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Abstrakt  
 
Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur de synskadade kan ta till sig information på 
Internet. Även de synskadade ska ha rätt till att kunna använda sig av Internet som alla 
andra. Vi ska också undersöka vilka webbhjälpmedel som finns till hands för de 
synskadade idag och hur dessa webbhjälpmedel fungerar i praktiken. Vilka problem 
som man kan stöta på när man använder sig av dessa webbhjälpmedel? Vi ska även 
undersöka hur mycket webbplatsernas utformning påverkar de synskadades 
Internetanvändning. 
 
Dagens webbplatser tenderar att använda mer och mer grafik utan alternativa texter. De 
hjälpmedel som en synskadad person använder har svårt att tolka detta, vilket leder till 
att många webbplatser är otillgängliga för denna grupp av människor.  
 
Vi har intervjuat nio synskadade och helt blinda personer för att få en inblick i hur de 
använder sig av Internet, vilka hjälpmedel som är vanliga och hur dessa hjälpmedel 
fungerar i praktiken. Vi kom fram till att synskadade idag är relativt beroende av 
Internet och att de använder sig av webbplatser på Internet som de känner till sedan 
tidigare. De personer som vi har talat med upplever att det är väldigt många webbplatser 
som inte är anpassade för synskadade personer. Samtidigt upptäckte vi att tekniken 
faktiskt finns som kan tolka grafiken på Internet, men att denna teknik inte är tillgänglig 
mycket beroende på att syncentralerna som delar ut dessa hjälpmedel inte inser vikten 
av att uppdatera dessa hjälpmedel oftare. 
 
 
 
Nyckelord: Framtid, HAL, hjälpmedel, information, Internet, JAWS, kunskap, 
riktlinjer, synskada och webbdesign.



  
 

 

Abstract  
 
The purpose of this paper is to find out how visually impaired people get information on 
Internet. Visually impaired people has got the right to be able to use the Internet like 
everyone else. We are also going to revise which aids visually impaired people use 
today, and how they work in practise. What problems can you run into when you use 
these aids? We are also going to revise how the webpages design affect the use of the 
Internet for the visually impaired people. 
 
The sites of today tends to contain more and more graphics without alternative texts. 
The aids a visually impaired person use have problems to interpret the graphics, which 
leads to that many sites are inaccessible for this group of people . 
 
We have interviewed nine visually impaired and blind people to get insight in how they 
use the Internet and which aids are the most common and how they work in practise. 
We have come to the conclusion that a lot of visually impaired people today are very 
dependent of the Internet. These people use sites that they from their own experience 
knows works.  
 
The persons we have talked to told us that they feel that many sites are not adjusted to 
visually impaired people. At the same time we discovered that the technology to 
interpret graphics on the Internet actually exists. But this technology is not available 
since the eye clinics does not realise the importance of updating the aids more often. 
 
 
 
Keywords: Aid, future, guidelines, HAL, information, Internet, JAWS, knowledge, 
visually impaired and webdesign. 
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1 Inledning 

 
 
Att ha tillgång till en dator är för många nuförtiden en självklarhet. Datorn har blivit ett 
viktigt arbetsverktyg både på arbetsmarknaden och privat. Tillgången till en dator har 
ökat markant under de senaste åren och fler och fler tjänster finns tillgängliga via 
Internet.1 Exempel på detta är att utföra bankärenden på Internet, köpa varor via Internet 
etc. I det dagliga livet blir det allt viktigare att kunna utnyttja informationstekniken som 
en resurs.2 
 
Någon som är drabbad av en synskada kan inte uppleva en webbsida på samma sätt som 
en fullt seende person. Synskadade personer kan inte se hur en webbsida ser ut 
utseendemässigt. De måste komma åt den bakomliggande koden. För att de synskadade 
ska kunna använda sig av Internet, så måste de använda sig av till exempel en 
skärmläsare. En skärmläsare är ett skärmläsarprogram som läser upp för den synskadade 
hur hemsidan är utformad. Med hjälp av skärmläsaren kan synskadade personer 
navigera runt på hemsidorna. I denna uppsats ska vi försöka få en bild av hur de 
synskadade upplever Internet, och hur de använder Internet. Vi ska även undersöka 
olika webbhjälpmedel som de synskadade använder i samband med sin 
datoranvändning. Vi ska granska hur dessa hjälpmedel fungerar, hur hjälpmedlen 
fungerar på en webbsida och vilka problem som kan uppstå.  
 
De synskadade personer vi har talat med i vår undersökning upplevde att det är väldigt 
många webbsidor som inte är anpassade för synskadade personer. Ett exempel på detta 
är att inför riksdagsvalet hösten 2002 hade synskadade personer svårt att hitta 
grundläggande information på partiernas webbplatser. Ingen av partiernas webbplatser 
följde riktlinjerna som rekommenderats av WAI (Web Accessibility Initiatives), för att 
dessa webbsidor ska vara tillgängliga för denna grupp. WAI är 14 riktlinjer som visar 
hur webbplatser kan göras tillgängliga för människor med funktionshinder.3 Stora 
grupper utestängdes alltså från information på nätet. Detta berodde bland annat på att 
bilder och grafik saknade alternativa (beskrivande) texter så att även en synskadad 
person kan få veta vad bilden föreställer. Alla partiers webbplatser, utom 
kristdemokraternas använde sig av en fast textstorlek vilket medför att texten inte går att 
förstora.4 
 
 
 
 
 
                                                 
1 http://www.hi.se/statistik/01342_Rapport_bilagor.PDF 2002-11-28 (Hjälpmedelsinstitutets hemsida) 
2 ibid 
3 http://w3c.sics.se/resources/office/translations/WAI-WEBCONTENT.html 2002-12-29 (WC3:s 
hemsida) 
4 http://www.handikappforum.goteborg.se/Nyheter/HO_UnderkantForPartiernasWebbplatser.html ;  
(Göteborgs Stads hemsida, Utvecklingsenheten för handikappfrågor)  2002-12-04 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med uppsatsen är att vi ska ta reda på hur de synskadade kan ta till sig 
informationen på Internet.  
 
Våra frågeställningar är:  
 

• Vilka webbhjälpmedel finns det? Hur pass anpassade är dessa för Internet? 
• Vilka för- och nackdelar har dessa webbhjälpmedel? 
• Hur bör webbsidorna utformas för att dessa ska vara tillgängliga för de 

synskadade? 
 
1.2 Avgränsningar 
 
I denna uppsats undersöker vi endast de synskadades situation och tar inte upp andra 
handikapp eller funktionshinder. 
 
Det finns en hel uppsjö av hjälpmedel för synskadade, men vi avgränsar oss till att bara 
ta upp de hjälpmedel som är relaterade till deras datoranvändning i samband med deras 
Internetanvändning. I denna uppsats kallar vi dessa hjälpmedel för webbhjälpmedel. 
 
1.3 Disposition  
 
I vår uppsats tar vi först upp bakgrunden till ämnet och tidigare forskning. I 
bakgrundskapitlet tar vi även upp de lagar som reglerar tillgängligheten för de 
synskadade, både i Europa och i Sverige, samt de riktlinjer som finns för att göra 
webbplatser tillgängliga för människor med funktionshinder. 
 
Därefter beskriver vi metoden som vi har använt oss av och sedan redovisar vi resultatet 
av vår undersökning. I resultatkapitlet redovisar vi intervjuerna som vi har genomfört, 
de webbhjälpmedel som synskadade använder samt hur webbdesignen bör se ut för att 
fungera på ett bra sätt då de synskadade ska ta till sig informationen på Internet. I 
sammanfattningen besvarar vi våra frågeställningar och i analys och slutdiskussionen 
drar vi slutsatser om vad som borde göras för att de synskadade ska kunna använda 
Internet som fullt seende personer.    
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2 Bakgrund 

 
 
2.1 Synskada som handikapp 
 
Ordet handikappad eller funktionshindrad används i flera olika betydelser. Vi använder 
ordet handikappad i denna uppsats för att beteckna en person som av fysiska eller 
psykiska skäl har mer betydande svårigheter att klara den dagliga livsföringen. Ett 
handikapp är inte en egenskap hos en individ utan ett förhållande mellan en individ och 
individens omgivning. Handikappet som en individ har påverkas av den enskildes 
livsvillkor, av samhällets utformning. En blind kan ha en skada på synnerven, en 
utvecklingsstörd kan ha en hjärnskada sedan födseln och en rullstolsbunden kan ha 
blivit skadad i en trafikolycka. Det är inte själva skadan som vi i första hand tänker på 
när vi använder ordet handikapp, utan de följder som skadan ofta för med sig. Här finns 
en väsentlig skillnad: skadan är något som hela tiden finns – antingen är en person 
skadad eller också är han det inte.5  
 
Enligt Synskadades Riksförbund omfattar begreppet synskadad både blinda personer 
och de som är synsvaga. Synskadad är den som har svårigheter att trots glasögon eller 
andra hjälpmedel att läsa en vanlig text i en dagstidning eller att orientera sig med hjälp 
av synen. Blinda människor saknar helt syn eller kan skilja mellan ljus och mörker. 
Dessa grupper kan även ha svårt att orientera sig på okända platser. Synskadan ser ofta 
olika ut från person till person och kan vara svår att beskriva för andra. Synnedsättning 
är vanligen oskärpa men det finns även andra synnedsättningar som till exempel 
bländningskänslighet eller bortfall av synfält.6  
 
Hjälpmedelsinstitutet anser att synskadade personer kan idag med hjälp av en dator, 
Internetuppkoppling och speciella syn hjälpmedel vara väldigt självständiga. De 
synskadade har idag en mängd hjälpmedel att tillgå. För att få tillgång till de hjälpmedel 
som man är berättigad till ska man vända sig till primärvården eftersom det är läkare, 
sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter som provar ut och föreskriver 
hjälpmedel.7 
 
Enligt Synskadades Riksförbund är det svårt att veta exakt hur många personer som är 
synskadade i Sverige idag. Man vet att det finns omkring 100 000 inskrivna vid någon 
av landets syncentraler.8 Cirka 13 000 beräknas vara blinda i Sverige.9 Tyvärr är det så 
idag att det regelverk som bestämmer över synskadades rättigheter till hjälpmedel 
skiljer sig avsevärt mellan olika delar av landet. Därför har inte alla synskadade samma 
tillgång till datorer. I vissa delar av landet får man själv köpa eller hyra både dator och 

                                                 
5 http://www.srfriks.org/synskado/vemsynsk.htm 2002-12-09 (Synskadades Riksförbunds hemsida) 
6 ibid 
7 http://www.hi.se/omhjalpmedel/marknad/Marknaden.PDF  2003-01-29 (Hjälpmedelsinstitutets 
hemsida) 
8 http://www.srfriks.org/synskado/vemsynsk.htm  2002-12-09 (Synskadades Riksförbunds hemsida) 
9 http://www.hi.se/kommunicera/syn_och_horsel.shtm  2002-12-28 (Hjälpmedelsinstitutets hemsida) 
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hjälpmedel och i andra delar av landet kan man få hjälp med anpassningarna, men själva 
datorn får man bekosta själv.10   
 
De olika syncentralerna runt om i landet ansvarar för rehabilitering av synskadade inom 
landstingets hälso- och sjukvård. Syncentralerna arbetar bland annat med utprovning av 
optiska hjälpmedel och andra syn hjälpmedel, det vill säga utrustning för synskadade i 
det dagliga livet.11  
 
Om man inte själv är synskadad är det väldigt svårt att tänka sig in i hur det är att vara 
synskadad. På Synskadades Riksförbunds webbsida har de illustrerat hur det kan vara 
att ha olika typer av synskador. Exemplet här nedan är direkt taget från deras webbsida 
(www.srfriks.org).12  
 

 
                                                 
10 http://www.ungasyn.se/arbete/datorhjalpmedel.html 2002-12-09 (Unga Synskadades hemsida) 
11 http://www.hi.se/omhjalpmedel/svensk_hj/default.shtm  2002-12-09 (Hjälpmedelsinstitutets hemsida) 
12 http://www.srfriks.org/synskado/hurser.htm  2002-12-09 (Synskadades Riksförbunds hemsida) 
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2.2 Tidigare forskning 
 
I detta avsnitt tar vi upp delar av den tidigare forskningen och utvecklingen av 
hjälpmedel för de synskadade som är relaterad till de synskadades Internetanvändning. 
  
2.2.1 Talsyntesens historia 
 
Talsyntes är ett mycket användbart hjälpmedel som vi även kommer att förklara 
närmare under kapitel 4.1 ”Webbhjälpmedel för de synskadade”. Hjälpmedlet är en 
sorts konstgjort tal som läser upp den text som markerats.  
 
