar. Detta är precis som 
Vägledningen 24-timmarswebben rekommenderar. 
 
Genom att med hjälp av Web accesibility Toolbar visa vilka tabeller som finns på startsidan 
verkar det fortfarande användas någon tabell i layoutsyfte (se 4.1.20 Använd inte tabeller för 
layout). 
 
Riktlinjen bedöms därför inte följas. 

4.1.16 Webbplatsen ska kunna användas även om stilmallarna inte kan tolkas  
Riktlinje 3.3.5, prioritet 1 

Denna riktlinje handlar om att användarna ska kunna ta del av information på en webbplats 
även om den använder en utrustning som inte stödjer stilmallar. 
 
Riktlinjen är undersökt genom att stänga av stilmallen med hjälp av Web Accessibility 
Toolbar (IE-inställningar -> aktivera/avaktivera CSS). 
 
Resultatet visar att www.osby.se fungerar även utan stilmall. Huvudmenyn trycks dock ihop 
(se figur 21) vilket kan försvåra navigeringen något, men sidan fungerar och riktlinjen följs. 
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Figur 22: Osby kommuns startsida med stilmall avaktiverad 

4.1.17 Använd flexibla måttenheter  
Riktlinje 3.3.6, prioritet 1 
Genom att använda flexibla måttenheter (em, ex, %) istället för fasta måttenheter (pt och px) 
ges användaren möjlighet att själv anpassa presentationen av innehållet efter egna 
förutsättningar. 
 
Genom att i IE välja olika textstorlekar (Visa -> textstorlek) har jag funnit att www.osby.se 
använder en kombination av fasta och flexibla måttenheter. Det går t.ex. att förstora text, 
rubriker och text på knappar. Även layout-ytor ökas. 
 
Tyvärr faller layouten sönder i IE redan om textstorleken är satt till störst i webbläsaren. (Visa 
-> textstorlek ->störst). I Firefox fungerar det bättre. Där faller inte layouten sönder förrän 
textstorleken ökats fyra gånger. 
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Figur 23: En undersida förstorad tre gånger i Firefox 

Resultatet visar att riktlinjen följs men att det samtidigt borde gå att förbättra så att layouten 
inte faller sönder så snabbt i Internet Explorer. 

4.1.18 Gör inte webbplatsen beroende av javaskript 
Riktlinje 3.3.7, prioritet 1 
Riktlinjen handlar om att webbplatsen ska fungera även för dem som inte har javaskript. Det 
är dock fullt tillåtet att använda javaskript för att förbättra användbarheten. 
 
Genom att stänga av javaskript i webbläsaren och surfa runt på webbplatsen har jag funnit att 
t.ex. navigering, länkar och skriv ut funktionen fungerar utmärkt. Dock visade det sig att 
sökfunktionen inte fungerade. Sökfunktionen är en viktig funktion som borde fungera även 
om javaskript är inaktiverat därför bedöms det att denna riktlinje inte följs. 

4.1.19 Använd metadata på så många sidor som möjligt 
Riktlinje 3.3.8, prioritet 2 
Vägledningen 24-timmarswebben rekommenderar att använda Metadata på alla sidor. 
 
I publiceringsverktyget finns möjlighet att ange Metadata på alla sidor. En undersökning av 
startsidan visar att Metadata används. Med hjälp av Web accesibility Toolbar 
(Dokumentinformation -> Metadatainformation) visas följande: 
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Name Innehåll HttpEquiv 
description startsida  
keywords startsida  
expires never  
distribution global  
robots index, follows  
vs_defaultClientScript JavaScript  
vs_targetSchema http://schemas.microsoft.com/intellisense/ie5 

text/html; charset=utf-8 
Content-Type 

 
Ovanstående Metadata säger inte mycket. Det borde rimligen stå lite information om 
kommunen. När samma test gjordes på undersidan kommunen 
(http://www.osby.se/Templates/Article1.aspx?PageID=c572683c-d6e6-446c-bcc7-
f4de72a48daa) visades samma korta Metadatainformation förutom att det på fälten 
description och keywords stod kommunal info. 
 
Även om det finns Metadata på sidorna är den ganska intetsägande. 
 
Då det faller utanför avgränsningen att undersöka alla femhundra sidor och då information på 
webbplatsen gör gällande att sökfunktionen inte fungerar som den ska har denna riktlinje inte 
undersökts djupare utan bedöms inte följa riktlinjen. 

4.1.20 Använd inte ramar 
Riktlinje 3.3.10, prioritet 1 

Webbplatsen använder inte ramar och uppfyller därmed riktlinjen. Detta undersöktes genom 
att i Internet Explorer högerklicka på startsidan, välja ”visa källkod” och därefter göra en 
sökning på ordet frameset. Resultat blev inga träffar. 

4.1.21 Använd inte tabeller för layout 
Riktlinje 3.3.11, prioritet 1 
Tabeller ska bara användas för att presentera strukturerad data i tabellform, t.ex. kan det vara 
en tabell över skattesatser. I layoutsyfte ska inte tabeller utan stilmall (CSS) användas. 
 
Webbplatsen använder sig av ett stylesheet för att styra utformningen av rubriker, länkar etc. 
Detta visar undersökningen som gjordes vid granskning av riktlinje 3.3.4 Separera innehåll 
från design. Trots detta används tabeller på startsidan för att styra layouten i huvudmenyn 
samt för placering av en bild. Även på sidor av typen filarkiv används tabeller för att styra 
listningen av dokument , med andra ord layouten. 
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Figur 24: Startsidan med tabeller utmärkta 

Riktlinjen följs inte. 

4.1.22 Webbadresser (URL:er) ska vara bokmärkningsbara i webbläsaren 
Riktlinje 3.3.12, prioritet 2 
Riktlinjen handlar om att användaren ska kunna göra ett bokmärke till en sida. 
 
Det går på www.osby.se att skapa ett bokmärke till en speciell sida. Detta är testat genom att 
gå till sidan Bostadsanpassning, skapa ett bokmärke och klicka fram en annan sida. Genom 
att sedan välja mitt bokmärke kom jag till sidan Bostadsanpassning, riktlinjen följs. 

4.1.23 Utnyttja webbläsarens inbyggda funktioner för att hantera utskrift 
Riktlinje 3.3.13, prioritet 1 

Riktlinjen handlar om att webbplatsen inte ska ha egna utskriftsfunktioner utan istället ska 
användaren kunna använda webbläsarens utskriftsfunktion för att få en korrekt utskrift. 
 
Webbplatsen har en egen utskriftsfunktion på alla sidor utom på startsidan (se figur 18). 
Används webbläsarens utskriftsfunktion blir en sida inte korrekt utskriven vilket innebär att 
riktlinjen inte följs. 
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Figur 25: Förhandsgranskning av utskrift från webbläsarens utskriftsfunktion 

4.1.24 Låt bakåtknappen fungera 
Riktlinje 3.3.15, prioritet 1  
 
Bakåt-knappen är en av de mest använda funktionerna för att navigera på webben och ska 
därför alltid fungera förutom om det finns säkerhetsskäl (t.ex. efter utloggning från en sida), 
eller om användaren kommit till en punkt i en process där det inte längre ska gå att ångra sig. 
 
Genom att navigera från www.google.se till www.osby.se och sedan klickat bakåt har jag 
funnit att bakåt-knappen fungerar. Jag har även surfat runt på www.osby.se och klickat på 
webbläsarens bakåt-knapp och hamnar då på sidan som besöktes innan. Inga säkerhetssidor 
har hittats på webbplatsen och ingår inte i undersökningen. Riktlinjen bedöms följas. 

4.1.25 Användandet av webbplatsen ska vara oberoende av inmatningsenhet 
Riktlinje 3.3.16, prioritet 2 
 
Riktlinjen handlar om att webbplatsen ska fungera med andra inmatningsenheter än mus, t.ex. 
att webbplatsen fungerar genom att använda tangentbordet för att navigera med. 
 
Genom att använda tangentbordet har jag testat att surfa runt på www.osby.se och fann inga 
hinder för detta. Det går att tabba sig fram till de olika menyerna och med enter-tryck få fram 
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sidan. Även sök-funktionen och länkar i text testades. De fungerade utmärkt och riktlinjen 
följs. 

4.1.26 Skapa snabbkommandon för viktiga funktioner 
Riktlinje 3.3.17, prioritet 3 
 
Många programvaror har snabbkommandon för att göra användningen snabbare.  
 
Genom att testa snabbkommandona som står listade i Vägledningen 24-timmarswebben visar 
resultaten att snabbkommandona fungerar. Snabbkommandon saknas för hoppa över 
navigering (Alt + S), Vanliga frågor och svar (Alt + 5), Hjälp (Alt + 6), Juridisk information 
(Alt + 8). Detta är naturligt då webbplatsen saknar innehåll på de punkterna och riktlinjen 
följs. 

4.1.27 Ge webbplatsens innehåll en logisk tabbordning 
Riktlinje 3.3.18, prioritet 2 
 
En användare ska kunna använda tangentbordet för att navigera på webbplatsen. 
 
Genom att tabba mig fram på www.osby.se har jag funnit att webbplatsen har en logisk 
tabbordning och att det fungerar att använda webbplatsen enbart med tangentbordet. 
Riktlinjen följs. 
 
I Web Accesibility Toolbar kan tabbordningen tas fram via struktur – visa tabbordning. För 
startsidan ser det ut enligt bilden nedan. 
 

 
Figur 26: Tabbordning på www.osby.se:s startsida 
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4.1.28 Gruppera och skapa möjlighet att hoppa förbi delar på sidorna 
Riktlinje 3.3.19, prioritet 3 
 
Vägledningen rekommenderar att webbplatser med ett omfattande och komplext menysystem 
ska ge användarna möjlighet att hoppa över navigeringen och direkt komma till sidans 
innehåll. Anledningen är att det kan ta lång tid att ta sig till olika delar om man navigerar med 
tangentbordet och måste stega förbi varje länk. 
 