Talsyntesens historia är äldre än vad man kanske tror. Redan på 1700-talet försökte man 
att på mekaniskt sätt producera en mänsklig röst.13  
Den ungerska uppfinnaren Wolfgang von Kempelen uppfann den allra första talande 
maskinen. Han studerade hur den mänskliga rösten fungerade och konstruerade olika 
modeller av talmaskiner. En av hans talande maskiner finns bevarad på the Deutsches 
Museum i München.  

 
En ritning av Wolfgang von Kempelens talande maskin. 
 
von Kempelens maskin fungerar fortfarande och den kan producera hela meningar. 
Maskinen låter som en barnröst eller som en vuxen som talar med en väldigt gäll röst. 
Den är konstruerad ungefär som människans talorgan är uppbyggt med mun, tunga, 
näsa och lungor. På den vänstra bilden kan man se ”lungorna” som är ersatta med en 
blåsbälg för att få en inandning och utandning. De två andra bilderna visar ”munnen” 
som är gjord av gummi, samt ”näsan”. Hela talmaskinen är innesluten i en låda med hål 
där man ska stoppa in sina händer för att manipulera fram ett ljud.14  
 
I korthet fungerar maskinen så att luften pressas in genom ”munnen” och ljudet formas 
med hjälp av en konstgjord tunga som rör sig samt genom att munnen kan forma olika 
ljud precis som en riktig mun. En del ljud som konsonanter kan inte simuleras så bra på 
detta sätt utan man får gissa sig till vad det ska vara för ljud. För att till exempel få till 
ett l -ljud får man stoppa in en tumme i den konstgjorda munnen.15  
 

                                                 
13 http://www.svenska.sics.se/talteknik/alla-talteknik.htm 2002-11-20 (Swedish Institute of Computer 
Science, SICS´s hemsida) 
14 http://www.ling.su.se/staff/hartmut/kemplne.htm  2002-12-02 (Institutionen för lingvistik,    
Stockholms universitet) 
15ibid 
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Forskningen har alltså pågått ett tag på detta område. I Sverige var det professor Gunnar 
Fant på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) som etablerade sig som en 
världsklassforskare inom området.16  
 
KTH:s forskning har lett till bland annat talsyntesprodukten Infovox som levereras över 
stora delar av världen av Telia Promotor.17  
 
2.2.2 Tidigare jämförelser av skärmläsare 
 
Hjälpmedelsinstitutet stimulerar forskningen om teknik och de synskskadades behov. I 
Sverige har Hjälpmedelsinstitutet bland annat som uppgift att följa den tekniska 
utvecklingen. Man vill medverka till att ny teknik kommer till användning i nya 
hjälpmedel och att uppmärksamma sådan utveckling som utestänger funktionshindrade. 
Hjälpmedelsinstitutet har arrangerat kurser om hur man gör webbsidor som är 
tillgängliga för funktionshindrade. Forskning av detta slag bedrivs mestadels på 
universitet och högskolor.18   
 
1999 gjorde Hjälpmedelsinstitutet en jämförelse mellan två olika skärmläsarprogram, 
Jaws och Hal, men utvecklingen går så pass snabbt framåt på detta område att denna 
undersökning anses gammal enligt dem som utförde den.19  
 
2.3 Lagar  
  
I detta avsnitt kommer vi att titta på hur lagarna tillvaratar de funktionshindrades och 
därmed de synskadades intressen när det gäller tillgängligheten av teknikbaserad 
service.  
 
Sverige har varit aktiva i det internationella samarbetet på handikappområdet under 
många år. FN:s generalförsamling införde 1993 ett antal standardregler (förklaras 
närmare i nästa stycke) som innebar att medborgare med funktionshinder har rätt till 
delaktighet och jämlikhet i samma utsträckning som andra medborgare. I och med dessa 
regler har medlemsstaterna det yttersta ansvaret att standardreglerna genomförs. Vi tar 
även upp några internationella riktlinjer.20  
 
2.3.1 FN:s standardregler 
 
Förenta Nationerna (FN) har utarbetat ett antal standardregler som ska tillvarata bland 
annat de synskadades rättigheter att ta del av information i samhället. Även om 
standardreglerna inte är juridiskt bindande, kan de bli internationell praxis när de 
används av ett stort antal stater som en folkrättslig regel. Reglerna består av 22 olika 

                                                 
16 http://www.svenska.sics.se/talteknik/forsk-index.htm 2002-12-03 (Swedish Institute of Computer 
Science, SICS´s hemsida) 
17 ibid 
18 http://www.hi.se/vision2002/pdf_sve/HIsroll_sv.pdf  s.2  2002-11-29 (Hjälpmedelsinstitutets hemsida) 
19 Personligt samtal med Mikael Holmgren som var med och testade skärmläsarprogrammen. 
Skärmläsarrapporten finns på http://www.hi.se/omhjalpmedel/skarmlasare/default.shtm. 
20 http://www.ho.se/showFile.asp?objectId=1652 2003-02-06 (Handikappombudsmannens hemsida) 
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regler och vi redogör inte för alla reglerna här, utan tar bara upp de regler som är 
intressanta i detta sammanhang.21  
 
Medlemsländerna ska införa handlingsprogram som gör den fysiska miljön tillgänglig, 
oavsett vilka eller hur stora funktionsnedsättningar människor har. Medlemsländerna 
ska också se till att dessa får tillgång till information och möjlighet till 
kommunikation.22 
 
2.3.2 Sveriges lagar 
 
Under många år har det pågått en debatt i Sverige om behovet av en lagstiftning för att 
säkra tillgängligheten för äldre och funktionshindrade i informationssamhället. 
Handikapprörelsen och Handikappombudsmannen har engagerat sig starkt för införande 
av lagar som förhindrar diskriminering och som ska säkra tillgängligheten. Man har 
sneglat på andra länder och ett land man har tittat närmare på är USA, där utvecklingen 
har skridit långt fram på området. Där har man säkrat funktionshindrades rättigheter i 
antidiskrimineringslagar, den så kallade ADA-lagen (Americans with Disabilities 
Act).23  
 
I 1996 års IT-proposition framhöll regeringen att Sverige ska sträva efter att bli ett 
informationssamhälle för alla. Här poängterade man hur viktigt det är att utveckla 
välfärdssamhället, att öka medborgarnas livskvalitet samt att också använda IT för att 
stödja grupper med särskilda behov av särskilda åtgärder, t.ex. funktionshindrade och 
äldre. Regeringen anser att handikappolitik är en demokratifråga och personer med 
funktionshinder ska ha lika möjligheter att röra sig i samhället och i samma 
sammanhang som andra. Alla medborgare, funktionshindrade eller inte har rätt att ta del 
av information och att göra sig hörda.24 
 
Handikappsombudsmannen har till uppgift att utvärdera och förverkliga 
standardreglerna som FN:s generalförsamling införde 1993. Handikappsombudsmannen 
har konstaterat att Sverige är ett föregångsland på många områden, bland annat då det 
gäller lagstiftningen som omfattat stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
och lagen om assistansersättning (LASS).25  
 
Det finns dock områden som Handkappsombudsmannen anser att Sverige är mindre bra 
på, och det gäller bland annat kommunernas tillämpning av FN:s standardregler, först 
och främst då det gäller tillgängligheten till både lokaler och av information. Exempel 
på detta är en undersökning som Handkappsombudsmannen utförde 1995. Man gjorde 
en undersökning av de statliga myndigheterna och deras lokaler och byggnader för att se 

                                                 
21 http://www.ho.se/showFile.asp?objectId=1652 2003-02-06 (Handikappombudsmannens hemsida) 
22 ibid  
23 http://www.riksdagen.se/debatt/9899/motioner/so/So439.asp  2003-01-16 (Sveriges Riksdags hemsida) 
24 http://www.social.regeringen.se/pressinfo/pdf/handikapp/s2000_7.htm 2003-02-07 
(Socialdepartementets hemsida) 
25http://social.regeringen.se/propositionermm/propositioner/pdf/p19992000_79.pdf  2003-02-07 
(Regeringskansliets hemsida) 
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om dessa var anpassade för personer med rörelsehinder, synskada, hörselskada eller 
annan funktionsnedsättning.26  
 
Man kom fram till att ungefär 85 procent hade anpassat lokaler och byggnader för 
rörelsehindrade men endast 21 procent hade gjort motsvarande anpassning för 
synskadade och 39 procent hade gjort det för hörselskadade. Dessutom var det två 
tredjedelar av de statliga myndigheterna som uppgav att de inte hade någon information 
som var tillgänglig vare sig på punktskrift, kassett, diskett eller i lättläst form. Fyra av 
tio var inte villiga att framställa informationen i anpassad form.27  
 
Regeringen var villig att rätta till bristerna och de gav i uppdrag till de större 
myndigheterna som har mycket kontakt med allmänheten att åtgärda dessa brister. De 
mest akuta bristerna skulle åtgärdas snarast och de resterande åtgärderna ska vara 
vidtagna senast 2005.28 
 
2.3.3 Finns det lagar som reglerar tillgängligheten på Internet? 
 
Det finns ingen lag som direkt reglerar att funktionshindrade har rätt att kräva att de har 
tillgång till all information som finns på Internet. I Sverige har vi en bygglagstiftning 
som ställer krav på att den byggda miljön ska utformas så att den är tillgänglig och 
användbar för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. Service på 
arbetsplatser och i offentliga lokaler baseras allt oftare på informationsteknik, men idag 
finns det ingen lag som reglerar att denna teknik ska vara tillgänglig för alla. I 
Boverkets byggregler behandlas inte frågan om IT i byggnader. Det som finns är olika 
föreskrifter om tillgänglighet. En lag från 1979 ställer krav på att de handikappades 
särskilda behov ska beaktas när kollektivtrafik planeras och gemomförs. Här har Svensk 
Lokaltrafikförening i ett avtal med Vägverket åtagit sig att rekommendera 
trafikhuvudmännen att utarbeta program för att stegvis anpassa fordon och trafikmiljö. 
Detta kan även omfatta IT-tillämpningar.29 
 
2.3.4 WAI:s riktlinjer 
 
WAI står för Web Accessibility Initiatives och är 14 riktlinjer som visar hur 
webbplatser kan göras tillgängliga för människor med funktionshinder. Detta medför att 
webbplatsen blir användbar för alla besökare. WAI är en del av World Wide Web 
konsortiet (W3C). I det samarbetar multinationella dataföretag, mindre företag, 
forskarvärlden och offentliga institutioner över världen även EU deltar. Dessa riktlinjer 
avser navigering, struktur, språk och tekniska lösningar. Riktlinjerna är som en 
checklista och den innehåller viktiga punkter, som rangordnas.30 

                                                 
26 http://social.regeringen.se/propositionermm/propositioner/pdf/p19992000_79.pdf  2003-02-07 
(Regeringskansliets hemsida) 
27 ibid 
28 http://social.regeringen.se/propositionermm/propositioner/pdf/p19992000_79.pdf  2002-11-28 
(Regeringskansliets hemsida) 
29 http://www.hi.se/it/itkatalog/info18.shtm 2003-02-07 (Hjälpmedelsinstitutets hemsida) 
30 http://w3c.sics.se/resources/office/translations/WAI-WEBCONTENT.html  2002-12-29 (W3C:s 
hemsida) 
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2.3.5 EU:s lagar 
 
Sedan 1993 har man inom EU arbetat med att förverkliga IT-samhället.1997 påpekades 
det att det är viktigt att all offentlig information skall lagras i en sådan form att den kan 
presenteras i punktskrift, syntetiskt tal eller på annat sätt som gör det tillgängligt för de 
synskadade.31  
 
EU-kommissionen har lagt fram ett förslag om ett direktiv som ska styra införandet av 
nationella regler. Om detta blir verklighet måste Sverige lämna sina lagförslag som rör 
IT för funktionshindrade och äldre eller som behandlar informationssamhällets 
tillgänglighet och användbarhet för funktionshindrade till EU där de övriga 
medlemsstaterna kan ge synpunkter och kommentarer.32 

                                                 
31 http://www.hi.se/it/itkatalog/info18.shtm 2003-02-07 (Hjälpmedelsinstitutets hemsida) 
32 http://www.hi.se/it/itkatalog/info18.shtm  2002-11-20 (Hjälpmedelsinstitutets hemsida) 
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3 Metod 

 
 
3.1 Val av metod 
 
Vi har valt att använda oss av kvalitativa intervjuer. Vi har kombinerat detta med att 
samla in data från Internet och broschyrer från bland annat Synskadades Riksförbund. 
För att få bakgrund- och faktaupplysningar har vi samlat information från 
Hjälpmedelsinstitutet och Unga Synskadade. Vi ansåg att det inte var lämpligt att 
använda oss av enkäter eftersom de intervjuade skulle vara begränsade av frågorna och 
inte själv kunde förklara på ett personligt sätt hur de upplevde sitt surfande.33 
 
Syftet med intervjuerna var att få en inblick i hur de synskadade upplever sin situation 
och om sin Internetanvändning. Vi var även intresserade av att titta på hur deras 
webbhjälpmedel fungerar samt berätta hur de använder sig av dem. 
 