På www.osby.se har jag inte funnit några s.k. genvägar som ger användare möjlighet att direkt 
komma till sidans innehåll. Användaren måste på en undersida tabba sig igenom hela 
undermenyn innan den kan komma till t.ex. dokumentlänkar. Webbplatsen anses vara stor och 
omfattande och det skulle underlätta för användare om de fick möjlighet att hoppa förbi delar 
på sidorna. Riktlinjen följs inte. 

 
Figur 27: Tabbordning på webbsidan "Information om Osby kommun" 

4.1.29 Använd inte rörelser i gränssnittet 
Riktlinje 3.3.20, prioritet 1 
 
Osby.se använder verkar inte använda rörelser i gränssnittet. Då det ligger utanför 
avgränsningen att undersöka alla webbsidor går det inte säga att riktlinjen följs med all 
säkerhet. Men ett flertal sidor av olika sidtyper har besökts och inga rörelser i gränsnittet har 
observerats. Riktlinjen bedöms följas. 

4.1.30 Använd inte flimmer och blinkningar 
Riktlinje 3.3.21, prioritet 1 
 
Då det ligger utanför avgränsningen att undersöka alla webbsidor går det inte säga att 
riktlinjen följs med all säkerhet. Men ett flertal sidor av olika sidtyper har besökts och inga 
flimmer eller blinkningar i gränssnittet har observerats. Riktlinjen bedöms följas. 
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4.1.31 Testa kodkvaliteten 
Riktlinje 3.3.22, prioritet 1 
 
Genom att följa standarder för kodning till webbplatsen sidmallar och stilmallar ökar 
möjligheten att besökare kan ta del av informationen och tjänsterna. Det är viktigt att vara 
medveten om att en webbplats som validerar inte automatiskt är användbar utan 
användartester måste också utföras. 
 
Med denna bakgrundsinformation kan en komplett slutsats för denna riktlinje inte dras då det 
faller utanför avgränsningen att utföra användartester. 
 
Med hjälp av Web Accesibility Toolbar (Validera – html, Validera – CSS) har tester av 
kodkvalitet utförts.  
 
Testerna visade att CSS:et hade 6 valideringsfel och en vanlig undersida hade 15 
valideringsfel. Alltså blir resultatet att riktlinjen inte följs. 

4.1.32 Använd rad- och kolumnrubriker och framhäv dem grafiskt 
Riktlinje 3.4.1, prioritet 2 
 
Genom att grafisk tydliggöra samt ange th-element för vilka celler som är rad- och 
kolumnrubriker blir tillgängligheten bättre.  
 
Med hjälp av Web Accesibility Toolbar (Struktur – visa tabellrubriker) har en tabell på sidan 
Skattesats (http://www.osby.se/Templates/Article1.aspx?PageID=ffa8e81b-ca03-404c-99aa-
de8ffa1d5737) granskats. Undersökningen visar att kolumn- och radrubriker i detta fall 
framhävs grafiskt, men th-element används ej. 
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Figur 28: Exempel på tabell där th-element ej används för kolumnrubriker 

 
På tabellen på sidan om Vattenkvalité 
(http://www.osby.se/Templates/Article1.aspx?PageID=64bb7089-8835-4b27-b809-
b32177c508a8) används däremot th-elementet på kolumnrubrikerna och de framhävs grafiskt. 
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Figur 29: Exempel där th-element används för kolumnrubriker 

Resultatet på om riktlinjen följs blir blandat, beroende på den som skapat tabellen. Då det 
faller utanför arbetets avgränsning att undersöka alla webbsidor har inte alla tabeller på 
webbplatsen undersökts. Av ovan redovisat resultat blir dock den totala bedömningen att 
riktlinjen inte följs. 

4.1.33 Beskriv kortfattat tabellens innehåll med en tabellrubrik 
Riktlinje 3.4.4, prioritet 2 
 
Med caption-elementet kan man skapa en tabellrubrik som beskriver tabellens innehåll, 
ungefär som en bildtext. Vid behov kan man skapa en tabellrubrik men det är inte tvunget. 
 
Med hjälp av Web Accesibility Toolbar (Struktur – visa tabellrubriker och Struktur – enkel 
datatabell) har tabellen som visar skattesatsen (se figur 28) undersökts. Undersökningen visar 
att caption-elementet använts för tabellrubriken. Några andra tabeller med tabellrubriker har 
inte hittats på webbplatsen. Med anledning av detta går det inte säga att riktlinjen följs fullt ut, 
men den tycks följas. 

4.1.34 Förtydliga innebörden av en tabell i text 
Riktlinje 3.4.5, prioritet 2 
 
Med hjälp av summary-attributet kan man ge användarna en sammanfattning av tabellen. 
Detta är framför allt bra för användare som använder skärmläsare då de inte med en snabb 
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blick kan avgöra vad en tabell visar. Finns en sammanfattning skriven i löpande text i 
anslutning till tabellen eller om summary-attributet används får även de på ett snabbt sätt reda 
på vad tabellen visar. 
 
Med hjälp av Web Accesibility Toolbar (Struktur – enkel datatabell) har tabellen på sidan 
Vattenkvalité (http://www.osby.se/Templates/Article1.aspx?PageID=64bb7089-8835-4b27-
b809-b32177c508a8) undersökts. Undersökningen visar att summary attributet använts för att 
ge en sammanfattning av tabellen (se figur 29). 
 
I fallet med tabellen som anger skattesats är behovet av summary inte detsamma då det står 
bra information i löptexten samt finns en tabellrubrik. 
 
Då det faller utanför arbetets avgränsning att undersöka alla webbsidor har inte alla tabeller på 
webbplatsen undersökts. Av ovan redovisat resultat blir bedömningen att riktlinjen följs. 

4.1.35 Skapa en speciell sida som visas när efterfrågade sidor inte hittas 
Riktlinje 3.7.3, prioritet 3 
 
Genom att skriva in adressen www.osby.se/xxxx har jag undersökt om webbplatsen har en 
egen 404-sida som visas om en användare försöker gå till en webbadress som inte finns. 
 
Nedanstående sida visades och webbplatsen har alltså en egen 404-sida som innehåller 
webbplatsens avsändare, länk till startsida m.m. Riktlinjen följs. 
 

 
Figur 30: 404-sida 

4.1.36 Sammanfattning av resultat för standarder för webbplatser 
Totalt har 35 riktlinjer granskats. Av dessa 35 bedöms 21 följas, d.v.s. 60 %. En del av 
riktlinjerna är svåra att säga om de följs eller inte då en analys av alla sidor på webbplatsen 
skulle behövas göras och det faller utanför avgränsningen. 
 
Undersökningen visar att webbplatsen är konsekvent i sin navigation, struktur och 
utformning. Det finns med sökfunktion, webbkarta och A-Ö register bra möjligheter för 
användarna att hitta det de söker. Startsidan kallas för startsida och det finns en länk till denna 
sida från alla andra sidor. Det finns vissa problem för användarna att förstå var på 
webbplatsen de är då länkstigarna är olika beroende på vilken sidtyp sidan har.  
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Startsidan ger inte användarna någon direkt introduktion till webbplatsen och även en del av 
genomgångssidorna saknar introduktion/guidning till innehållet.  
 
På länkar följs inte alltid riktlinjen att en bild som hör ihop med en länktext tillsammans ska 
bilda en länk. Inga innermarginaler används heller vilket gör att de klickbara ytorna är små 
och kräver precision av användarna.  
 
Läsbarheten på webbplatsen är god och webbplatsen fungerar bra även i svart/vitt. 
Konstrasterna på sidan är generellt bra, svart text på vit bakgrund ger en bra läsbarhet. Men 
det finns vissa problem, framför allt med länkar. Detta medför att vissa användare t.ex. kan ha 
problem med att länktexter smälter ihop och blir svårlästa. De kan också ha svårt att orientera 
sig på hemsidan. 
 
Designen på webbplatsen fungerar relativt bra i olika fönster och skärmstorlekar. En 
kombination av flexibla och fasta mått används. En stilmall används för att styra presentation 
och layout, detta följs inte riktigt till hundra procent men nästan. Ramar används inte och 
webbplatsen fungerar även om stilmallen stängs av. Någon standard för HTML/XHTML eller 
CSS följs inte men de valideringsfel som hittades var inte av någon allvarlig karaktär. Inte 
heller verkar Metadata användas i någon större utsträckning. För att sökmotorer ska få upp 
bra/rätt träffar bör webbplatsen börja använda sig av möjligheten att ange Metadata på 
webbsidorna. 
 
Webbplatsen fungerar bra utan javaskript aktiverat, även skriv ut funktionen. Det är bara 
sökfunktionen som inte fungerar. Att använda webbläsarens inbyggda skriv ut funktion 
fungerar dock inte bra. Om den används får användaren inte hela sidan utskriven. 
 
Det går att skapa bokmärken till olika sidor på webbplatsen. Bakåt-knappen fungerar, inga 
rörelser, flimmer eller blinkningar har hittats i gränssnittet. Att använda tangentbordet för att 
surfa på webbplatsen är inga problem. Det finns snabbkommandon och webbplatsen har en 
logisk tabbordning. Tyvärr finns det inte möjlighet att hoppa förbi delar på sidorna.  
 
Om en användare försöker nå en webbadress som inte finns på webbplatsen visas en egen 
404-sida som talar om för användaren att sidan inte finns och ger den möjlighet att komma till 
startsidan. 
 
Webbplatsen har inte många tabeller men på de som finns används tabellrubriker och ibland 
förtydligas även innebörden av tabellen i text. Tyvärr används inte alltid rad- och 
kolumnrubriker. 

4.2 Webbplatsen innehåll och tjänster 
I detta avsnitt redovisas resultat från kapitel fyra i vägledningen som handlar om webbplatsen 
innehåll och tjänster. Dessa områden är viktiga för besökarna ur perspektivet att finns inte rätt 
information, tjänster och innehåll på webbplatsen återvänder inte besökarna. 
 