3.2 Urval till intervjuerna 
 
Vi har intervjuat nio personer, två kvinnor och sju män, i åldrarna 18-61 år. Två av dem 
hade cirka 10 procents syn och resterande personer var helt blinda eller gravt 
synskadade. Vårt urvalskriterium till våra intervjuer har varit att personerna vi 
intervjuat är synskadade som använder Internet. 
 
De personer som vi har intervjuat är personer som vi har kommit i kontakt med genom 
en IT-ansvarig på Synskadades Riksförbund. Det var hon som valde ut personer som 
hon visste använder sig av Internet regelbundet. Vi kompletterade sedan dessa med att 
få tag på intervjupersoner via e-postlistor på Synskadades Riksförbunds och Unga 
Synskadades hemsidor. Vi anser inte att detta är ett representativt urval, men vi 
använder oss av dessa personer då detta var ett enkelt sätt att få tag på synskadade 
personer som använder sig av Internet. 
 
För att få en bättre spridning i åldrarna på de personer som vi skulle intervjua var vi 
tvungna att efter en tid efterlysa personer i åldrarna 40 år och yngre. Då vi till en början 
endast fick tag på personer över 40 år. Denna efterlysning gjorde vi på Unga 
Synskadades hemsida. Vi tyckte även att det vara viktigt att få tag på personer med 
olika grader av synskada för att få en bättre spridning i urvalet.34  
 

                                                 
33Larsson, Larsåke,red. M.Ekström och L. Larsson;”Metoder i kommunikationsvetenskap”; 
Studentlitteratur 2000; s 52. 
34 Larsson, Larsåke, red. M.Ekström och L. Larsson;”Metoder i kommunikationsvetenskap”; 
Studentlitteratur 2000; s56. 
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3.3 Tillvägagångssätt vid intervjuerna 
 
Intervjuerna har utförts på två sätt. Vi har träffat sex av intervjupersonerna personligen 
och ställt våra frågor för att få möjlighet att förklara vissa frågor och för att kunna ställa 
följdfrågor. En fördel med att göra muntliga intervjuer i stället för enkäter är att de 
intervjuade har mer svarsutrymme. När vi utförde våra intervjuer använde vi inte oss av 
en bandspelare utan vi skrev ner svaren under intervjuns gång och renskrev direkt efter 
att intervjun var klar. Vi har även e-postat tre intervjupersoner. Frågorna vi ställde är 
desamma som vi ställde till dem vi träffade personligen. Orsaken till att vi har använt 
oss av det tillvägagångssättet var på grund av att personerna bodde för långt bort och 
detta hade gjort det omöjligt för oss att träffa dem personligen både av tids och 
resursskäl. Vi övervägde att ta bort dessa intervjuer, men vi bestämde oss till sist för att 
ändå ta med dem, eftersom informationen vi fick av dem kändes användbar. Vi fick då 
även en lite bättre spridning mellan könen, då vi hade svårt att hitta kvinnliga 
intervjupersoner.  
  
Tre av dem som vi har träffat personligen har även visat oss hur det går till i praktiken 
när de surfar. Detta har varit till nytta för oss då det kan vara svårt att sätta sig in i hur 
det går till när en synskadad person använder datorn och Internet med sina hjälpmedel. 
De har också förklarat hur hjälpmedlen fungerar. Följdfrågor har vi ställt då vi har 
bedömt att detta har varit relevant, exempelvis då intervjupersonen har varit kortfattad i 
sitt svar eller då denne har kommit in på ett annat område än det som efterfrågats. Efter 
varje intervju skrev vi ut intervjun som vi sedan skickade över till intervjupersonerna 
för ett godkännande. Då fick de även möjlighet att lägga till information om dem ville 
det. Vi har även poängterat att intervjupersonerna kommer att vara anonyma då vi inte 
vill peka ut någon personligen. Det viktiga är inte vem de är utan det viktiga för oss är 
deras åsikter och deras kunskap. Eftersom vi själva inte är synskadade är 
intervjupersonernas svar väldigt värdefulla. Intervjuerna har pågått i två månaders tid, 
från november till slutet av december 2002. 
  
3.4 Frågornas utformning 
 
Frågorna vi skickade ut med e-post var utformade som korta enkäter med öppna svar. 
Vi har skrivit alla frågorna och efter varje fråga har vi skrivit ”svar:” där 
intervjupersonen kan svara på frågan som är ställd.  
 
Då vi genomfört personliga intervjuer har vi haft möjlighet att ställa följdfrågor vilket 
kändes värdefullt. Vi anser att det ger mer att träffa en person personligen än att fråga 
personer via e-post. De personer som vi har e-postintervjuat har gett oss betydelsefulla 
svar, men de har dessvärre varit kortfattade och ibland kunde frågorna här möjligen 
missuppfattas.  
 
Vi läste in oss på ämnet för att veta vilka frågor vi ville ställa. Inför de muntliga 
intervjuerna skrev vi en intervjumanual som vi hade som en mall när vi genomförde 



Webbhjälpmedel                             Jannica Holm & Katja Tenhunen 
för synskadade                              

 

17

våra intervjuer.35 Denna mall använde vi olika mycket i de olika intervjuerna, beroende 
på hur samtalen fortsatte. 
 
För att få en bild av hur webbsidors design bör vara utformad för att anpassas till 
synskadade har vi frågat våra intervjupersoner om deras åsikter i denna fråga. Vi har 
ställt frågor som rör deras Internetanvändning, hur de upplever sitt surfande och om hur 
hjälpmedlen fungerar. Vi bifogar intervjumanualen som bilaga nr1. 
 
3.5 Litteratur  
 
Vi har använt oss mycket av Internet för att söka efter information. Att hitta böcker i 
detta ämne har varit svårt. Vi har sökt både litteratur och artiklar men inte hittat något 
som vi har känt att vi kan använda oss av. I och med att Internet är ett relativt nytt 
medium, och därmed de synskadades Internetanvändning, så har det inte forskats 
mycket på detta område. Vi har kommit i kontakt med tre företag (Synskadades 
Riksförbund, Svenska Enter Rehabilitering AB och Hjälpmedelsinstitutet) som har 
inriktat på detta område och därifrån har vi fått en hel del bra råd och tips. Vi har även 
besökt öppet hus på Funka.nu där man visade hur funktionshindrade använde sina olika 
hjälpmedel. 
 
3.6 Metodkritik 
 
Metoden vi har använt har gett oss mycket. Intervjupersonerna bestod flest av män då 
två av nio var kvinnor. Vi skulle önskat intervjua fler kvinnor för att få det mer 
jämställt. Vi skulle även ha velat intervjua fler personer men i var begränsade av hur 
många som svarade på den e-postlista som fanns på Synskadades Riksförbunds och 
Unga Synskadades hemsidor. De intervjuade befann sig i åldrarna från 18-61 år. Åldern 
anser vi inte ha påverkat resultatet eftersom vi upplevde det som att de hade liknande 
uppfattningar, trots att åldrarna varierande något. Två av intervjupersonerna var mer 
kunniga på området eftersom de arbetade med tillgängligheten av webbsidor för 
synskadade personer. Vi upplevde att dessa två intervjupersoner gav oss mycket nyttig 
information. Några intervjupersoner var mer verbala än de andra. Detta ledde till att 
intervjuerna skiftade i sin utformning på det sättet att vi inte behövde ställa så mycket 
frågor till dessa personer. 
 
Vi hade kunnat inrikta oss på att undersöka webbsidornas design mer ingående eller 
endast inriktat oss på hjälpmedlen. Vi undersökte dock både designen och hjälpmedlen 
för att få en bredare bild av hur användarvänligheten är för de synskadade. Vi skulle 
även ha kunnat granska lagarna mer djupgående.  
 
 
 
 
 

                                                 
35 Larsson, Larsåke, red. M. Ekström och L. Larsson;”Metoder i kommunikationsvetenskap”; 
Studentlitteratur 2000; s 53, 59 
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4 Resultat 

 
 
4.1 Webbhjälpmedel för de synskadade 
 
Vi kommer i detta avsnitt att ta upp några av de vanligaste hjälpmedlen de synskadade 
kan ta till sin hjälp i sin Internetanvändning. Vi tar upp hur de fungerar och eventuella 
brister som man stöter på när man använder dem. I avsnitt 4.3 tar vi sedan upp hur dessa 
hjälpmedel fungerar när man använder Internet.  
 
4.1.1 Skärmläsare 
 
En skärmläsare översätter det som finns på skärmen till information som en talsyntes 
eller en punktdisplay kan tolka eller presentera. Skärmläsaren visar endast textinnehållet 
och utelämnar all grafik.36  
 
Jaws är det skärmläsarprogram som används mest i hela världen. Exempel på program 
som finns i Sverige är Jaws och Hal. Det vanligaste skärmläsarprogrammet Sverige idag 
är Jaws.37 
 
4.1.2 Talsyntes 
 
För de synskadade är talsyntesen ett användbart hjälpmedel när de surfar på Internet.  
Talsyntes eller konstgjort tal via datorn, har blivit vanligare och vanligare de senaste 
åren bland de synskadade. Systemet används inte bara av synskadade utan har ett 
ganska brett användningsområde. Från att ha varit ett naturligt hjälpmedel för de 
synskadade används det flitigt som hjälpmedel av personer med tal-, språk- och 
kommunikationssvårigheter, dyslektiker och rörelsehindrade. För att kunna använda 
talsyntes behöver man ett skärmläsarprogram.38 
  
En talsyntes omvandlar en text eller en information från datorn till mänskligt tal. 
Talsyntesen läser upp texten enligt användarens behov och man kan använda sig av 
högtalare eller hörlurar för att lyssna på innehållet.39  
 
Talsyntes finns hos ett flertal leverantörer. Infovox är det mest använda programmet i 
Sverige och är också det program som fungerar mer generellt jämfört med andra 
talsyntesprogram eftersom dessa ofta bara kan användas tillsammans med vissa typer av 
ljudkort.40 

                                                 
36 http://www.hi.se/tillganglig/webbsidor/hjalpmedel.shtm 2003-01-15 (Hjälpmedelsinstitutets hemsida) 
37 http://www.enter.iris.se/pdf/datorprodkat_1.pdf , s 9, 2003-01-15 (Svenska Enter Rehabiliterings 
hemsida) 
38 http://www.hi.se/tillganglig/webbsidor/hjalpmedel.shtm 2003-01-15 (Hjälpmedelsinstitutets hemsida) 
39 P. Centerwall, A. Karlsson och Å. Pehrsson; ”Funktionshinder – inget hinder. Synskadade på 
arbetstmarknaden.”, s.7 (Broschyr från Unga Synskadade) 
40 http://www.hi.se/Tillganglig/webbsidor/hjalpmedel.shtm 2002-11-20 (Hjälpmedelsinstitutets hemsida) 
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4.1.3 Punktdisplay 
 
Istället för att använda sig av talsyntes kan den synskadade arbeta med ett speciellt 
tangentbord utrustad med en punktdisplay. En punktdisplay består av en lång rad celler 
där små rörliga metallstift sticker upp och dessa metallstift formar bokstäver i 
punktskrift eller Brailleskrift som det också kallas. Punktskrift är de bokstäver som de 
synskadade använder sig av för att kunna läsa. Punktskriftsalfabetet är i grunden 
uppbyggt av sex stycken punkter. Utifrån dessa punkter representerar man de olika 
bokstäverna i alfabetet och med hjälp av fingertopparna lär man sig att känna igen 
punkterna i punktskriften och på detta sätt formar man sedan ord. Vid datoranvändning 
använder man sig dock av åttapunktsskrift. Vi bifogar hela punktskriftsalfabetet som 
bilaga (se bilaga nr 3).41  
 
När en synskadad vill läsa innehållet på en webbsida, visas innehållet i form av 
punktskrift som sedan läses med hjälp av fingertopparna. Displayraden på tangentbordet 
består även av knappar som man förflytta sig med över skärmen.42   
 
 

 
En punktdisplay.. Informationen på  
skärmen läses med fingertopparna 
av den synskadade.43 
 
 4.1.4 Förstoringsprogram 
 
Bildförstoringsprogram är också en slags skärmläsare. Det finns speciella program för 
synsvaga personer. Dessa program förstorar upp skärmbilden till en storlek så att 
användaren kan läsa texten obehindrat.44 
 
Ett par program för Windowsmiljö är Supernova och Zoomtext. Det finns skillnader 
mellan dessa program, bland annat kan Supernova förstora upp till 32 gånger jämfört 