Följande riktlinjer är ej undersökta då de faller utanför arbetets avgränsning: 

• 4.1.1 – Beskriv vilket uppdrag myndigheten har och hur det utförs 
• 4.1.3 – Publicera myndighetens remissvar 
• 4.1.4 – Redovisa myndighetens deltagande i EU-arbetet 
• 4.2.8 – Tydliggör om information är inaktuell 
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• 4.5.1 – Gör det möjligt att prenumerera på information 
• 4.5.2 – Ge information om prenumerationsmöjligheter 
• 4.5.3 – Gör det möjligt för andra att återanvända webbplatsens innehåll 
• 4.5.4 – Uppmärksamma söktjänster på att webbplatsen finns 
• 4.6.3 – Redovisa vilka register som myndigheten för och vilka regler som gäller för 

tillgång till dem 
• 4.6.4 – Möjliggör sökning i register och databaser med publik information  

 
I slutet görs en sammanfattning av resultatet för riktlinjerna som behandlas i kapitel fyra i 
Vägledningen 24-timmarswebben. 

4.2.1 Redovisa myndighetens ansvarsområde vid en kris 
Riktlinje 4.1.2, prioritet 1 
 
Vägledningen rekommenderar att det alltid ska finnas information om kris och säkerhet, även 
vid normalläge. Informationen ska beröra myndighetens ansvarsområde vid olika kriser, 
praktiska råd, kontaktuppgifter till krisberedskapssamordnare samt länkar till andra relevanta 
kontakter. 
 
På webbplatsen finns avdelning ”kris, säkerhet, räddning” under huvudmenyalternativet 
”Leva & Bo. Där finns praktiska råd och information om civilt försvar o.s.v., information om 
POSOM samt länkar till andra relevanta kontakter som Krisberedskapsmyndigheten. I 
kommunen finns ingen person som har titeln krisberedskapssamordnare, varför inga 
kontaktuppgifter till den finns. Informationen om kommunens ansvarsområde vid en kris 
skulle kunna tydliggöras. Idag står det inte direkt vilket ansvar kommunen har vid en kris. 
 

 
Figur 31: Exempel på information inom området Kris och säkerhet 

Av ovanstående undersökning bedöms riktlinjen följas, men informationen till användarna 
kan förbättras avseende kommunens ansvarsområde vid en krissituation. 

 
    37   



En analys av tillgängligheten på Osby kommuns hemsida 
 

4.2.2 Ge en verksamhetsöversikt och kontaktinformation 
Riktlinje 4.1.5, prioritet 1 
 
Denna riktlinje är till för att besökare ska förstå vart de ska vända sig för att få hjälp med sida 
ärenden, hur ärenden bereds, vilka regelverk som gäller m.m. 
Kontaktinformationen bör omfatta chefer, ansvarig personal, telefonnummer och e-
postadresser. 
 
Genom att titta på några olika sidor på kommunens webbplats har jag kommit fram till 
följande. 
 
På första sidan i sidfoten finns postadress, telefonnummer till växeln samt e-postadress till 
kommunen. 
 
I sidhuvudet finns en länk som heter Kontakt. Denna länk leder till en sida där det finns 
utförligare information om kommunens kontaktuppgifter. 
 

 
Figur 32: Kontaktsidan som användaren får upp om den klickar på länken Kontakt i sidhuvudet 

På denna kontaktsida listas enbart generella kontaktuppgifter till kommunen. För att hitta 
telefonnummer, e-postadresser, funktionsbrevlådor, öppettider och besöksadresser får 
besökaren leta upp respektive förvaltning för att få reda på de uppgifterna. 
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Figur 33: Kontaktuppgifter till Fastighetskontoret 

Ovan visas kontaktuppgifter för Fastighetskontoret. Här inleds sidan med en kort presentation 
över vad Fastighetskontoret uppgifter är. Sedan listas adress, öppettider och besöksadress. De 
har även en funktionsbrevlåda (fn@osby.se). Till höger (under Interna länkar) finns en länk 
till personal med kontaktuppgifter till olika personer. Vad som tycks lite konstigt är att det 
inte står något telefonnummer till fastighetskontoret utan bara ett faxnummer. 
 
Det är lite olika hur förvaltningarna har valt att lägga upp sin information, men generellt sätt 
är det på liknande sätt som Fastighetskontoret. 
 
För att hitta kontaktuppgifter till nämnder och politiker får användaren söka sig fram till 
respektive nämnd. 
 
Genom att ha kontaktuppgifter på flera ställen kan det vara svårt för besökare att hitta 
kontaktuppgifter till en viss person och också vart de ska vända sig. Ett sätt att förbättra detta 
vore att på den generella kontaktsidan (se figur 32) ha länkar till övriga förvaltningars och 
nämnders kontaktuppgifter. 
 
Vad gäller verksamhetsöversikt står det på webbsidorna för de olika förvaltningarna vad 
respektive förvaltning gör och ansvarar för. 
 
Riktlinjen bedöms följas, men det går att förbättra både verksamhetsöversikten och 
kontaktinformationen. 
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4.2.3 Använd startsidan för att tydliggöra syftet med webbplatsen 
Riktlinje 4.2.1, prioritet 1 
 
Startsidan är ingången för många besökare. Därför bör startsidan tydligt visa vilken 
organisation som är avsändare till webbplatsen och vägleda besökaren till de olika delarna. 
 
Genom att titta på startsidan (se figur 2) har jag funnit att det är tydligt vilken avsändare 
webbplatsen har. I sidhuvudet finns både logotyp och texten Osby kommun. Första rubriken 
lyder Välkommen till Osby kommun tydliggör också avsändaren. Nyheter och andra aktuella 
händelser presenteras, däremot ges inte någon övrig information om myndighetens 
verksamhet förutom nyheter och aktuella händelser. Istället får användare använda 
genvägarna, menysystemet eller sökfunktionen för att hitta det den söker. 
 
Riktlinjen bedöms dock uppfyllas, men kan förbättras. 

4.2.4 Ge alla sidor en tydlig sidtitel 
Riktlinje 4.2.2, prioritet 2 
 
Vägledningen rekommenderar att varje webbsida har en titel som består av den del som 
beskriver den aktuella sidan plus namnet på avsändande organisation. 
 
Genom att klicka mig runt på webbplatsen har jag funnit att sidorna på osby.se har en sidtitel 
som talar om vad sidan handlar om samt framgår det tydligt vilken organisation som är 
avsändare. Riktlinjen följs. 
 

 
Figur 34: Exempel på sidtitel på www.osby.se 

I ovanstående exempel är det Örkenedskolans webbsida som har letats fram och sidtiteln är 
Örkenedskolan – Osby kommun. 

4.2.5 Skapa avdelningen ”Om webbplatsen” 
Riktlinje 4.2.3, prioritet 1 
 
Om webbplatsen ska vara åtkomlig från alla sidor samt ge besökarna en bild av vad som finns 
på webbplatsen, hur webbplatsen fungerar, vad som behövs tekniskt och vad som gäller 
juridiskt för att använda webbplatsen. Det kan t.ex. vara vilka snabbkommandon som finns på 
webbplatsen, vilka programvaror som behövs för att använda innehållet på webbplatsen, hur 
användare kan lämna synpunkter på webbplatsen. 
 
I sidfoten finns en länk som heter Om webbplatsen. Här står information om hur webbplatsen 
kan anpassas (t.ex. öka textstorleken), vilka snabbkommandon som fungerar på webbplatsen, 
det finns länkar till programvara som behövs för att läsa pdf-filer, word- och excel-dokument, 
information om ansvarig utgivare för webbplatsen, information om cookies med mera. Det 
finns också möjlighet att lämna synpunkter och förslag. 
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Då länken ligger i sidfoten är den åtkomlig från alla sidor och informationen som finns på 
sidan bedöms följa rekommendationerna och därmed följs riktlinjen. 

4.2.6 Upplys hur juridisk information och kakor hanteras 
Riktlinje 4.2.4, prioritet 1 
 
Enligt lag är kommunen skyldig att lämna information om hur personuppgifter och kakor 
(cookies) hanteras på webbplatsen. 
 
På webbplatsen har jag inte funnit några tjänster där användarna skall ange personuppgifter 
varför detta inte är med i bedömningen om riktlinjen följs eller inte. 
 
I avdelningen Om webbplatsen finns information om hur cookies används och hanteras. Och 
därmed följs riktlinjen. 

4.2.7 Ange vem som är informationsansvarig 
Riktlinje 4.2.5, prioritet 1 
 
Genom att söka på ordet informationsansvarig har jag funnit att denna uppgift saknas på 
www.osby.se. Det enda som gick att hitta var ansvarig utgivare och det är inte samma sak 
som informationsansvarig. Informationsansvarig är den person eller funktion som kan 
kontaktas för att  korrigera felaktiga uppgifter på webbplatsen. Vägledningen rekommenderar 
att det finns information på om detta på Kontaktsidan. 
 
Riktlinjen följs inte.  

4.2.8 Ange på alla sidor vilken organisation som är utgivare till webbplatsen 
Riktlinje 4.2.6, prioritet 1 
 
Genom att det i sidhuvud och sidfot står Osby kommun anses denna riktlinje följas. 
Logotypen är klickbar och har en alt-text som innehåller både ordet startsida och Osby 
kommun. Även i sidtiteln står alltid Osby kommun med. 

4.2.9 Ange när informationen uppdaterades 
Riktlinje 4.2.7, prioritet 1 
 
På alla sidor, utom startsidan, finns en datumstämpel längst ner på sidan som anger när sidan 
senast uppdaterades/granskades precis som vägledningen rekommenderar (se figur 33). 
Riktlinjen följs alltså. 

4.2.10 Ge en del information på lättläst 
Riktlinje 4.3.1, prioritet 2 
 
Vägledningen rekommenderar att delar av webbplatsen ska finnas på lättläst t.ex. en kort 
beskrivning över vad kommunen gör och hur man kontaktar kommunen. Anledningen är att 
det språk som finns inom offentlig sektor kan vara svårt att ta till sig för olika grupper. 
Används ett klart och enkelt språk underlättar det för alla. 
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Genom att surfa runt på webbplatsen och även söka på ordet lättläst har jag funnit att 
www.osby.se inte har någon information på lättläst, riktlinjen följs inte. 