                                                 
41 http://www.tpb.se/pn/termer.htm#Förord  2002-12-09 (Punktskriftsnämnden) 
42 http://www.hi.se/tillganglig/webbsidor/hjalpmedel.shtm 2003-01-16 (Hjälpmedelsinstitutets hemsida) 
43 http://www.hi.se/tillganglig/webbsidor/hjalpmedel.shtm 2003-01-17 (Hjälpmedelsinstitutets hemsida) 
44 P. Centerwall, A. Karlsson och Å. Pehrsson;”Funktionshinder – inget hinder. Synskadade på 
arbetsmarknaden.”, s.7, (Broschyr från Unga Synskadade) 
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med Zoomtext som bara kan förstora upp till 16 gånger. Supernova fungerar även bra 
ihop med talsyntes.45  
 
4.1.5 Inställningar i webbläsarna 
 
I Internet Explorer och Netscape Navigator går det att ställa in önskat teckensnitt, 
fontstorlek och färg på text och bakgrund. I Internet Explorer 5.0 och nyare versioner 
kan du även välja att visa alla webbsidor med en egen stilmall anpassad efter dina 
behov. Detta är mycket användbart då man inte är helt blind, utan kan läsa med hjälp av 
förstoring av texten. Vid ändringar i inställningen i webbläsaren krävs det att stilmallen 
som finns kopplad till HTML -dokumentet använder sig av relativa storlekar och 
semantiska taggar. Om detta inte finns fungerar stilmallen dåligt eller inte alls. Vissa 
färger och kontraster läses också lättare av synskadade, men det växlar från person till 
person. Att man kan göra personliga inställningar i webbläsare underlättar för 
synskadade då de kan göra sina egna färginställningar efter sina egna behov.46 För att 
ändra teckenstorlek, teckensnitt, teckenfärg och bakgrundsfärg går man in under 
menyerna i webbläsarprogrammen där man har olika inställningsmöjligheter.47  
 
4.1.6 Webbomvandlare 
 
För att få en bättre tillgänglighet på webbsidor kan den synskadade koppla upp sig till 
en ”mellanhand” (en central server) och få en skräddarsydd omvandling av webbsidan 
direkt till sin egen dator. Den synskadade får programmera in och lagra de inställningar 
han eller hon önskar, som till exempel typsnitt, förstoring etc. på servern. Dessa 
inställningar aktiveras sedan när personen loggar in och börjar surfa på Internet. Detta är 
lika snabbt som en vanlig uppkoppling. Detta system är väldigt nytt och testas nu och i 
framtiden tror man att detta kan kopplas ihop med en talsyntes.48  

4.1.7 Fantomaten och taktil grafikvisare 
 
De synskadade kan ”läsa” en text med hjälp av till exempel en talsyntes. Något som ofta 
är ett problem för de synskadade är grafiken då den är otillgänglig utanför den visuella 
världen. Är man seende får man snabbt en överblick över hur en sida ser ut med 
menyer, knappar, bilder och så vidare. Det finns idag lösningar på detta problem. Nedan 
redovisar vi för två olika typer av hjälpmedel som finns på marknaden idag.  
 
Fantomaten möjliggör kommunikation mellan en människa och en dator med hjälp av 
känsel. Med hjälp av Fantomaten kan den synskadade känna knappar, menyer och 
dialogrutor. Fantomaten kan sitta fast på ett bord som en skrivbordslampa och ser ut 
som en liten robotarm. Fantomaten fungerar så att man kan känna virtuella objekt. 
Längst ut på robotarmen finns en hylsa som man sätter in sitt pekfinger i. Med denna 
                                                 
45 http://www.hi.se/Tillganglig/webbsidor/hjalpmedel.shtm 2002-11-20 (Hjälpmedelsinstitutets hemsida) 
46 http://www.hi.se/tillganglig/webbsidor/anvandartips.shtm 2002-12-29 (Hjälpmedelsinstitutets hemsida) 
47 http://www.jonasweb.nu/webdesign/lang.html 2003-01-15 (Jonas Webresurs hemsida, webdesign- och 
internetskola ) 
48 http://www.srfriks.org/MEDLTIDN/textfiler2002/En bra omvandlare för tillgängliga webb 2002-12-03 
(Synskadades Riksförbunds hemsida) 
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kan man till exempel känna sig omkring med sitt finger i ett virtuellt rum och känna var 
väggarna slutar, var fönstren sitter och så vidare. Man kan även lägga till ljud.49 

 
 
 
 
Den taktila grafikvisaren eller musvisaren översätter allt i Windows, all text, grafik, 
linjer etc. Ordet taktil betyder kännbar, och en taktil bild består av upphöjda linjer 
(reliefbild). Musens ovansida har tre taktila fält som består av en mängd pinnar som ger 
en taktil bild. Man placerar pek-, lång och ringfingrarna på de taktila fälten och för 
musen över en taktil bild. Den taktila bilden förändras i takt med att musen förs över 
den taktila bilden. Detta hjälpmedel är ett komplement till en skärmläsare.50 Nedan visas 
en bild på en taktil mus, vilken är direkt hämtat ifrån Hjälpmedelsinstitutets hemsida.51 
 

 
 
Ett exempel på en 
taktil grafikvisare eller musvisare. 

4.1.8 Förstoringskamera 
 
En förstorande kamera kopplas till en dator och utnyttjar datorns bildskärm. Med hjälp 
av en fotpedal kan man växla mellan dator- och kamerabild. Detta hjälpmedel används 
av personer som inte är så gravt synskadade.52 

                                                 
49 http://www.certec.lth.se/dok/fantomaten2/index.html#_Toc400958037 2002-11-28 (CERTEC, Centrum 
för Rehabiliteringsteknisk Forskning, vid Lunds Tekniska högskola) 
50 http://www.ungasyn.se/synskador/dator.html 2002-12-09 (Unga Synskadades hemsida) 
51 http://www.hi.se/tillganglig/webbsidor/micke.shtm 2003-01-16 (Hjälpmedelsinstitutets hemsida) 
52 http://www.enter.iris.se/pdf/datorprodkat_1.pdf 2002-12-10 (Svenska Enter Rehabiliterings hemsida) 

Fantomaten finns i olika modeller.
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4.2 Intervjuer med synskadade  
 
I detta avsnitt kommer vi att redovisa våra intervjuer i en sammanfattning. De 
fullständiga intervjuerna bifogar vi som bilaga nr 2. Vi tar upp de olika webbhjälpmedel 
som finns för de synskadade och tar sedan upp hur webbdesignen bör vara utformad ur 
de synskadades synvinkel. Vi har fingerat namnen på våra intervjupersoner så att de kan 
vara anonyma.  
 
Intervju med Adam 
 
Adam är 30 år och har sedan födseln 8 procents syn. Adam har läst till dataingenjör 
inom datateknik. Han bedriver idag ett eget företag som bland annat hjälper företag, 
organisationer och privatpersoner med att anpassa sina befintliga webbplatser och IT-
tjänster för funktionshindrade. Adam har med sig sin bärbara dator under intervjun för 
att visa oss hur han använder sig av sina hjälpmedel. 
  
På frågan om vilka hjälpmedel han använder sig av idag svarar han att han använder sig 
av så lite hjälpmedel som möjlig eftersom han tycker att det är mycket prylar att hålla 
ordning på. Han har en stark kikare som kan vara bra att ha på till exempel på en 
föreläsning och sin bärbara dator som han får låna av Arbetsmarknadsinstitutet (AMI). 
Till den datorn har han förstoringsprogrammet ZoomText Extra. Adam har även 
talsyntes (Infovox) i datorn. Han tycker att det är lätt att använda sina hjälpmedel 
eftersom han har använt dem i så många år nu. Adam har inte något problem med att se 
färger och kontraster. Han använder sig av Internet löpande, både i sitt arbete och när 
han sköter sina bankärenden. Han tycker att det som kan vara störande när han surfar, är 
alla reklambanners som kommer upp. Dessa tar ju ibland upp hela hans skärm eftersom 
han inte har överblick över skärmen i och med sitt förstoringsprogram. 
Reklamanimationer som man har lagt text på är också störande och försvårar 
läsbarheten. När det gäller PDF-filer så kan det vara jobbigt när PDF-filen är låst. Det 
vill säga när det inte går att kopiera en text från en sådan fil. Då är det svårare för en 
synskadad person att ta del av innehållet. Adam berättar att när en synskadad person ska 
läsa en PDF-fil sänder de ofta in filen till en adress som omvandlar filen till ett bättre 
format och skickar tillbaka filen igen. Detta tar endast någon minut. 
 
När Adam använder sig av sitt förstoringsprogram kan han stöta på problem. Om att han 
för över musen på ett ställe som är interaktivt och som gör att en bild eller en ikon 
kommer upp, kommer ofta detta upp en bra bit ifrån den del av skärmen som han har 
förstorad. Då missar han vad som händer. 
 
Adam ser i sitt arbete att det är vanligt att webbplatser inte är anpassade för synskadade. 
Det är detta han arbetar med att försöka förbättra. Han tror dock att det kommer att bli 
bättre i framtiden. Han tror att i framtiden kommer tillgänglighet att vara en 
självklarhet. 
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Intervju med Bertil 
 
Bertil är 18 år och studerar musik. Han har varit synskadad hela livet men för tre år 
sedan försämrades hans syn drastiskt och idag kan han bara i princip se skillnad på ljus 
och mörker. Bertil har ett hjälpmedel som är ett fickminne. Bertil berättar att det han 
skriver in där kan han senare föra över till datorn vilket är jättebra. Han använder 
punktdisplay, talsyntes och skärmläsarprogrammet Jaws som hjälpmedel till sin dator. 
Bertil berättar att han inte trivs med att använda talsyntes. Han använder sig hellre av 
punktdisplayen. 
 
Bertil använder sig av Internet ständigt. Han anser att JavaScript är något som hindrar 
hans surfande. Flash är något som inte är så bra heller. Han berättar att då slår 
skärmläsaren bakut. Hans skärmläsare kan då inte hitta rätt. Bertil anser att det inte är så 
vanligt att webbsidorna är anpassade för synskadade personer. De är inte medvetet 
anpassade i alla fall men att det blir bättre och bättre. Vi frågar Bertil vad han tycker att 
man ska tänka på när man gör en sida för en synskadad person. Han svarar att han inte 
tycker att man ska dela upp en hemsida så att det finns en del för de synskadade och en 
del som ser bra ut för de seende. Det är inte bra därför att det blir ofta så att sidan som är 
anpassad för de synskadade inte uppdateras i samma takt som den andra sidan. Sedan är 
det problem med ALT-texter till bilder. När man skapar något i Flash så borde det 
finnas ett alternativ. 
 
Bertil hoppas på att de som utbildar sig inom webbdesign får lära sig hur man utformar 
en hemsida så att den ska vara anpassad för de synskadade. I framtiden hoppas han på 
att det kommer att finnas bra sätt att ta till sig grafiken. 
 
Intervju med Calle 
 
Calle är 28 år gammal och är ”barndomsblind” som han kallar det. Idag använder Calle 
punktdisplay och talsyntes till sin dator som hjälpmedel. Talsyntesen kommer till nytta 
när det förekommer långa texter. Calle berättar att punktdisplayen är påfrestande om 
man ska läsa långa texter. Punktdisplayens punkter är fjädrande och vassare än vanliga 
punkter och då får jag ont i fingertopparna. Calle använder Internet varje dag.  
 
På frågan om det finns saker på hemsidorna som hindrar hans surfande svarar han att 
bilder som inte har någon ALT-text är störande. Flash är också dåligt tycker han. Sidor 
som hela tiden uppdateras är jobbiga. Då åker skärmläsarprogrammet tillbaka högst upp 
på sidan hela tiden och detta händer ofta. Sedan beror det på hur sidan är layoutad. 
Layouten kan hindra surfandet ibland. Ibland kan det stå ”följ anvisningen ovan” och så 
hittar jag inte det för det står så högt upp att min skärmläsare inte hittar detta. Fungerar 
inte en sida så ger man ju upp och går därifrån. 
 
Calle anser att många webbsidor inte alls är anpassade för synskadade men det börjar bli 
bättre. Han tycker också att Internet har förbättrat hans möjligheter att hämta den 
information han söker på Internet. När man gör en webbsida för synskadade bör man 
tänka på att den ska vara så enkel som möjlig. Calle påpekar att den inte behöver vara 
superdesignad med blinkande bokstäver och ramar som är bara störande. Det räcker 
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med att man har textlänkar säger Calle. Han använder skärmläsarprogrammet Jaws. 
Calle hoppas att hemsidorna kommer att bli bättre i framtiden och att det kommer att 
finnas alternativa versioner för dem som önskar det. 
 
Intervju med David 
 
David är trettio år och arbetar som telefonist. Han berättar att han föddes nästan helt 
blind. Han kan se lite mer än ljus och mörker. David har till sin dator hjälpmedlen 
punktdisplay, talsyntes och skärmläsarprogrammet Jaws. David använder Internet ofta. 
Han tycker att Internet har förbättrat hans möjligheter att hitta och ta till sig information. 
David berättar att han prenumererar på en del nyhetsbrev och på poesilistor. 
 