4.2.11 Ge en del information på teckenspråk 
Riktlinje 4.3.2, prioritet 2 
 
Vägledningen rekommenderar att t.ex. följande information ska finnas på teckenspråk: en kort 
beskrivning av vad kommunen gör samt hur man kontaktar kommunen. 
 
Genom att surfa runt på webbplatsen och även söka på ordet teckenspråk har jag funnit att 
www.osby.se inte har någon information på teckenspråk, riktlinjen följs inte. 

4.2.12 Ge en del information på vanliga invandrarspråk, engelska och de 
svenska minoritetsspråken 
Riktlinje 4.3.3, prioritet 1 
 
Om webbplatsen har målgrupper som inte har svenska som modersmål rekommenderar 
vägledningen att delar av webbplatsen översätts till andra språk. Valet av vilka språk 
information ska översättas till kan t.ex. göras genom att se hur många utlandsfödda som finns 
i kommunen. Därefter vilket språk de talar och översätta till de språken. 
 
Osby kommun är liten, ca 12 500 invånare. Det finns olika grupper av invandrare. Idag har 
www.osby.se enbart lite information på engelska. Då kommunens webbplats vänder sig till 
alla kommuninvånarna skulle viss information kunna finnas på andra språk. 
 

 
Figur 35: Exempel på länk till information på annat språk 

Riktlinjen följs inte, men då det är relativt få som berörs bedöms detta inte vara så allvarligt. 
Genom att istället satsa på att skriva på enkel och klar svenska vinner kommunen mest. 

4.2.13 Webbplatsen bör ha en sökfunktion 
Riktlinje 4.4.1, prioritet 1 
 
Grundprincipen enligt Vägledningen 24-timmarswebben är ”allt innehåll som är åtkomligt på 
webbplatsen bör göras sökbart, inklusive publikationer och andra dokument.” (s.90). 
 
På www.osby.se finns en enkel sökfunktion i sidhuvudet och genom den placeringen är den 
åtkomlig från alla sidor. När en sökning görs listas resultatet på en ny sida och användaren får 
där tillgång till en avancerad sökfunktion. Detta sätt att nå en avancerad sökfunktion 
rekommenderas av Vägledningen. Tyvärr finns inte dokument med i sökresultatet. Detta beror 
eventuellt på de tekniska problem som osby.se har med sin sökfunktion då det i 
sökinstruktionerna står att det går att söka i dokument. 
 
Genom att webbplatsen har en sökfunktion följs riktlinjen. 
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Figur 36: Sökresultat av en enkel sökning på ordet förskolor. 

4.2.14 Gör sökfunktionen åtkomlig från alla sidor 
Riktlinje 4.4.2, prioritet 1 
 
Den enkla sökfunktionen finns i sidhuvudet och är tillgänglig från alla sidor på webbplatsen, 
därmed följs riktlinjen (se figur 36). 

4.2.15 Ge användarna möjlighet att söka på de ord som de är vana vid 
Riktlinje 4.4.3, prioritet 2 
 
En användare kan ha problem att hitta det den söker på grund av att den använder andra ord 
än myndigheten gör. Ett konkret exempel på detta för Osby kommun är termen dagis. Inom 
kommunen används termen förskola. Ett troligt scenario är att användare i sökfältet anger 
ordet dagis istället för förskola för att hitta information om dagis/förskolor.  
 
Vägledningen rekommenderar att språket ska utgå från användarnas perspektiv. Genom att 
t.ex. använda en synonymordlista kopplad till sökfunktionen kan man styra att användaren får 
det sökresultat den vill.  
 
Genom att utföra en sökning på ordet dagis fick jag följande träfflista (se figur 37). 
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Figur 37: Sökning efter dagis i Osby kommun 

Här borde användaren fått upp träffar på vilka förskolor/dagis som finns i kommunen. Om jag 
istället söker på förskola får jag upp följande resultat (se figur 38) 
 

 
Figur 38: Sökning efter förskola i Osby kommun 

Här listas de olika förskolorna i Osby kommun. För användarna hade det underlättat om 
förskolorna hade listats även när sökningen görs på ordet dagis. Något intressant som också 
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upptäcktes var att om sökning görs på ordet förskolor blir sökresultatet något helt annat. Alla 
förskolor listas inte. Det är ganska sannolikt att en sökning efter dagis/förskolor görs med 
något av orden dagis, förskola, förskolor. Att sökresultatet skiljer sig kraftigt åt gör det svårt 
för användare att hitta det de söker. Språket utgår inte från användarens perspektiv och 
riktlinjen följs helt enkelt inte. 

4.2.16 Ge tydliga sökresultatsidor 
Riktlinje 4.4.4, prioritet 2 
 
Vägledningen rekommenderar att sökresultatet presenteras på ett bra sätt. Detta kan göras 
genom att t.ex. låta söksträngen stå kvar i sökfältet, i början av sökresultatsidan kan 
söksträngen anges, det ska stå hur många träffar sökningen gav och datum (för att visa hur 
aktuell informationen är) kan visas på varje träff. 
 
Genom att titta på figur 38 framgår det att söksträngen står i sökfältet, det anges hur många 
träffar sökningen gav och träffarna listas med en kort text, även relevans anges. För att 
ytterligare förbättra presentationen av sökresultatet bör söksträngen anges i början av 
sökresultatsidan. Om en sökning ger noll träffar ges idag ingen information förutom noll 
träffar. Denna funktion bör förbättras genom att ge användaren tips för att göra en ny bättre 
sökning. Sökfunktionen stödjer ej heller felstavningar.  
 
Riktlinjen bedöms följas i stora delar men kan förbättras. 
 
Värt att notera är att det står att Osby.se har problem med sin sökfunktion vilket gör att 
resultatet kan vara något opålitligt då det inte står exakt vilka problem som finns. 

4.2.17 Gör det möjligt att ställa frågor och ha en dialog med myndigheten 
Riktlinje 4.6.1, prioritet 1 
 
Osby kommuns webbplats har inte många funktioner för att ställa frågor och ha en dialog 
förutom e-post. Det finns dock möjlighet att via ett formulär på Kontaktsidan kontakta 
kommunen. Användaren kan skriva in vad som helst och det enda obligatoriska fältet som 
måste fyllas i är namn. I övrigt är det upp till användaren att själv ange hur den vill bli 
kontaktad, om den vill bli det. En kort bekräftelse på att meddelandet skickats presenteras för 
användaren på skärmen. I övrigt får användaren ingen feed-back direkt. Även på sidan Om 
webbplatsen finns en funktionsbrevlåda angiven dit användaren kan e-posta in synpunkter och 
klagomål. Här finns inget automatiskt svar utan där är det mottagaren som skriver ett svar och 
skickar till användaren. 
 
Riktlinjen följs, men kan förbättras. 

4.2.18 Använd funktionsbrevlådor 
Riktlinje 4.6.2, prioritet 1 
 
Funktionsbrevlådor är ingen personlig e-postadress utan en aliasadress som flera personer kan 
hanteras. Detta används av alla förvaltningar på kommunen (se 4.2.2 Ge en 
verksamhetsöversikt och kontaktinformation) och även till en del funktioner. Ett exempel är 
jobbansökningar som kan skickas till personal@osby.se. Denna funktionsbrevlåda kan 
hanteras av flertalet medarbetare på personalavdelningen. 
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4.2.19 Gör det möjligt att läsa och söka i diariet 
Riktlinje 4.6.5, prioritet 3 
 
För att göra myndigheter mer offentliga kan diariet publiceras på webbplatsen. Hänsyn måste 
tas till sekretessbelagd information o.s.v. 
 
På www.osby.se finns enbart en postlista innehållandes de senaste dagarnas post tillgänglig 
för allmänheten. Riktlinjen följs inte. Det finns ej heller någon information om vart 
användaren kan vända sig om den vill veta vad som finns i diariet. 
 

 
Figur 39: Diariet på www.osby.se 

4.2.20 Sammanfattning av resultat för webbplatsens innehåll och tjänster 
Totalt har 19 riktlinjer granskats. Av dessa 19 bedöms 13 följas, d.v.s. ca 68 %. En del av de 
som följs kan förbättras ytterligare. 
 
Undersökningen visar att det finns ett avsnitt som berör kris, säkerhet och räddning. Detta 
avsnitt kan förbättras genom att mer tydligt klargöra kommunens ansvar vid en kris. 
Verksamhetsöversikt och kontaktuppgifter finns men är utspridda på flera sidor. Detta kan 
försvåra för användare att hitta kontaktuppgifter till den förvaltning eller person den söker.  
 
Startsidan tydliggör till viss del syftet med webbplatsen. Alla sidor på webbplatsen har en 
sidtitel, avdelningen Om webbplatsen finns, information om hur kakor (cookies) hanteras 
finns, det anges när en sida senast uppdaterades/granskades och det framgår tydligt vilken 
som är utgivare till webbplatsen. Däremot saknas uppgift om vem som är 
informationsansvarig. Användare vet därför inte till vem eller vart de ska vända sig om de har 
frågor eller synpunkter på webbplatsen. Även information på lättläst och teckenspråk saknas. 
Enbart information på engelska finns. 
 
Både en enkel och en avancerad sökfunktion finns. Sökfunktionen finns åtkomlig i sidhuvudet 
och är därmed nåbar från alla webbsidor. Vad gäller sökfunktionen verkar osby.se har 
problem med den enligt information som står på sökresultatsidan. Trots det gick det att söka 
och få fram träffar. Sökresultatsidan var tydlig men kan förbättras på några punkter som t.ex. 
att ange söksträngen på sidan och ge användaren hjälp om den inte får några träffar.  
 
Sökfunktionen använder sig inte av någon synonymordlista eller liknande. Söker en 
användare på dagis får den inte upp en enda träff på ett dagis/förskola. Det var också väldigt 
olika resultat på om en sökning gjordes på ordet förskola eller förskolor. Som användare 
förväntar man sig att få träff på de förskolor som finns i kommunen oavsett om sökningen 
görs på dagis, förskola eller förskolor. Användaren har med andra ord ingen möjlighet att 
söka på de ord de är vana vid. 
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Förutom att besöka eller ringa till kommunen finns det genom e-post och ett webbformulär 
möjlighet att ställa frågor och föra en dialog med kommunen. Funktionsbrevlådor används av 
förvaltningar och t.ex. för jobbansökningar. 
 
Kommunens diarie är inte nåbart via webbplatsen utan enbart en postlista innehållandes de 
senaste dagarnas mottagna post finns tillgänglig. 

4.3 Att hålla webbplatsen levande 
I detta avsnitt redovisas resultat från kapitel fem i vägledningen som handlar om hur man 
håller en webbplats levande. Många delar i kapitel fem faller utanför arbetets avgränsning då 
de handlar om förvaltningsorganisation, mäta mot uppsatt mål, kontrollera besökstatistik, 
policies med mera. 
 
Följande riktlinjer är ej undersökta då de faller utanför arbetets avgränsning: 

• 5.1 – Förvaltningsorganisationen 
• 5.2 – Uppföljning av användning och innehåll  
• 5.3 – Krisinformation på webbplatsen 
• 5.4.1 – Skriv enkelt och begripligt 
• 5.4.2 – Skriv det viktigaste först 
• 5.4.6 – Var konsekvent i hur saker benämns 
• 5.5.7 – Det ska framgå om ett dokument är en del av ett större dokument 
• 5.5.8 – Markera citat i koden 
• 5.6.2 – Tillhandahåll standardbaserade alternativ till format som kräver 

insticksprogram 
• 5.6.3 – Tillhandahåll textalternativ till imagemappar 

 
I slutet görs en sammanfattning av resultatet för riktlinjerna som behandlas i kapitel fem i 
Vägledningen 24-timmarswebben. 

4.3.1 Skriv tydliga och beskrivande rubriker 
Riktlinje 5.4.3, prioritet 1 
 
För personer med lässvårigheter är det extra viktigt med bra rubriker. Med bra rubriker hjälper 
man användarna att enklare hitta i texten. 
 
För att kunna dra ett resultat för om denna riktlinje följs eller inte skulle alla webbsidor på 
webbplatsen behöva besökas. Detta faller utanför avgränsningen och det går inte dra en 
komplett slutsats på om riktlinjen följs eller inte. Genom att titta på några olika sidor med 
rubriker har jag funnit att det finns rubriker som är tydliga, ett exempel på detta är sidan om 
skolskjuts  (http://www.osby.se/Templates/Article1.aspx?PageID=77463668-3da9-4d28-
aeb6-d30fdead5e36). Det finns med all sannolikhet också mindre bra rubriker.  
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Figur 40: Exempel på beskrivande rubriker 

4.3.2 Dela upp längre texter i stycken 
Riktlinje 5.4.4, prioritet 1 
 
En luftig text ger ögat vila samtidigt som det blir lättare att överblicka texten. 
 
Genom att besöka några olika webbsidor ges intrycket att längre texter delas upp i olika 
stycken. Ett exempel är sidan om Radon 
(http://www.osby.se/Templates/Article1.aspx?PageID=719ecb82-f6b0-413f-8032-
628171757f68) 
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Figur 41: Exempel på där text är uppdelad i olika stycken 

Det går dock inte säga om riktlinjen följs fullt ut då det faller utanför avgränsningen att 
kontrollera alla webbsidorna. Min bedömning efter att ha surfat runt på webbplatsen är att 
stycken används för att dela upp längre texter och riktlinjen följs. 

4.3.3 Dela upp uppräkningar i listor 
Riktlinje 5.4.5, prioritet 2 
 
Vägledningen rekommenderar att uppräkningar med fler än fyra delar ska presenteras som en 
lista för att texten ska bli enklare att överblicka. Vidare ges rekommendationer att listor över 
rapporter och liknande ska presenteras i kronologisk ordning, bokstavsordning eller 
nummerordning. De nyaste posterna kan skrivas överst. 
 
Genom att besöka några olika sidor kan följande konstateras. Listor används vid 
uppräkningar, se figur 44. 
 
Vad gäller protokoll som kan ses som en typ av rapport listas de med de nyaste överst. 
Däremot används tyvärr inte korrekt HTML-element för listningen utan en tabell används 
istället. 
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Figur 42: Lista med protokoll, det senaste listas överst på sidan 

Av ovanstående resultat bedöms riktlinjen inte följas fullt ut. 

4.3.4 Var lagom exakt 
Riktlinje 5.4.7, prioritet 3 
 
Denna riktlinje handlar om att ange lagom med detaljer då för mycket detaljer kan göra 
information svår att ta till sig. Exempel på lagom exakt är att ange filstorlek med två 
signifikanta siffror, för saker som inte inträffat idag räcker det med datum, pengasummor kan 
anges med kronor (ören behövs oftast inte, men ett undantag är skattesatsen). 
 
Genom att besöka några olika sidor på www.osby.se kan det konstateras att riktlinjen följs lite 
si och så. På t.ex. invånarantal anges 12 500 vilket anses ”lagom exakt”. På sidan om 
skattesats anges ören, det är också helt korrekt enligt vägledningen. Filstorlekar anges oftast 
lagom exakt då filstorleken anges i Mb, t.ex. 0.12Mb. På protokoll- och blankett sidor anges 
däremot exakt filstorlek, t.ex. 184kb (se figur 42). Här borde filstorleken anges på samma sätt 
som övriga filstorleksangivelser. 
 
Slutsatsen blir att det finns lite mer att jobba på för att denna riktlinje ska följas. 
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4.3.5 Skriv datum och tid enligt standard 
Riktlinje 5.4.8, prioritet 2 
 
Vägledningen rekommenderar att datum anges på samma sätt på hela webbplatsen. I löpande 
text enligt mönstret ”den 29 december 2004” i andra sammanhang enligt mönstret ”2004-12-
29”. 
 
Genom att besöka olika sidor på www.osby.se har jag kommit fram till att riktlinjen verkar 
följas. Det går dock inte säga om riktlinjen följs fullt ut då det faller utanför avgränsningen att 
kontrollera alla webbsidorna. 
 
I sidfoten på alla sidtyper står ett datum enligt mönstret ”2004-12-29” för när sidan senast 
uppdaterades/granskades. I löptexten på nyheten ”Nya regler för skrotning av bilar” 
(http://www.osby.se/Templates/News1.aspx?PageID=3688f62c-0039-4ff2-b5b0-
23688eb930aa) står datum enligt mönstret ”den 1 juni 2006”. 
 

 
Figur 43: Datum enligt standard 

4.3.6 Undvik förkortningar 
Riktlinje 5.4.9, prioritet 3 
 
Vägledningen rekommenderar att generellt undvika förkortningar då det går lika fort att läsa 
hela orden. Om förkortningar används ska de skrivas med punkt, d.v.s. t.ex., istället för t ex. 
 
Genom att söka på följande förkortningar:  

• t.ex. – tretton träffar 
• t ex – noll träffar 
• m.m. – sju träffar 
• d.v.s – tre träffar 
• d.v.s. – två träffar 
• d v s – noll träffar 
• etc. – fem träffar 

och sedan granska koden på träffsidorna har jag funnit att webbplatsen använder sig av 
förkortningar men inte i någon större utsträckning. Förkortningarna skrivs med punkt. 
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Riktlinjen verkar följas, dock är det omöjligt att veta exakt vilka förkortningar som används 
på webbplatsen samt kan inte alla webbsidor granskas och det går därför inte med säkerhet 
säga att riktlinjen följs fullt ut. 

4.3.7 Gör listor med de HTML-element som är till för att skapa listor 
Riktlinje 5.5.1, prioritet 1 
 
Användare som använder hjälpmedel t.ex. en skärmläsare underlättar det om webbplatsen 
kodar listor med HTML-elementen <ul> och <li> för punktlistor och <ol> och <li> för 
numrerade listor. Då kan skärmläsaren informera användaren att det är en punktlista. 
 
Genom att surfa runt på www.osby.se har jag hittat en sida som använder punktlistor. Genom 
programmet Web accesibility Toolbar (Struktur - Listobjekt) har jag fått fram att koden för 
punktlistan använder ul och li element och riktlinjen följs. 
 

 
Figur 44: Exempel på punktlista 

Återigen går det inte säga om riktlinjen följs fullt ut då det faller utanför avgränsningen att 
kontrollera alla webbsidorna. Det kan finnas sidor där redaktören inte använt sättet som 
erbjuds i publiceringssystemet för att skapa en punktlista utan gjort en egen variant och då 
kanske inte använt <ul> och <li> elementen.  

4.3.8 Skapa rubriker med h-element 
Riktlinje 5.5.2, prioritet 1 
 
Det finns många olika anledningar till varför rubriker ska formateras med h-elementet. En av 
dem är att hjälpmedel då kan urskilja vad som är en rubrik och informera användaren om det. 
Används inte h-element för att ange att det är en rubrik kan det vara svårt för användarna att 
ta del och förstå informationen då struktur saknas. 
 
På www.osby.se används h-element för rubriker. Genom Web Accessibility Toolbar (Struktur 
- rubrikstruktur) har detta undersökts för sidan om skolskjuts som har följande rubrikstruktur: 
 
<H1>Skolskjuts </H1> 
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<H2>Avståndsgränser för att bli beviljad skolskjuts</H2> 
<H2>Ansvarig för skolskjutsar inom grundskolan </H2> 
<H2>Ansvarig för skolskjutsar inom gymnasieskolan</H2> 
 
Rubrikerna anges i stilmallen som används för webbplatsen. Riktlinjen följs. 

4.3.9 Gör det möjligt att ringa upp telefonnummer 
Riktlinje 5.5.3, prioritet 2 
 
Det blir allt vanligare att användare har IP-telefoni och fler webbläsare stödjer möjligheten att 
ringa upp telefonnummer direkt från länkar på webbsidor. Vägledningen rekommenderar att i 
koden markera telefonnummret som en tel-länk. Om detta görs kan användaren ringa upp 
numret. 
 