Med skärmläsarprogrammet Jaws kan man inte läsa på grafiska sidor och då är det 
viktigt med ALT-texter. På sådana sidor hänger det sig och strular. David tycker att 
Jaws blir mer och mer stabilt. Det blir också problem med formulär. En seende har ju en 
överblick över hur ett formulär ska fyllas i och han tycker att formulär kan vara knepiga 
att fylla i. David anser att det finns väldigt många sidor som är dåligt anpassade för 
synskadade personer. När han kommer till en sådan sida och vill beställa något är han 
rädd att han ska klicka någonstans så att han råkar beställa något som han inte ska ha. 
Det kan vara knepigt att ändra i kundvagnen när man är inne på en webbsida. Ibland kan 
man råka radera allt man har i kundvagnen. 
 
Vi frågar honom om det finns något som hindrar honom i hans surfande och han svarar 
att han tycker att det är jobbigt när det saknas ALT-texter och när länkarna upprepas. 
Skärmläsarprogrammet letar upp alla länkar och talsyntesen läser sedan upp alla 
länkarna. Vissa sidor är uppbyggda lite konstig och det blir så tjatigt. Sökfunktionerna 
tycker han att det kan vara problem med att hantera.  
 
Vissa sidor är programmerade så att de uppdateras hela tiden. På sådana sidor hoppar 
hela tiden punktdisplayen längst upp på sidan och det går inte att komma in på en sådan 
sida. Detta anser han vara väldigt störande. Reklam tycker David inte så störande, bara 
om det är något som hoppar förbi och blinkar. 
 
David tror att det är bättre i USA där de har lagar som reglerar detta. Tyvärr tror han 
inte att dessa lagar gäller Internet. Han tror att det nog låter bättre än vad det är i 
praktiken.  
 
Intervju med Eva 
 
Eva är 46 år gammal och hon föddes med gråstarr. Hon berättar att hon var blind hela 
sitt första levnadsår. Hon blev opererad och har sen dess haft 10 procentig syn. Eva 
kallar sig ”synsvag”. Hon läser med starka glasögon som är gultonade för att hon ska 
kunna se kontraster bättre. När hon är på arbetet och sitter framför datorn använder hon 
ett par terminalglasögon.  
 
Hjälpmedel som hon använder sig av i dag till sin dator är ett förstoringsprogram som 
heter ZoomText Extra. Hon berättar att det dåliga med det programmet är att det 
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efterlämnar spår i dokumentet. Eva visar oss hur det suddar ut text i ett dokument och vi 
kan även se att hon redan har varit där och att det finns en hel del märken efter 
programmet. Hon har även en förstoringskamera på jobbet som hon kan förstorar upp 
texter med. Kameran är kopplad till datorn och Eva visar oss hur hon använder och 
förstorar text på skärmen.  
 
Eva berättar att hon använder Internet varje dag på jobbet. Då hon surfar på Internet 
finns det saker som är störande. Eftersom hon har inställningen 640x480 på sin dator 
syns inte alltid allt på en hemsida som till exempel scrollister. Eva brukar höra av sig till 
webbmastern och påpeka detta med oftast brukar de inte förstå vad hon menar om dem 
ens svarar. Dåliga kontraster, skiftande bakgrunder störs hon även av. Ofta tycker hon 
att det är svårt att hitta saker på en sida eftersom hon inte har någon överblick över 
sidan, utan hon måste sitta och lusläsa partierna noga. Hon påpekar att det borde finnas 
standardiseringar för hur en sida ska se ut. Sedan tycker hon att det ofta kan vara svårt 
att hitta adresser på en sida. Eva anser inte att det är så vanligt att webbsidor är 
anpassade för synskadade. Hon tycker att Internet har förbättrat hennes möjligheter 
väldigt mycket att söka efter information. När man ska utforma en webbplats anser Eva 
att man borde tänka på att använda bra kontraster, bra bakgrunder, att inte lägga texter 
på bilder eller plattor. Det är bra att använda typsnitt utan seriffer, fet text, att inte 
använda enbart versaler utan blanda dessa så att det blir lättare att läsa. Rubrikerna ska 
gärna vara i annan färg och länkarna borde finnas på startsidan där även adressen till 
webbmastern ska finnas. 
 
Intervju med Fredrik 
 
Fredrik är 32 år och är helt blind sedan födseln. Vi besöker Fredrik på hans arbete där 
han bland annat arbetar med tillgänglighet på webben för funktionshindrade. Han har 
för ett par år sedan gjort en undersökning som jämförde olika skärmläsare. Fredrik 
berättar att han använder sig av Internet hela tiden, både i arbetet och privat. 
 
Fredrik berättar att han idag arbetar i Windowsmiljö (mot förut Dos-miljö) och nu har 
han en punktdisplay, talsyntes och skärmläsarprogrammen Supernova (Hal) och Jaws. 
Fredrik har även en taktil mus. Han provar olika skärmläsare i sitt arbete, men han trivs 
bäst med Hal. Supernova är samma som Hal, men Hal delen är för helt blinda personer, 
medan Supernova är förstoring, tal- och punktstöd. Han använder Hal mest därför att 
Hal har ett helt annat sätt att arbeta med nya applikationer och udda applikationer som 
till exempel ljudredigeringsprogram. Jaws är fortfarande bäst när det gäller Internet, 
anser Fredrik, men han använder Hal mest till Internet också. Det finns 
tilläggsprodukter till Internet Explorer som är oberoende av vilken skärmläsare man 
använder. Då Fredrik jobbar med tillgängligheten på Internet så måste han testa olika 
modeller hela tiden. Jaws och Hal är de program som är vanligast idag. 
 
Vi frågade vilka problem som han stötte på när han surfar på Internet och han svarade 
att eftersom han kan tekniken så kan han oftast komma förbi problemen, men så är det 
ju inte för de flesta. Det beror på hur tillgängligheten är gjord. De problem som ofta 
uppstår är när man lägger texter i en bild. Detta är vanligt i länkar. Då kan skärmläsaren 
få problem. ALT-texter som inte finns är också vanligt. Sedan är det hur man navigerar 
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på sidan. Vissa menyer kan man bara nå genom att använda musen. Flash var tidigare 
ett hinder. Nu har de nyaste versionerna av Hal och Jaws arbetat med detta så att de kan 
klara av Flash. Problemet är att det inte är så många som har de nyaste versionerna av 
skärmläsarprogrammen. Syncentralerna inser inte vikten med att uppdatera dessa 
program ofta. Skärmläsarprogrammen blir bättre och bättre och stöder fler och fler 
program. 
 
Hur pass vanligt det är att sidorna faktiskt är anpassade för synskadade varierar starkt. 
Myndigheter börjar komma en bit på vägen nu, eftersom man har gått ut rätt hårt med 
detta med tillgängligheten. När man ska göra en hemsida så tycker han att man ska 
tänka på att man inte ska göra speciella sidor för synskadade. Vanliga sidor ska funka 
ändå. Detta har även andra nytta av. Fredrik hoppas på att tillgängligheten kommer att 
öka i framtiden. Han hoppas även på att man ska kunna prenumerera på en dagstidning 
med hela innehållet. Idag finns dagstidningar på kassett, men hela innehållet finns 
tyvärr inte med. Det är likadant med de elektroniska versionerna och ibland måste man 
ha en särskild programvara för att få tillgång till hela tidningen. 
 
Intervju med Gustav 
(Denna intervju är utförd via e-post) 
 
Gustav är 47 år gammal. Han har varit synskadad sedan barndomen. Gustav berättar att 
han hade ledsyn fram till 15 års ålder där efter har han varit blind. Gustav använder 
hjälpmedlen Jaws 4.5 och punktskriftsbräda till sin dator. Han anser att dessa är lätta att 
använda. Gustav berättar att han använder Internet några gånger i veckan.  
 
På frågan om det finns det saker på hemsidorna som hindrar hans surfande svarar han 
att han tycker att det är besvärligt. Det är mycket sällan som webbsidorna är anpassade 
för synskadade anser Gustav. Han säger att ”det är mer tur om det fungerar”. När man 
gör webbsidor som är anpassade för synskadade bör man tänka på grafiken. Gustav 
tycker att Internet absolut har förbättrat hans möjligheter att ta till sig information.  
 
I framtiden är han rädd att de skall bli svårare att läsa på sidorna på Internet. Grafiken 
gör att det är lätt att göra snygga sidor för dem som ser. Men för oss synskadade blir det 
inte bra alls. 
 
Intervju med Henrik 
(Denna intervju är utförd via e-post) 
   
Henrik är 61 år gammal. Han har varit gravt synskadad sedan 1977. Henrik har en 
vanlig dator med punktskriftsdisplay, skärmläsarprogrammet Jaws och en talsyntes. 
Hjälpmedlen är ganska lätta att använda nu när han har använt dem i flera år. Av 
hjälpmedlen tycker han att punktskriftsdisplayen fungerar mycket bra. När vi frågade 
om han kan se färger och kontraster svarade Henrik att han endast ser skillnad på ljus 
och mörker. Han kan se när dataskärmen ändrar från mörkt till ljust. Henrik berättar att 
han använder Internet varierande.  
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Henrik anser att många webbsidor är mycket svåra att använda. Det material han 
behöver till sitt arbete är tämligen anpassade. Han tycker att många webbsidor är 
”överarbetade” och dessa skulle kunna förenklas betydligt. Han anser också att det är 
problem med PDF-filer. Henrik tror inte att det är vanligt att webbsidor är anpassade för 
synskadade. Han säger: ”Jag brukar säga att jag måste lära mig varje sida för att sedan 
kunna orientera mig för att hitta det jag söker.” 
 
När man gör en webbsida för synskadade ska man tänka på att webbsidan ska vara 
lättorienterad. Henrik anser att man ska på ett enkelt sätt kunna klicka sig fram till det 
man söker.  Han säger att skärmläsningsprogrammen har utvecklats och fungerar bättre 
och bättre i kombination med att punkskriftsdisplayerna som också har utvecklats. 
 
När Internet kom berättar han att ett nytt liv öppnade sig för honom. Idag kan han 
själv läsa det han vill och inte vara beroende av att någon annan väljer vad han ska läsa. 
Han uppskattar alla dagliga tidningar som går att läsa. 
 
Intervju med Ida 
(Denna intervju är utförd via e-post) 
 
Ida är 43 år gammal. Hon är barndomsblind. Ida använder sig av hjälpmedlen 
punktdisplay, skärmläsarprogrammet Jaws och talsyntes till sin dator. Ida säger att dessa 
är lätta att använda i begränsad utsträckning. Hon säger att om man vill utveckla sin 
användning så är det svårare. Hon tycker att Jaws och Supernova har mycket att önska. 
Men det finns behov av lösningar på många områden säger Ida. 
 
Ida använder Internet ständigt till väldigt mycket. På Internet kan animationer vara 
svåra. Samt PDF-filer tycker hon är väldigt bökiga. Hon säger att hon ofta tröttnar innan 
hon har löst det. Hon säger: ”Meningen är att jag ska få informationen, inte lösa 
datorproblem.” Ida anser att det är ganska vanligt att webbsidor är anpassade för 
synskadade. Internet har förbättrat hennes möjligheter att få information. Ida säger att 
det har blivit stora vinster för henne eftersom hon kan slå upp saker. 
 
Ida anser att när man gör en hemsida bör man tänka på att man ska prova att jobba på 
den, utan skärm och mus, för att se hur tolkningen blir. Vi synskadade är en mycket 
liten grupp. Det ligger inte stora pengar i att öka tillgängligheten. Det vore bra om det 
fanns en lag som reglerade vår rätt till information, eller om man kunde kräva att FN:s 
standardregler följdes. 
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4.3 Webbdesign för synskadade 
 
I det här avsnittet tar vi upp en del riktlinjer för hur webbdesignen bör se ut för att den 
ska vara anpassad för att en synskadad person samt hur den fungerar ihop med de olika 
webbhjälpmedlen.  