Genom att granska koden för kontaktsidan har jag funnit att det inte är möjligt att ringa upp 
telefonnummer på webbplatsen. Inga tel-länkar används. 
 
Exempel på kod för kommunens telefonnummer på kontaktsidan: 
 
<Telefon: 0479- 180 00<br /> 
 
Jag har också surfat till samma sida med en mobiltelefon för att se om telefonnumret 
aktiverades och därmed gick att ringa. Det gick inte ringa numret och riktlinjen följs inte. 

4.3.10 Markera om sidan eller del av sidan är på ett annat språk 
Riktlinje 5.5.4, prioritet 3 
 
Om en webbplats på svenska innehåller sidor på andra språk ska det i koden på de sidorna 
anges vilket språk de är på. En av anledningarna är att uppläsande hjälpmedel då kan läsa upp 
texten med rätt uttal. Om det inte anges vilket språk sidan är på kommer sidan att läsas upp 
med svenskt uttal. 
 
På www.osby.se finns några sidor på engelska. Vid en jämförelse och granskning av koden på 
en svensk sida och en engelsk sida har jag funnit att riktlinjen inte följs. 
 
I koden står: 
 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
 
Detta står både på de svenska och engelska sidorna och det är inte möjligt för en skärmläsare 
att läsa upp sidor med rätt uttal. 

4.3.11 Markera förkortningar med abbr och acronym 
Riktlinje 5.5.5, prioritet 3 
 
Genom att ange <abbr> på förkortningar kan hjälpmedel som t.ex. skärmläsare läsa 
förkortningen istället för att bokstavera förkortningen.  
 
Genom att i sökfunktionen söka på förkortningen ”t.ex.” fick jag fram en sida om Vedeldning 
(http://www.osby.se/Templates/Article1.aspx?PageID=90b43db8-95d7-488f-ab06-
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5b3a0434e46c) som använde sig av förkortningen ”t.ex”. Vid en granskning av koden visade 
det sig att <abbr> inte användes för att informera hjälpmedel om att det är en förkortningen 
och riktlinjen följs inte. 

4.3.12 Stryk aldrig under text som inte är länkad 
Riktlinje 5.5.6, prioritet 1 
 
Genom att besöka ett antal webbsidor har jag funnit att ingen text är understruken och 
riktlinjen verkar följas. Återigen går det inte säga om riktlinjen följs fullt ut då det faller 
utanför avgränsningen att kontrollera alla webbsidorna. Det kan finnas sidor där redaktören 
gjort text understruken som inte är en länk.  

4.3.13 Gör tusentalsavskiljning med fast mellanslag 
Riktlinje 5.5.9, prioritet 3 
 
För att undvika olämpliga radbrytningar rekommenderar Vägledningen att använda fasta 
mellanslag för t.ex. ”12 500” invånare. I html-kod görs detta med att skriva 12&#160;000.  
 
Genom att granska koden för sidan Information om Osby kommun 
(http://www.osby.se/Templates/Article1.aspx?PageID=c572683c-d6e6-446c-bcc7-
f4de72a48daa) där kommunens invånarantal anges som 12 500 invånare har jag funnit att 
riktlinjen inte följs. Nedan visas koden för detta: 
 
<…i snapphanebygderna, och har cirka 12 500 invånare.</p> 
 
Alltså ingen kod för fast mellanslag finns angiven. 

4.3.14 Beskriv samtliga meningsbärande bilder och grafiska objekt med alt-text 
Riktlinje 5.6.1, prioritet 1 
 
Bilder som är meningsbärande, d.v.s. om viktig information försvinner om bilden inte visas, 
bör ha en alt-text. Om en bild däremot inte är meningsbärande ska den ha en tom alt-text. 
 
Det finns inte möjlighet att granska hela kommunens webbplats därför går det inte dra ett klart 
resultat på om denna riktlinje följs eller inte. Genom att titta på alt-texter för första sidans 
bilder blir resultatet blandat. I vissa fall finns alt-text till bilder som är meningsbärande, i 
andra fall finns en alt-text till en icke meningsbärande bild. T.ex. finns alt-texten engelsk 
flagga på bilden på engelska flaggan. Denna bild anser jag vara icke meningsbärande och 
skulle kunna ha en tom alt-text. Detsamma gäller alt-texterna God Jul och Gott Nytt År samt 
Julkort av Gunilla Persson.  
 
Alt-texten Startsidan på Osby kommuns hemsida är däremot mer meningsbärande. Den talar 
om något för användaren som kan vara av vikt.  
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Figur 45: Exempel på alt-texter på startsidan 

Mer exempel på mindre bra alt-text tydliggörs i bilden nedan. Turistinformation känns mindre 
meningsbärande då det ändå står i klartext. För en användare som får sidan uppläst blir det 
kaka på kaka att höra Turistinformation två gånger. 
 
Resultatet blir att riktlinjen inte följs. 

 
Figur 46: Exempel på hur en del av startsidan ser ut med bilder visade och vilka alt-texter de har 

4.3.15 Använd inte bokstavsbilder 
Riktlinje 5.6.4, prioritet 3 
 
Genom att besöka olika sidor har jag inte lyckats hitta bokstavsbilder, d.v.s. bilder som är 
uppbyggda av tecken, pilar, linjer av bindestreck e.t.c. En sökning på ”->”, ”=>” gav noll 
träffar vilket gör att resultatet blir att riktlinjen verkar följas. Då hela webbplatsen inte 
granskats blir resultatet om riktlinjen följs eller inte ej komplett. 

4.3.16 Skriv tydliga länkar 
Riktlinje 5.7.1, prioritet 1 
 
En grundregel för länkar enligt Vägledningen är att det ska vara möjligt att förstå vart länken 
leder även om den är lyft ur sitt sammanhang. Detta innebär att länkar av typen ”läs mer”, 
”klicka här”, ”Läs mer om…” ska undvikas. 
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På www.osby.se skrivs länkar generellt på högra sidan och detta är styrt av sidmallen. Länkar 
av typen ”klicka här” och ”läs mer” verkar inte användas i någon större utsträckning. Vid en  
sökning på termen ”klicka här” blev sökresultatet noll träffar.  
 

 
Figur 47: Exempel på olika länktexter till olika typer av information 

I figur 32 visas en exempelsida med flera olika typer av länkar. Länkar som benämns 
”Ledighetsansökan”, ”Läsårstider”, ”Särskola Bryggan”, ”Kanothajk, maj 2007” bedöms vara 
tydliga och riktlinjen följs.  

4.3.17 Använd title för att ge mer information 
Riktlinje 5.7.2, prioritet 2 
 
Länkar ska vara tydliga i sig själva, men i vissa fall kan en title-text läggas till för att ge mer 
information. Title-texter syns när musmarkören förs över länken.  
 
Vid en undersökning av olika länkar på olika sidor har jag funnit att title-texter inte används 
generellt utan bara i vissa fall. Ett exempel är på sidor med blanketter. Här visas en annan 
title-text än texten på själva länken. Title-texten ger med andra ord användaren mer 
information om vad som händer om den klickar på länken och riktlinjen följs. 
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Figur 48: Exempel på title-text 

4.3.18 Tala om när en länk öppnas i nytt fönster 
Riktlinje 5.7.3, prioritet 1 
 
Vägledningen rekommenderar att länkar till webbplatser (oberoende om det är den egna eller 
andra) ska öppnas i samma fönster. Detta följer inte www.osby.se.  
 
Genom att klicka på interna, externa och dokumentlänkar fungerar det på följande sätt på 
www.osby.se. Interna länkar öppnas i samma fönster, externa länkar öppnas i nytt fönster, 
dokumentlänkar öppnas i nytt fönster eller i ursprungsapplikationen, det sistnämnda är 
vanligast. 
 
Genom att klart och tydligt informera användarna om vilka länkar som är interna respektive 
externa och dessutom använda olika symboler framför länkarna är det tydligt för användaren i 
vilket fönster länken öppnas. I texten “Om webbplatsen” finns detta också förklarat. 
 
På en del sidor där länkar inte presenteras enligt standarden står förklarande text vad som 
händer när användaren klickar på en länk. Se exempel på Lokal-TV sidan. 
 

 
Figur 49: Länkar som öppnas i nytt fönster 
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Resultatet av undersökningen visar att användarna får information om när en länk öppnas i ett 
nytt fönster men då vägledningen rekommenderar att länkar ska öppnas i samma fönster följs 
inte riktlinjen. 

4.3.19 Publicera i första hand dokument i HTML eller XHTML 
Riktlinje 5.7.4, prioritet 1 
 
På www.osby.se publiceras protokoll, rapporter och andra dokument enbart i pdf-format. I 
något fall har jag lyckats hitta ett par excelfiler. Detta innebär att riktlinjen inte följs. 

4.3.20 Ge dokument tydliga filnamn 
Riktlinje 5.7.5, prioritet 1 
 
Genom filnamn som lokaluthyrning.pdf, Broschyr Osby kanal.pdf, Uppsägning av 
barnomsorgsplats bedöms filnamnen vara tydliga och riktlinjen följs. 

4.3.21 Skilj länkar med minst ett tecken 
Riktlinje 5.7.6, prioritet 2 
 
Jag har inte kunnat hitta flera länkar som presenteras i följd utan länkar verkar alltid 
presenteras en på varje rad. Därför skiljs länkar åt med minst ett tecken och riktlinjen följs. 

4.3.22 Skapa kortadresser för sidor som ska spridas 
Riktlinje 5.7.7, prioritet 2 
 
Vägledningen rekommenderar att om en adress till en sida ska spridas t.ex. via e-post eller 
tryckt material, skapa en kortlänk (förenklad adress). 
 
På www.osby.se finns möjlighet att till varje webbsida skapa en kortlänk. Skolorna har 
utnyttjat detta. Knappar användaren in t.ex. www.osby.se/orkenedskolan i webbläsarens 
adressfält visas Örkenedskolans startsida. Riktlinjen följs. 
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Figur 50: Exempel på förenklad adress 

4.3.23 Undvik långa och krångliga webbadresser (URL:er) 
Riktlinje 5.7.8, prioritet 2 
 
Webbadresser används ofta i kommunikation som t.ex. i e-brev eller i tryckt material. Därför 
rekommenderar Vägledningen att det ska vara möjligt att ha enkla webbadresser som är korta, 
inte innehåller några konstiga tecken med mera. 
 
På www.osby.se har alla sidor som standard en lång och krånglig adress och riktlinjen följs 
inte. Det går dock skapa kortadresser till alla sidor. Dessa kortadresser visas aldrig för 
användarna utan det är bara redaktörer som skapat adressen som vet om kortadressen. Skapas 
kortadresser till sidor går man runt problemet med långa och krångliga webbadresser. 
 

 
Figur 51: Exempel på lång och krånglig webbadress till Örkenedskolans sida 
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4.3.24 Sammanfattning av resultat för att hålla webbplatsen levande 
Totalt har 23 riktlinjer granskats. Flera av riktlinjerna är svåra att säga om de följs eller inte. 
Det beror på att en analys av alla sidor på webbplatsen skulle behöva göras för att med 
säkerhet kunna säga att riktlinjen följs. Detta faller utanför avgränsningen varför jag har 
försökt granska ett axplock av webbsidor för att därigenom kunna få fram ett resultat. 
Av undersökta riktlinjer bedöms 13 följas, d.v.s. ca 56,5 %.  
 
Undersökningen visar att rubriker är tydliga och att längre texter delas upp i stycken. 
Uppräkningar görs ofta i listor med korrekta html-element, men protokoll och blanketter listas 
i tabellformat. Filstorleken för blanketter och protokoll anges exakt medan filstorlek på andra 
dokument anges mer lagom exakt d.v.s. med två signifikanta siffror. Vägledningen 
rekommenderar det sistnämnda.  
 
Datum skrivs enligt standard och förkortningar används sparsamt. I de fall förkortningar 
används skrivs de med punkt men i koden är de ej taggade med abbr-elementet. Om sidan blir 
uppläst av en skärmläsare betyder det att skärmläsaren inte kan läsa ut förkortningen utan 
exempelvis läser förkortningen m.m. som ”m punkt m punkt”. Hade abbr-elementet använts 
hade skärmläsaren istället kunna läsa upp ”med mera”.  Rubriker skapas med h-element och 
text som inte är länkad stryks ej under. Telefonnummer på en webbsida är inte kodade med en 
tel-länk. Om en användare haft en IP-telefon skulle den direkt när den surfar haft möjlighet att 
ringa upp numret om telefonnumret haft en tel-länk. Tusentalavskiljning görs inte med fast 
mellanslag vilket innebär att det kan vara en radbrytning mitt i en sifferuppgift. Detta är inte 
bra för sidans läsbarhet. Webbplatsen gör i kod ingen skillnad på om sidan är på svenska eller 
engelska. Skärmläsare kan därför ha svårt att läsa upp texten med rätt uttal. 
 
Bokstavsbilder används inte på webbplatsen. Alt-texter finns på både meningsbärande och 
icke meningsbärande bilder. För den som får webbplatsen uppläst får den därmed en del 
onödig information och även samma information uppläst två gånger då det ibland också finns 
en bildtext under bilden. 
 
Länktexter och dokumentnamn är tydliga. Title-elementet används för att ge mer information, 
ibland på ett bra sätt, ibland på ett mindre bra sätt. Länkar skiljs åt med minst ett tecken. 
 
Interna länkar öppnas i samma fönster, alla övriga länkar som t.ex. externa länkar, 
dokumentlänkar m.m. öppnas i nytt fönster alternativt i det program dokumentet är skapat i. 
Användaren får tydlig information om detta. Enligt vägledningen ska både interna och externa 
länkar öppnas i samma fönster.  
 
Inga dokument i HTML eller XHTML format har hittats på webbplatsen. Istället är pdf-
formatet det som generellt används. Ur tillgänglighetssynpunkt är det bättre om dokument 
finns i HTML eller XHTML format. Det går att göra pdf-filer tillgängliga, det faller dock 
utanför arbetets avgränsning att undersöka detta. 
 
Webbsidorna har långa och krångliga adresser men det går att skapa kortadresser till alla 
sidor. Kortadresser underlättar betydligt om en webbadress ska skrivas i ett e-postmeddelande 
eller tryckas i broschyrer och dylikt. Då har mottagarna lättare att komma ihåg webbadress. 
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5. Slutresultat 
Undersökningen visar att 47 av 77 granskade riktlinjer följs, d.v.s. ca 60%. 
 
Av riktlinjerna som har prioritet 1 följdes 30 av 44 (ca 68%) 
Av riktlinjerna som har prioritet 2 följdes 13 av 23 (ca 57%) 
Av riktlinjerna som har prioritet 3 följdes 4 av 10 (ca 40%) 
 
Uppdelat på de olika kapitlena ser det ut på följande sätt: 
Kapitel 3: 21 följs (prioritet 1 = 12 st, prioritet 2 = 7 st, prioritet 3 = 2 st) 
Kapitel 4: 13 följs (prioritet 1 = 11 st, prioritet 2 = 2 st, prioritet 3 = 0 st) 
Kapitel 5: 13 följs (prioritet 1 = 7 st, prioritet 2 = 4 st, prioritet 3 = 2 st) 
 

Andel riktlinjer som följs uppdelat på 
prioritet

0
5

10
15

Kap. 3 Kap. 4 Kap. 5
Kapitel

Antal

Prioritet 1
Prioritet 2
Prioritet 3

 
Figur 52: Diagram över vilka riktlinjer som följs uppdelat på prioritet och kapitel 

Andel riktlinjer som inte följs uppdelat på de olika kapitlena ser ut på följande sätt: 
Kapitel 3: 14 följs ej (prioritet 1 = 9 st, prioritet 2 = 4 st, prioritet 3 = 1 st) 
Kapitel 4: 6 följs ej (prioritet 1 = 2 st, prioritet 2 = 3 st, prioritet 3 = 1 st) 
Kapitel 5: 10 följs ej (prioritet 1 = 3 st, prioritet 2 = 3 st, prioritet 3 = 4 st) 
 

Andel riktlinjer som inte följs uppdelat 
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Figur 53:  Diagram över vilka riktlinjer som inte följs uppdelat på prioritet och kapitel 

Av detta kan utläsas att Osby kommuns hemsida har en del att jobba på om de vill följa 
riktlinjerna i Vägledningen 24-timmarswebben.  
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Om man ser närmare på resultatet för kapitel 3 – Standarder för webbplatser visar den att 
ca 60% av riktlinjerna följs. Hemsidan är konsekvent i sin navigation, struktur och 
utformning. Läsbarheten och kontrasterna är generellt sett bra samt fungerar designen till viss 
grad i olika fönster och skärmstorlekar. En stilmall används för att styra presentation och 
layout, ramar används inte och webbplatsen fungerar i stort sett utan javascript (undantag sök-
funktionen). Om stilmallen stängs av fungerar webbplatsen också. Saker som kan ställa till det 
för användarna är att det finns vissa problem för användarna att förstå var på webbplatsen de 
befinner sig då länkstigarna beter sig olika på olika sidtyper. Länkar har inte alltid en bra 
kontrast, inga innermarginaler används och bild plus länktext bildar inte en länk. Skriv-ut 
funktionen är inte heller en optimal lösning då man inte får ut hela sidan om man använder 
webbläsarens inbyggda skriv-ut funktion. Ett fåtal tabeller används på webbplatsen och de är 
inte alltid gjorda på ett tillgängligt sätt. Standarder för XHTML/HTML eller CSS:er används 
inte, men de valideringsfel som hittats bedöms inte vara av någon allvarligare karaktär.  
 
På kapitel 4 – Webbplatsens innehåll och tjänster följs ca 68 % av riktlinjerna som 
undersöktes. En del av dem som bedöms följas kan förbättras ytterligare. Om man ser till 
innehållet så finns ett avsnitt som berör kris, säkerhet och räddning. Informationen finns men 
kan förbättras. Verksamhetsöversikt och kontaktuppgifter finns men är utspridda på flera 
sidor vilket försvårar för användare att hitta kontaktuppgifter till den förvaltning eller person 
de söker. Funktionsbrevlådor används vilket är bra. Alla sidor har en sidtitel, avdelningen Om 
webbplatsen finns, information om cookies finns och det är klart och tydligt vilken som är 
utgivare till webbplatsen. En sökfunktion finns, den använder sig dock inte av någon 
synonymordlista så om en användare söker på ordet dagis ges ingen träff då ordet förskola 
används på webbplatsen istället. Information om informationsansvarig saknas samt finns 
ingen möjlighet att nå kommunens diarie. Enbart en postlista finns. Även information på 
lättläst och teckenspråk saknas. 
 
På kapitel 5 – Att hålla webbplatsen levande följs ca 56,5 % av riktlinjerna som 
undersöktes. På detta kapitel var det svårt att säga om riklinjen följdes eller inte. Dock 
bedömdes det att rubriker generellt är tydliga, taggas med H-elementet och att texter delas upp 
i stycken för att få en god läsbarhet. Även länktexter och dokumentnamn bedömdes vara 
tydliga. Uppräkningar görs i flertalen fall med korrekta HTML-element med undantag för 
protokoll och blanketter som listas i tabellformat. Detta är inte bra ur tillgänglighetssynpunkt 
speciellt eftersom tabellen  inte är skapad på ett tillgängligt sätt. Datum skrivs enligt standard 
på undersökta sidor samt används förkortningar sparsamt. De förkortningar som finns är inte 
taggade med abbr-elementet. Detta gör att en skärmläsare inte kan läsa ut förkortningen vilket 
gör textflödet hackigt. Webbplatsen gör heller ej skillnad på om en sida är på svenska eller 
engelska. En skärmläsare kan därför ha svårt att läsa upp texten med rätt uttal. Vad gäller 
bilder är beteendet på webbplatsen blandat. Alt-texter finns på både meningsbärande och icke 
meningsbärande bilder. För den som får webbplatsen uppläst innebär det att den får onödig 
information uppläst och den kan få samma information uppläst två gånger då det ibland finns 
en bildtext under bilden. Interna länkar öppnas i samma fönster, alla övriga länkar i nytt 
fönster. Detta beteende följer inte vägledningens rekommendationer. Den rekommenderar att 
både interna och externa länkar öppnas i samma fönster. Webbsidorna har långa och krångliga 
adresser men det går att skapa kortadresser till alla sidor. 
 