4.3.1 Navigering 
 
En skärmläsare navigerar från vänster till höger och läser en rad åt gången. Det är därför 
viktigt att tänka på detta när man utformar en webbsida.53  
 
För att en synskadad ska kunna orientera sig runt på en webbsida måste man vara 
konsekvent med navigeringen. Man ska helst ha navigeringen på samma ställe på varje 
sida. För en synskadad är det svårt att veta om texten de läser är en länk. Det är därför 
betydelsefullt att definiera vad som är en länk. En synskadad använder sig av 
tabbtangenterna när de förflyttar sig mellan länkar. Varje länk måste ha en länktext. 
Man ska undvika länktexter som heter ”klicka här” eller ”läs mer”.54 När man skriver en 
länktext ska det framgå vart länken leder och vilken typ av information man kan vänta 
sig om man klickar på länken. Det är också viktigt att skilja mellan interna och externa 
länkar. Det ska tydligt framgå när länken leder till en ny webbplats. Det kan vara 
förvirrande för personer med synskada att oväntat hamna på en ny hemsida.55  
 
4.3.2 Texter 
 
För att blinda och synskadade ska kunna tolka en webbsida och få ut så mycket 
information som möjligt på ett lätt sätt ska all information finnas som text.56 Brödtext 
och rubriker får exempelvis en viss storlek och ha ett visst typsnitt.57  
 
Det kan vara svårt för den synskadade att läsa text som är 10 eller 12 punkter därför är 
det bra att kunna erbjuda användaren ett större textalternativ. När man väljer textstorlek 
till webbsidan ska man inte låsa textstorleken i HTML-kodningen (Hyper Text Markup 
Language) då kan inte den synskadade ändra textstorleken på sin dator.58 Det är bra om 
man anger textstorleken i % så att användaren kan ställa in önskad storlek i 
webbläsaren.59  
 
När man utformar en webbsida är det bra om man använder sig av formatmallar, eller så 
kallade Style Sheets (CSS) för layout och form. CSS betyder Cascading Style Sheets. 
                                                 
53 http://www.skolverket.se/skolnet/om/pdf_kd/KD4-00.pdf  s.14 2003-01-20 (Skolverkets hemsida) 
54 http://www.srfriks.org/Snabbtipsen/SRFsnabbtips.htm  2002-11-29 (Synskadades Riksförbunds 
hemsida) 
55 http://www.frittfram.nu/bilder/tillganglig%20webb.doc 2003-01-18 (Fritt fram –Informationskampanj 
samarbete mellan Hjälpmedelsinstitutet, De Handikappades Riksförbund, Sveriges Dövas Riksförbund, 
Synskadades Riksförbund och Handikappförbundens Samarbetsorgan.) 
56 http://www.hi.se/Tillganglig/webbsidor/tips.shtm 2002-11-24  (Hjälpmedelsinstitutets hemsida) 
57 http://www.hi.se/Tillganglig/wai/riktlinje3.shtm 2002-12-03  (Hjälpmedelsinstitutets hemsida)  
58 http://www.skolverket.se/skolnet/om/pdf_kd/KD4-00.pdf  s.14 2003-01-20 (Skolverkets hemsida) 
59 http://www.srfriks.org/Snabbtipsen/SRFsnabbtips.htm 2003-01-20 (Synskadades Riksförbunds 
hemsida) 
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Style sheet är ett tillägg till HTML. För att den synskadade ska kunna förstå hur 
webbsidan är utformad är det därför bra att använda Style Sheets som styr hur 
dokumentet ska presenteras.60  
 
4.3.3 Tabeller och ramar 
 
En skärmläsare har ibland svårt att tolka tabeller. Om man använder tabeller på 
webbsidan ska man inte lägga tabeller i tabeller. Innehållet blir då svårt att tolka för 
skärmläsaren eftersom skärmläsaren endast läser en rad i taget. Man ska även undvika 
att låsa tabellens bredd. När tabellen är låst går det inte att förstora webbsidan med 
föstoringsprogrammet.61  
 
Ramar är också något som försvårar för den synskadade eftersom skärmläsaren bara kan 
läsa en rad åt gången. Skärmläsaren kan inte ge någon bra överblick över sidan.62 Om 
man använder sig av ramar ska man vara noga med att varje ram ska ha ett namn. Varje 
ram måste namnges på ett sådant sätt att den beskriver dess funktion som t.ex. ”meny”, 
”kundvagn” eller ”adress”. Man ska alltså undvika att kalla den ”topp” och ”botten” När 
man har namngett ramarna kan skärmläsaren ge en bättre helhetsbild för den 
synskadade.63 
 
4.3.4 Bilder 
 
När det förekommer bilder på en webbsida är det bra om bilderna kompletteras med 
texter (ALT-texter). Dessa texter är betydelsefulla för den synskadade därför att en 
skärmläsare inte kan tolka bilder.64 De som inte kan se bilderna på skärmen läser ALT-
texten. ALT-texten ska beskriva bilden på ett utförligt sätt och det är viktigt att alla 
klickbara områden ska vara försedd med en ALT-text.65 
 
Den synskadade kan också ha stängt av bildvisningen i sin webbläsare. Det är viktigt att 
man lägger in ALT-texter (beskrivande texter) på bilderna. ALT-texterna bidrar till att 
den synskadade kan ta del av informationen som finns. ALT-texten talar även om vad 
bilderna förmedlar. Om man inte har någon ALT-text på bilderna kommer det bara 
synas ett frågetecken eller ett kryss i där bilderna ska vara. Texten ska även synas i 
fönstret om man inte har på bildvisningen.66  
 
I alla webbläsare fungerar inte detta så man har infört ett nytt attribut som är ”title”. För 
att underlätta för besökaren är det alltså bra om använder sig av båda attributen ”ALT” 
                                                 
60 http://www.skolverket.se/skolnet/om/pdf_kd/KD4-00.pdf  s.14 2003-01-20 (Skolverkets hemsida) 
61 ibid 
62 ibid 
63 http://www.srfriks.org/Snabbtipsen/SRFsnabbtips.htm 2002-11-29 (Synskadades Riksförbunds 
hemsida) 
64 http://www.jonasweb.nu/webdesign/lang.html 2002-11-29 (Jonas Webresurs hemsida, webdesign- och 
internetskola ) 
65 http://www.srfriks.org/Snabbtipsen/SRFsnabbtips.htm  2002-12-03 (Synskadades Riksförbunds 
hemsida) 
66 http://www.jonasweb.nu/webdesign/lang.html 2002-11-29 (Jonas Webresurs hemsida, webdesign- och 
internetskola ) 
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och ”TITLE” Om man vill ha en längre beskrivning av en bild kan man använda attribut 
”longdesc”.  Man kan använda attribut på två sätt. I det första fallet ges en beskrivning 
av bilden. I det andra fallet kan man ha en hänvisning till en ljudfil.67 
 
Exempel på hur dessa två attribut kan se ut i HTML -koden: 
 
När man ska skriva en längre beskrivning av en bild i HTML –koden skriver man: 
<IMG src=”Bild.gif” alt=”Lejonhanne!” longdesc=”Bilden visar en lejonhanne som…>”  
 
 
När man hänvisar till en ljudfil skriver man: 
<IMG src=”Bild.gif” alt=”Lejonhanne!” longdesc=”Lejon.wav”> 68 
 
Bilder kan även vara klickbara och då blir en ALT-text en bra källa för att tala om att 
det finns en länk.69  
 
För synskadade kan Microsoft Active Accessibility (MSSA), som är ett tilläggsprogram 
till Windows 95, underlätta när man vill läsa en sida med bilder. Programmet talar om 
var bilderna finns och vilka som har ALT-texter och title -attribut. Programmet hjälper 
även till att tolka menyer och dialogrutor.70 Det finns flera webbläsare som stöder 
Microsoft Active Accessibility. Med Microsoft Active Accessibility kan 
programutvecklare göra programmen mer kompatibla med hjälpmedlen.71  
 
4.3.5 Färger 
 
När det gäller färgval ska man tänka på att man väljer färger med god kontrast mellan 
text och bakgrund. Till exempel kan man ha gul bakgrund med svart text. Man ska 
också undvika att använda kursiv stil. Det är inte heller bra att använda bakgrundsbilder 
som är starkt mönstrade. Detta försvårar läsningen för den synskadade.72  

4.3.6 Flash  
 
Flash är ett program som har blivit väldigt vanligt på webbplatserna de senaste åren. 
Med detta program skapar man grafik och animeringar.73  Flash skapar ofta problem för 
de synskadade. Det finns skärmläsare på marknaden som kan läsa sidor som är gjorda i 
Flash, men detta är väldigt nytt och många synskadade har inte tillgång till dessa 
skärmläsare. Skapar man en hel webbsida i Flash är sidan ofta inte alls tillgänglig för en 
synskadad person. För att lösa detta problem kan man skapa en alternativ version på 
                                                 
67 http://www.jonasweb.nu/webdesign/lang.html 2002-11-29 (Jonas Webresurs hemsida, webdesign- och 
internetskola ) 
68 ibid 
69 http://www.skolverket.se/skolnet/om/pdf_kd/KD4-00.pdf  s. 14 2003-01-20 (Skolverkets hemsida) 
70 http://www.jonasweb.nu/webdesign/lang.html 2002-11-19 (Jonas Webresurs hemsida, webdesign- och 
internetskola ) 
71 http://office.microsoft.com/sverige/assistance/2002/articles/oMicrosoftOfficeAccessibility.aspx 2002-
12-19 (Microsoft office hemsida) 
72 http://www.srfriks.org/Snabbtipsen/SRFsnabbtips.htm  2002-11-29 (Synskadades Riksförbunds 
hemsida) 
73 http://www.macromedia.com/se/software/flash/open/ 2003-01-24  (Macromedias hemsida) 
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startsidan eller att man kan klicka på en länk som leder till ett textdokument som 
beskriver vad sidan innehåller i en sammanfattning.74  

4.3.7 PDF 
 
En PDF-fil (Portable Document Format) är till för att underlätta återgivning av 
dokument med bibehållen grafisk utformning i olika datormiljöer. Detta filformat 
används bl.a. av Adobe Acrobat.75 PDF är ett filformat som bevarar teckensnitten, 
formateringen, färgerna och grafiken. För att kunna använda en PDF-fil måste man ha 
gratisprogrammet Adobe Acrobat Reader installerat på sin dator.76 PDF-filer kan 
uppfattas som krångliga att hantera för en synskadad person. För att en PDF-fil ska bli 
tillgänglig för en synskadad kan man använda sig av en tjänst från Adobe Access. 
Tjänsten konverterar PDF-filer till HTML format.77 Texten sänds sedan tillbaka till 
användaren på någon minut. När man vill få en PDF-fil konverterad till HTML kan man 
göra detta på Adobes webbsida på adressen: 
http://www.adobe.com/products/acrobat/access_simple_form.html. Där skriver man in  
URL:en på webbsidan så får man sidan konverterad till HTML.78 För att göra 
informationen mer lättillgänglig för en synskadad person kan man lägga ut samma text i 
en word-fil när man använder en PDF-fil.79 
 
Ibland är texten i PDF-filen låst. Detta har författaren till dokumentet gjort som en 
säkerhetsåtgärd för att förhindra användare att kopiera texten. Denna säkerhetsåtgärd 
kan vara ytterligare ett hinder för en synskadad person som då inte kan kopiera texten 
för läsning. Versionen Adobe Acrobat 5.0 har en ny säkerhetsinställning som 
förhindrar kopiering och inklistring samtidigt som dokumentets innehåll är tillgängligt 
via Microsoft Active Accessibility (MSAA).80 
 
 
 
 
 

                                                 
74 Personligt samtal intervjupersonen Fredrik (den 19 december 2002) som var med och testade 
skärmläsarprogram 2002. 
75 http://www.nada.kth.se/dataterm/fkt.html 2003-01-24 (Svenska språknämndens hemsida) 
76 http://www.adobe.se/products/acrobat/adobepdf.html 2003-01-24 (Adobes hemsida) 
77 http://www.adobe.com/products/acrobat/access_simple_form.html 2003-01-04 (Adobes hemsida) 
78 http://www.adobe.com/products/acrobat/access_simple_form.html 2003-01-04 (Adobes hemsida) 
79 http://www.srfriks.org/Snabbtipsen/SRFsnabbtips.htm 2002-11-29 (Synskadades Riksförbunds 
hemsida) 
80 http://www.adobe.se/products/acrobat/pdfs/Acro5AccessFAQ.pdf 2003-01-20 (Adobes hemsida) 
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5 Sammanfattning 

 
 
I denna del kommer vi att besvara våra frågeställningar. För att det ska vara 
överskådligt repeteras frågeställningarna, varefter vi besvarar dem. 
 
Syftet med vår uppsats var att ta reda på hur de synskadade kan ta till sig informationen 
på Internet. Internet har för många människor inneburit en revolution. Vi insåg när vi 
gjorde våra intervjuer att Internet har inneburit en mycket större förändring och 
förbättring för synskadade personer än för seende. De synskadade har med Internets 
hjälp fått en helt annan syn på världen. Våra intervjupersoner berättade att de nu med 
hjälp av handel på Internet själva kan välja vad de vill köpa för varor. Flera 
intervjupersoner berättade att de med Internets hjälp upptäckt hur brett sortimentet i 
affärerna verkligen är. Nu kan de få reda på vilka kaffesorter som finns eller bläddra 
bland skivtitlar i lugn och ro. Utan att behöva ha med sig någon som läser upp det för 
dem. De kan nuförtiden klara av att betala sina räkningar själva, vilket ger dem 
ytterligare frihet. Utbudet av information har ökat dramatiskt. Detta har lett till att de 
synskadade idag har lättare att finna information från myndigheter och andra 
organisationer med Internets hjälp. Idag är de inte heller lika beroende av kassettböcker 
och punktskriftsböcker etc.  
 
Vilka webbhjälpmedel finns det? Hur pass anpassade är dessa för Internet? 
 
På marknaden idag finns det bland annat skärmläsarprogram, punktdisplay, talsyntes, 
förstoringsprogram och olika taktila hjälpmedel. 
 
Dessa hjälpmedel utvecklas i snabb takt. Utan dessa hjälpmedel har de synskadade 
ingen möjlighet att på egen hand utnyttja detta medium. För att ta del av all den 
information som finns är det viktigt att dessa webbhjälpmedel verkligen fungerar 
tillsammans med Internet. Idag är inte alla sidor på Internet tillgängliga för många 
synskadade. För att kunna utnyttja Internet med all dess grafik på ett bra sätt, krävs 
senare modeller av skärmläsarprogrammen.  
 
Vilka för- och nackdelar har dessa webbhjälpmedel? 
 
Skärmläsarprogrammet Jaws är det program de flesta av våra intervjupersoner 
använder. Det är även det program som oftast delas ut av syncentralerna. Det var endast 
en som även använde skärmläsarprogrammet Hal. Idag finns det tilläggsprogram till 
Internet Explorer som gör att skärmläsarprogrammen fungerar bättre. Är man inte 
tekniskt kunnig och intresserad är det inte troligt att man har kännedom om att dessa 
tilläggsprogram finns att tillgå. Av våra intervjupersoner var det endast en som kände 
till detta. 
 
Ur intervjuerna framkom det att det finns en del problem med vissa hjälpmedel, som till 
exempel med en del skärmläsarprogram. Vissa webbsidor är programmerade att 
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uppdateras med jämna mellanrum, vilket gör att skärmläsaren fastnar och kan därför 
inte kan ta sig ner på sidan. Det är omöjligt att ta del av informationen på sidor som är 
konstruerade på detta sätt. Detta upplevdes av de tillfrågade som väldigt störande. 
  
Problem kan även uppstå när man använder ett förstoringsprogram. De två 
intervjupersoner som använde sig av förstoringsprogram berättade att det var svårt att få 
en överblick över hela webbsidan. Med förstoringsprogrammet ser man endast en liten 
del av webbsidan och de får därför svårt att orientera sig runt på sidan. Om det till 
exempel finns pop-up fönster på en webbsida har man då inte möjlighet att se rutan.  
 
Talsyntesen var ett hjälpmedel som ingen ansåg sig ha något problem med och det 
verkade fungera bra. Det finns idag taktila muspekare att tillgå, men detta har inte blivit 
så vanligt. Detta hjälpmedel är under utveckling och kommer förmodligen att förbättras. 
Punktdisplayen fungerar bra ihop med Internet. Det som dock kan vara ett problem är 
att det kan vara arbetsamt för en synskadad person att läsa långa texter med en 
punktdisplay. Det är därför viktigt att tänka på att inte lägga ut för långa texter på en 
webbsida. 
 
Hur bör webbsidorna utformas för att dessa ska vara tillgängliga för de 
synskadade? 
 
Tyvärr är det så att de synskadade upplever att navigeringen på webbsidorna ofta 
brister. Sidorna borde utföras mer enhetligt för att underlätta navigeringen. I Sverige 
finns det inga lagar som måste följas när man utformar en hemsida. Navigeringen är en 
viktig del både för den synskadade och för skärmläsarprogrammen. 
Skärmläsarprogrammet har en viss följd när den tolkar webbsidan. Programmet börjar 
från övre vänstra hörnet och går sedan ner på sidan. För den synskadade användaren blir 
det svårt att skapa sig en överblick över sidan.  
 
Många sidor har mycket grafik som gör att de synskadade inte kan ta del av innehåll 
och struktur. Grafiken uppfattades som störande av majoriteten av de tillfrågade, och det 
var flera som ansåg att det vore på sin plats att göra alternativa versioner av hemsidan. 
Det var även flera som tyckte precis tvärtom. De ansåg att man inte skulle göra speciella 
sidor för synskadade. Anstränger man sig att göra sidan tillgänglig från början fungerar 
den för alla, vilket alla kan dra nytta av. 
 
Ett vanligt förekommande problem på hemsidorna är ALT- texterna. Bilder saknar ofta 
ALT- texter, vilket gör att bildinnehållet på webbsidan går förlorat för synskadade 
personer. De personer som inte är helt blinda men har en mindre synskada nämnde att 
det också är viktigt att tänka på vilka färger man väljer. Texten måste ha en färg som 
syns bra mot bakgrunden. Bakgrunden får inte heller vara för skiftande eller mönstrad. 
Vid användandet av PDF-filer är det viktigt att tänka på att dessa kan orsaka problem 
för synskadade användare, eftersom alla inte behärskar PDF-filer.  
 
Flash är ett problem med de äldre skärmläsarprogrammen. De nyare versionerna klarar 
dock av Flash. Av de personer vi talade med var det endast en som visste att Flash 
kunde upplevas av en synskadad person med hjälp av nyare versioner av 
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skärmläsarprogrammen. Alla utom en intervjuperson hade inte tillgång till de program 
som har hängt med i utvecklingen. De visste inte heller att dessa nyare versioner 
existerar. Då mycket grafik på Internet baseras på Flash är det viktigt att även de 
synskadade inte stängs ute från dessa webbsidor. 
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6 Analys och slutdiskussion 

 
 
Vi har i den här uppsatsen kommit fram till att Internet är en väldigt viktig 
informationskälla för många synskadade personer idag. De synskadade personer vi 
talade med upplevde att de numera inte är så beroende av andra människor.  
 
Gör man en webbsida ska man följa WAI: s riktlinjer så att webbplatser kan göras 
tillgängliga för människor med en synskada. De som skapar webbsidor idag verkar inte 
heller ha något intresse av att införa en standard på webbsidorna. Det finns inga lagar 
som säger att man måste följa vissa föreskrifter när man gör en egen webbplats. 
Myndigheter däremot måste ha tillgänglig information för alla. Detta är ett mål som 
ännu inte är nått, eftersom alla inte följer dessa regler. De som utformar webbsidor 
saknar ofta viktig kännedom om hur en webbplats bör utformas för att personer med 
funktionshinder ska kunna ta del av informationen.  
 
Kanske borde detta uppmärksammas på de utbildningar där man utbildar sig inom 
webbdesign. På dessa utbildningar bör det även ingå att eleverna får kännedom om hur 
dessa webbhjälpmedel fungerar. Finns det kunskap om hur de fungerar kommer 
webbsidorna att konstrueras på ett mer användarvänligt sätt. 
 
Grafiken som utvecklas hela tiden försvårar ofta de synskadades Internetanvändning. 
Nuförtiden tänker allt för många på att skapa så häftiga webbsidor som möjligt med 
avancerad och tung grafik. Tyvärr glöms det ofta bort att under all denna grafik finns 
det information som ska förmedlas. Denna information når inte alla, vilket gör att 
webbsidan kan bli värdelös för de personer som störs av allt det ”häftiga” som 
förekommer på sidan. Har man inte designat sidan så att alla kan ta del av den, kan det 
vara bra att skapa en annan version av webbsidan så att även de synskadade kan ta del 
av informationen på sidan. Men det finns problem med dessa alternativa versioner. De 
personer som vi har talat med upplever att dessa alternativa versioner inte uppdateras 
lika ofta. Om den synskadade vill ta del av den aktuella informationen måste de läsa den 
andra delen av webbplatsen som inte är anpassad för synskadade. Vi anser att 
webbplatserna bör vara anpassade från början, då detta gagnar alla. På detta vis blir 
webbsidorna mer överskådliga och användarvänliga. 
 
När vi utförde intervjuerna upptäckte vi att det faktiskt finns lösningar för de 
synskadade när det gäller hemsidor med grafik. De nya versionerna av 
skärmläsarprogrammen klarar till och med av att läsa Flash. Problemet är att de flesta 
inte har tillgång till de nyare versionerna av skärmläsarprogrammen. Detta kan bero på 
att syncentralerna som delar ut hjälpmedel till synskadade personer kanske inte förstår 
vikten av att uppdatera dessa ofta. Utvecklingen på detta område går otroligt fort fram. 
 
När man lägger ut en PDF-fil på Internet kan det vara bra att tänka på att denna 
information även bör finnas tillgängligt som en word-fil för att underlätta för 
synskadade användare som tycker att PDF-filer är krångliga.  
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Intervjupersonerna hade en positiv förhoppning om att det kommer att bli bättre i 
framtiden, även om vi märkte att de var lite oroliga eftersom de är en liten grupp i 
samhället. Innan vi började skriva denna uppsats hade vi aldrig kommit i kontakt med 
människor med detta handikapp. Vi hade ingen aning om hur en blind person använde 
Internet eller vilka hjälpmedel som fanns. Vi upplevde att de personer som vi har träffat 
är väldigt självständiga personer som klarar det mesta som en seende person klarar av. 
Detta blev en positiv överraskning för oss.  
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http://www.frittfram.nu/bilder/tillganglig%20webb.doc 2003-01-18 (Fritt fram –Informationskampanj 
samarbete mellan Hjälpmedelsinstitutet, De Handikappades Riksförbund, Sveriges Dövas Riksförbund, 
Synskadades Riksförbund och Handikappförbundens Samarbetsorgan.) 
 
Hjälpmedel för att surfa på Internet:  
http://www.hi.se/Tillganglig/webbsidor/hjalpmedel.shtm  2002-11-20  (Hjälpmedelsinstitutets hemsida) 
 
Hjälpmedelsmarknaden i Sverige: 
http://www.hi.se/omhjalpmedel/marknad/Marknaden.PDF 2003-01-29 (Hjälpmedelsinstitutets hemsida) 
 
Hjälpmedel och handikapp:  
http://www.jonasweb.nu/webdesign/lang.html 2002-11-19 (Jonas Webresurs hemsida, webbdesign och 
Internetskola ) 
 
Hjälpmedelsinstitutets roll i hjälpmedelsförsörjningen för personer med synskada: 
http://www.hi.se/vision2002/pdf_sve/HIsroll_sv.pdf 2002-11-29 (Hjälpmedelsinstitutets hemsida) 
 
Hur ser en synskadad person?:  
http://www.srfriks.org/synskado/hurser.htm  2002-12-09 (Synskadades Riksförbunds hemsida) 
 
IT för funktionshindrade och äldre: 
http://www.hi.se/it/itkatalog/info18.shtm 2002-11-20 (Hjälpmedelsinstitutets hemsida) 
 
Kommunicera och förstå - Synskadade: 
http://www.hi.se/kommunicera/syn_och_horsel.shtm 2002-11-28 (Hjälpmedelsinstitutets hemsida) 
 
PDF:  
http://www.adobe.se/products/acrobat/adobepdf.html 2003-01-24 (Adobes hemsida) 
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Punktskriftsnämnden:  
http://www.tpb.se/pn/termer.htm#Förord 2002-12-09 (Punktskriftsnämndens hemsida) 
 
Regeringens proposition: 
http://social.regeringen.se/propositionermm/propositioner/pdf/p19992000_79.pdf 2002-11-28 
(Regeringskansliets hemsida) 
 
Riktlinjer för utformning av innehåll på webben, version 1.0: 
http://w3c.sics.se/resources/office/translations/WAI-WEBCONTENT.html  2002-12-29 (WC3:s hemsida) 
 
Skärmläsare för synskadade – provningsrapport: 
http://www.hi.se/omhjalpmedel/skarmlasare/default.shtm 2003-01-05 (Hjälpmedelsinstitutets hemsida) 
 
SRF:s snabbtips för en tillgängligare webbplats: 
http://www.srfriks.org/Snabbtipsen/SRFsnabbtips.htm 2002-11-29 (Synskadades Riksförbunds hemsida) 
 
Svenska datatermgruppen:  
http://www.nada.kth.se/dataterm/fkt.html 2003-01-24 (Svenska språknämndens hemsida) 
 
Svensk hjälpmedels- försörjning: 
http://www.hi.se/omhjalpmedel/svensk_hj/default.shtm 2002-12-09 (Hjälpmedelsinstitutets hemsida) 
 
Synskadades riksförbunds medlemstidning En bra omvandlare för tillgängliga webb: 
http://www.srfriks.org/MEDLTIDN/textfiler2002/En bra omvandlare för tillgängliga webb 2002-12-03 
(Synskadades Riksförbunds hemsida) 
 
Talteknik: 
http://www.svenska.sics.se/talteknik/alla-talteknik.htm  2002-11-20 (Swedish Institute of Computer 
Science, SICS´s hemsida) 
 
Tillgänglighetstips:  
http://www.hi.se/Tillganglig/webbsidor/tips.shtm  2002-11-24 (Hjälpmedelsinstitutets hemsida) 
 
Tillgänglighetstips för användare:  
http://www.hi.se/tillganglig/webbsidor/anvandartips.shtm 2002-12-29 (Hjälpmedelsinstitutets hemsida) 
 
Tillgänglighet för synskadade:  
http://www.hi.se/tillganglig/webbsidor/micke.shtm 2003-01-16 (Hjälpmedelsinstitutets hemsida) 
 
http://www.social.regeringen.se/pressinfo/pdf/handikapp/s2000_7.htm 2003-02-07 (Socialdepartementets 
hemsida) 
 
Utvecklingsenheten för handikappfrågor: 
http://www.handikappforum.goteborg.se/Nyheter/HO_UnderkantForPartiernasWebbplatser.html  2002-
12-04  (Göteborgs Stads hemsida, Utvecklingsenheten för handikappfrågor) 
 
Vem är synskadad?:  
http://www.srfriks.org/synskado/vemsynsk.htm 2002-12-09 (Synskadades Riksförbunds hemsida) 
 
Wolfgang von Kempelen's and the subsequent speaking machines: 
http://www.ling.su.se/staff/hartmut/kemplne.htm 2002-12-02 (Institutionen för lingvistik, Stockholms 
universitet) 
 
Övrig källa: 
Kvalitativa intervjuer och e-post intervjuer utförda under november - december HT 2002
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Bilagor 

 
 
Intervjufrågor  
Dessa frågor ställdes både till de personliga intervjuerna och också e-post intervjuerna. 
 