Totalt sett är tillgängligheten relativt god, betydligt bättre än före uppgraderingen och 
utbildningen av webbredaktörerna. Men, det finns en hel del som kan och behöver förbättras 
för att få en tillgängligare hemsida. 
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6. Diskussion 
 
Frågan om en tillgänglig hemsida har fått allt större betydelse ju närmare år 2010 vi kommer 
främst med anledningen av EU:s handlingsplan i2010 – Det europeiska 
informationssamhället för tillväxt och sysselsättning som Sverige ställt sig bakom. 
  
En undersökning av Osby kommuns hemsida som gjordes år 2006 visade att hemsidan hade 
tillgänglighetsproblem och kommunen bestämde sig för att förbättra tillgängligheten.  
 
Verva har tagit fram ett dokument, Vägledningen 24-timmarswebben, som innehåller riktlinjer 
som bör följas för att få en tillgänglig hemsida.  
 
Mitt arbete ämnar besvara hypotesen: 
”I vilken omfattning följer Osby kommuns hemsida riktlinjerna i Vägledningen 24-
timmarswebben och fortsättningsvis hur tillgänglig är därmed webbplatsen för 
funktionshindrade?” 
 
och frågeställningen: 
 

 Vilka riktlinjer i Vägledningen 24-timmarswebben följer Osby kommun? 
 Hur har tillgängligheten förändrats i samband med uppgraderingen av 

publiceringssystemet och utbildningsinsatsen för webbredaktörerna?  
 Vilka brister i tillgänglighet har Osby kommuns hemsida?  
 Vad kan Osby kommun göra för att öka tillgängligheten? 

 
Vägledningen innehåller drygt 130 riktlinjer. Jag valde att undersöka riktlinjerna i kapitel tre 
till fem. Totalt granskades 77 st. Arbetet har inriktat sig på att ge en allmän uppfattning över 
vilka riktlinjer som följs. Jag har inte gått på djupet utan försökt dra slutsatser på en mer 
övergripande nivå för varje riktlinje. Detta tillvägagångssätt kan påverka resultatet något. 
 
Till min hjälp har jag använt program som Web accesibility Toolbar och Fangs. Under 
arbetets gång märkte jag att flera riktlinjer var komplexa och det var svårt att bedöma om de 
följdes med den metod jag valt och den avgränsning jag gjort. Speciellt var det flera riktlinjer 
i kapitel fem där alla sidor hade behövts granskats, för att kunna dra en slutsats om riktlinjen 
följdes eller inte. Om en rubrik eller länktext är tydlig finns inga program som kan mäta utan 
manuell analys krävs. I resultatet av de manuella analyser som gjorts finns risk för subjektiva 
bedömningar. 
 
Under tiden min undersökning har genomförts har en ny version av Vägledningen 24- 
timmarswebben kommit. I den kan nya rekommendationer finnas. Då jag redan hade påbörjat 
min undersökning valde jag att fortsätta arbeta efter den version jag hade. Vid en snabb 
genomgång av den nya vägledningen verkar det dock inte vara några större förändringar som 
gjorts. 
 
Resultatet av min undersökning visade att 47 riktlinjer följdes. Det var färre än vad jag 
förväntat mig. Undersökningen visar också att många av de tillgänglighetsproblem som 
beskrivs i FunkaNu:s rapport är borta. Med uppgraderingen av publiceringssystemet försvann 
flertalet valideringsfel, från 146 till 13 fel. Tyvärr följer HTML-koden och koden för 
stilmallen fortfarande ingen standard vilket inte är bra. Valideringsfelen borde vara noll.  
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Hemsidan är byggd med en kombination av fasta och flexibla mått. Det ger goda 
förutsättningar för sidan att fungera i olika skärmupplösningar och teckenstorlekar. 
Kontrastförhållandena är goda på innehållsytan, däremot fanns vissa problem med länkar. Vid 
en närmare analys av länkar visade det sig att de är utformade på olika sätt på webbplatsen, 
ibland bildar bild + text en länk, ibland inte. Om en bild hör ihop med en länktext ska länk 
och bild tillsammans bilda en länk.  
 
Tabeller används i huvudsak inte längre i layoutsyfte utan en stilmall används för att styra 
presentation och layout. Tyvärr används tabeller för att lista protokoll och blanketter vilket 
försvårar betydligt för de som använder en skärmläsare. Att protokoll enbart finns i pdf-
format är inte heller den bästa lösningen. Det går att göra tillgängliga pdf-filer, det faller dock 
utanför avgränsningen att undersöka det, men det bästa är om de presenteras i 
HTML/XHMTL format. 
 
Hemsidan har en rubrikstruktur som är taggad med h-element, vilket gör att användare med 
hjälpmedel enkelt kan få fram vad som är rubriker på en sida och snabbt få en överblick av 
sidan. Även länkar presenteras på ett mer enhetligt sätt. Externa länkar öppnas i nytt fönster 
vilket användare får information om. Vägledningen rekommenderar dock att de ska öppnas i 
samma fönster. Detta för att användare då inte behöver leta bland olika fönster för att hitta var 
länken öppnades. 
 
Rullgardinsmenyn är utbytt mot en vertikal undermeny och de problem som fanns med 
rullgardinsmenyn är därmed borta. Navigeringen är konsistent, det förekommer inte längre att 
menyer ligger i innehållsytan. Länkstigarna fungerar på de flesta sidor, men tre sidtyper 
skapar felaktiga länkstigar. Detta kan förvirra användarna och bör korrigeras. 
 
Synpunkten om att viktig och relaterad information saknas har inte granskats i denna 
undersökning då det föll utanför avgränsningen.   
 
Min undersökning visar också att Osby kommun har mer att jobba på för att få en tillgänglig 
hemsida. Av de riktlinjer som jag granskade var det 30 st som inte följdes. 14 av dessa har 
prioritet 1 och är de som framför allt behöver åtgärdas. Det finns en del riktlinjer som med 
relativt enkla medel går att åtgärda. En av dessa är att korrigera länkstigarna på de tre sidtyper 
som hade felaktiga länkstigar. Att ange vem som är informationsansvarig samt ge bättre 
information på genomgångssidorna är också enkla att åtgärda. Med information om vem som 
är informationsansvarig vet användarna vart de ska vända sig med sina frågor eller synpunkter 
på webbplatsen. Genom bättre information/guidning på genomgångssidor underlättar man för 
användare att hitta det de söker efter. 
 
För de som har teckenspråk som första språk hade basinformation på teckenspråk förenklat 
användandet av hemsidan. För de som har läs- och skrivsvårigheter hade det underlättar om 
hemsidan haft en del information på lättläst. Ingen information på vare sig teckenspråk eller 
lättläst finns på hemsidan.  
 
På sökfunktionen hade det varit önskvärt om användaren haft möjlighet att söka och få träff 
på de ord de är vana vid, t.ex. dagis.  
 
Totalt sett får det ses som positivt att kommunen försökt göra något åt 
tillgänglighetsproblematiken på sin hemsida. Procentuellt följer de flest riktlinjer som har 
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prioritet ett (68%) som får ses som ett bra vägval. De har inte nått ända fram, men mycket har 
förbättrats. Att webbredaktörer har fått utbildning i webbtillgänglighet skapar goda 
förutsättningar för att de ska publicera information på ett tillgängligt sätt. T.ex. fortsätta skapa 
bra rubriker, länktexter och dokumentnamn samt dela upp längre texter i stycken. 
 
Vid ett fortsatt arbete med tillgängligheten kan en analys, över vilka målgrupper kommunens 
hemsida har, göras för att bättre se vilka riktlinjer som först bör åtgärdas. 
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7. Slutsatser 
Osby kommun har kommit en bit på väg med att förbättra tillgängligheten på sin webbplats 
genom sin satsning på ny version av sitt publiceringssystem. Det visar redan Vervas 
undersökning av första sidan där t.ex. valideringsfelen har minskat med 90%. Dock visar min 
undersökning att det finns mer att jobba på. Alla riktlinjer i Vägledningen 24-timmarswebben 
följs inte och därmed har webbplatsen brister in sin tillgänglighet. På många riktlinjer har de 
kommit en bit på väg och med mindre justeringar kan de uppfyllas. Andra saker saknas helt, 
t.ex. information på teckenspråk, lättläst och uppgifter om informationsansvarig. 
 
Totalt granskades 77 riktlinjer och 47 bedömdes följas. 

7.1 Fortsatt forskning 
Det finns fler riktlinjer att undersöka och fler tester att göra för att undersöka hur tillgänglig 
www.osby.se. Ett sätt är att bilda en användargrupp, bestående av deltagare med olika 
funktionshinder, och be dem testa webbplatsen. Flera av riktlinjerna som granskats skulle 
kunna granskas djupare. Vissa delar av webbplatsen låg utanför min avgränsning, t.ex. pdf-
filer. Osby kommuns webbplats har många pdf-filer på sin webbplats och det kunde vara 
intressant att undersöka om de är skapade på ett tillgängligt sätt. 
 
På Osby kommuns hemsida finns även några delwebbsiter, t.ex. Turistföreningens hemsida. 
Det skulle vara intressant och undersöka om den följer riktlinjerna i Vägledningen 24-
timmarswebben. 
 
Ett annat område som kan vara intressant att titta på är att undersöka om själva 
publiceringsverktyget är tillgängligt.   
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