1. Hur gammal är du? 
 

2. Berätta lite om din synskada! (Hur pass synskadad är du etc., har du alltid varit 
synskadad?)  

 
3. Hur var det att gå i skolan som synskadad? Fick du ha en assistent? 

 
4. Vilka hjälpmedel fanns att tillgå i skolan? 

 
5. Vilka hjälpmedel har du när du använder dig av din dator idag? 

 
6. Är dessa lätta att använda? 

 
7. Vilka hjälpmedel fungerar bäst/sämst? 

 
8. Om du kan se färger och kontraster: Finns det någon färg eller vissa kontraster 

som du tycker är lättare att se än andra? 
 

9. Hur ofta använder du Internet? Uppskatta! 
 

10. Finns det saker på hemsidorna som hindrar ditt surfande, t ex animationer, ramar 
etc.? Hur upplever du detta? Kan du navigera trots detta? 

 
11. Hur pass vanligt upplever du att det är att sidorna på Internet är anpassade för de 

synskadade? 
 

12. Tycker du att Internet har förbättrat dina möjligheter att få den information som 
du känner att du behöver? 

 
13. Vad borde man tänka på när man gör en hemsida för synskadade anser du? Är 

det något återkommande problem som du skulle vilja få bort? 
 

14. Vilket skärmläsarprogram använder du? 
 

15. Har du använt flera andra skärmläsarprogram? I så fall kan du nämna något som 
du tyckte var mindre användarvänligt? Vilket fungerar bäst? 

 
16. Vad har du för framtidsvisioner? Hur tror du att hemsidorna kommer att se ut i 

framtiden? 



Webbhjälpmedel                             Jannica Holm & Katja Tenhunen 
för synskadade                              

 

Bilaga 1 Sid. 2 

 
17. Vad finns det för hjälpmedel tror du i framtiden? Kommer det att finnas andra 

hjälpmedel än idag? 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



Webbhjälpmedel                             Jannica Holm & Katja Tenhunen 
för synskadade                              

 

1Bilaga 2 Sid. 
 

  

Intervjuer 

Intervju med Adam  
 
Vi bestämde möte med Adam i Farsta och vi åkte sedan hem till Jannica för att Adam 
skulle kunna visa sin bärbara dator i en lugn miljö. Adam har ett eget företag som bland 
annat hjälper företag, organisationer och privatpersoner med att anpassa sina befintliga 
webbplatser och IT-tjänster för funktionshindrade. Vi märkte att Adam var van vid att 
visa sina hjälpmedel och vi behövde inte ställa så mycket frågor själva som i andra 
intervjuer vi gjort. Därför skiljer sig denna intervju och Fredriks intervju sig från de 
andra intervjuerna i hela sin utformning.  
 
Adam är 30 år och har sedan födseln endast 8 % syn. När han skulle börja i skolan 
började han i en vanlig skola, men det funkade inte så bra så han började i en synklass 
på Alviksskolan istället. På frågan om han tyckte att skolan funkade bra, svarade han 
lite tveksamt ja. De hjälpmedel han hade till hands då var en stark skrivbordslampa, en 
speciell bänk (en s.k. IA-bänk) som är höj, sänk- och vridbar för att få en ergonomisk 
arbetsställning, samt ett förstoringsglas. Adam har sedan gått på KTH och läst till 
dataingenjör inom datateknik.  
 
Idag vill Adam använda sig av så lite hjälpmedel som möjlig eftersom han tycker att det 
är mycket prylar att hålla ordning på. Han har en stark kikare som kan vara bra att ha på 
till exempel på en föreläsning och sin bärbara dator som han får låna av 
Arbetsmarknadsinstitutet (AMI). Till den datorn har han förstoringsprogrammet 
ZoomText Extra version 7.11. Detta program kan man förstora 16 gånger, men Adam 
tycker att förstorningsstorleken 4 passar honom bäst. I detta program kan man välja 
olika varianter av förstoring. Man kan se förstorningen nere i ena hörnet samtidigt som 
man ser hela skärmen. Man kan också välja att se skärmen som split screen, då 
förstoringen täcker halva skärmen. En annan variant av förstoring är 
fullskärmsförstoring, denna variant täcker hela skärmen. Adam använder sig av 
fullskärmförstoring. Han tycker att det är lätt att använda hjälpmedlen eftersom han har 
använt dem i så många år nu. Det går av sig självt. Adam har även talsyntes (Infovox) i 
datorn och han visade hur han använder det.  
 
På frågan om Adam har problem med färger och kontraster svarar han att han inte har 
några problem alls med detta. Internet har förbättrat Adams möjligheter att få tag på 
information och Adam använder sig av Internet löpande, både i sitt arbete och när han 
sköter sina bankärenden. Han tycker att det som kan vara störande när han surfar är alla 
reklambanners som kommer upp. Dessa tar ju ibland upp hela hans skärm eftersom han 
inte har överblick över skärmen i och med sitt förstoringsprogram. Han säger ett 
exempel på detta är www.nyteknik.se där det har börjat komma upp en stor blaffa med 
reklam över en stor del av skärmen. Reklamanimationer som man har lagt text på är 
också störande och försvårar läsbarheten. 
 
När det gäller PDF-filer så kan det vara jobbigt när PDF-filen är låst, dvs. när det inte 
går att kopiera en text från en sådan fil. Då är det svårare för en synskadad person att ta 
del av innehållet. När en synskadad person ska läsa en PDF fil sänder de ofta in filen till 
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en adress som omvandlar filen till ett bättre format och skickar tillbaka filen igen. Detta 
tar endast någon minut.  
 
När han använder sig av sitt förstoringsprogram kan han stöta på problem. Om att han 
för över musen på ett ställe som är interaktivt och som gör att en bild eller en ikon 
kommer upp, kommer ofta detta upp en bra bit ifrån den del av skärmen som han har 
förstorad. Då missar han vad som händer. 
 
Vi frågade honom vad han tycker att man bör tänka på när man skapar en hemsida? Han 
svarar att man bör följa WAI reglerna. WAI reglerna är 14 riktlinjer som visar hur 
webbplatser kan göras tillgängliga för människor med funktionshinder. De rör 
navigering, struktur, språk och tekniska lösningar och tekniska lösningar ges. Adam ser 
i sitt arbete att det är vanligt att webbplatser inte är anpassade för synskadade för det är 
ju det han arbetar med att försöka förbättra. Han tror dock att det kommer att bli bättre i 
framtiden. Han jämför med hur det är i USA där de har den så kallade ADA lagen 
(Americans with Disabilities Act) som är en antidiskrimineringslag. Lagen har förändrat 
de funktionshindrades situation. När Adam var i USA för något år sedan fick han se att 
ALLT var anpassat för t ex synskadade. Alla hissar hade knappar med punktskrift, och 
all information ska vara tillgänglig för alla. I tunnelbanan fanns det ”legoklossar” som 
var utplacerade på perrongen för att varna så att man inte går för nära spåret. Det fanns 
också markeringar där dörrarna kommer att hamna och öppnas och där bildades det en 
kö innan tåget hade kommit in på perrongen, därför att alla visste var dörrarna skulle 
hamna. Han jämför detta med att för hundra år sedan hade inte kvinnor rösträtt, men 
idag är det en självklarhet. I framtiden kommer tillgänglighet vara en självklarhet.  
 
Det är synd att man tror att tillgänglighetsanpassningen kostar så mycket. Men i 
slutändan finns det pengar att tjäna. För en synskadad är det till exempel bekvämt att 
näthandla. Många som näthandlar slutför inte sin affär på grund av att webbplatserna 
inte är anpassade. Adam säger att det är 1,3 miljoner människor som är potentiella 
kunder. Här finns pengar att tjäna!   

Intervju med Bertil 
 
Vi träffade Bertil på Unga Syns lokaler på Södermalm. Bertil jobbar ideellt för Unga 
Syn. Bertil är 18 år och studerar musik. 
 
Berätta lite om din synskada! (Hur pass synskadad är du etc., har du alltid varit 
synskadad?)  
 
Svar: Jag har varit synskadad hela livet, men för tre år sedan försämrades min syn 
drastiskt och idag kan jag i princip bara se skillnad på ljus och mörker. 
 
Hur var det att gå i skolan som synskadad? Fick du ha en assistent? 
 
Svar: Jag gick i vanlig skola. 
 
Vilka hjälpmedel fanns att tillgå i skolan? 
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Svar: Det enda jag hade var en kikare. Nu när jag går på gymnasiet har jag en dator i 
skolan. Sedan har jag fickminne. Det jag skriver in där tankar jag in i datorn sedan. 
 
Vilka hjälpmedel har du när du använder dig av din dator idag? 
 
Svar: Jag har punktdisplay, talsyntes och skärmläsarprogrammet Jaws.  
 
Är dessa lätta att använda?  
 
Svar: Ja, de är bra även för dem som inte kan så mycket. 
 
Vilka hjälpmedel fungerar bäst/sämst? 
 
Svar: Jag använder mig inte så mycket av talsyntesen eftersom jag är van vid att läsa 
själv och vill inte ha saker uppläst för mig. Det är jobbigt när någon annan läser upp för 
en. Då använder jag hellre punktdisplayen. 
 
Har du använt flera andra skärmläsarprogram? I så fall kan du nämna något som 
du tyckte var mindre användarvänligt? Vilket fungerar bäst? 
 
Svar: Jag har provat på andra skärmläsarprogram, bl.a. Hal. De verkar vara rätt 
likvärdiga och verkar ta av varandra.  
 
Hur ofta använder du Internet? Uppskatta! 
 
Svar: Hela tiden. Jag har bredband. 
 
Finns det saker på hemsidorna som hindrar ditt surfande, t ex animationer, ramar 
etc.? Hur upplever du detta? Kan du navigera trots detta? 
 
Svar: JavaScript. Det är mycket av det nu. Flash är inte heller bra. Då slår skärmläsaren 
bakut. Då kan den inte hitta rätt. 
 

Hur pass vanligt upplever du att det är att sidorna på Internet är anpassade för de 
synskadade? 
 
Svar: Jag tycker inte att det är så vanligt. Inte att de är medvetet anpassade i alla fall, 
men det blir bättre och bättre. 
 
Tycker du att Internet har förbättrat dina möjligheter att få den information som 
du känner att du behöver?  
 
Svar: Absolut! 
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Vad borde man tänka på när man gör en hemsida för synskadade anser du? Är 
det något återkommande problem som du skulle vilja få bort? 
 
Svar: Jag tycker inte att man ska dela upp en hemsida så att det finns en del för de 
synskadade och en del som ser bra ut för de seende. Det är inte bra därför att det blir 
ofta så att sidan som är anpassad för de synskadade inte uppdateras i samma takt som 
den andra sidan. Sedan är det problem med ALT-texter till bilder. 
När man skapar något i Flash så borde det finnas ett alternativ. 
 
Vad har du för framtidsvisioner? Hur tror du att hemsidorna kommer att se ut i 
framtiden?  
 
Svar: Svår fråga. Målet är att alla som gör en hemsida eller utbildar sig inom 
webbdesign ska veta hur man utformar en sida för synskadade.  

Vad finns det för hjälpmedel tror du i framtiden? Kommer det att finnas andra 
hjälpmedel än idag? 
 
Svar: Jag skulle önska att det fanns något bra sätt i framtiden att ta del av grafik. Det 
finns idag på prov en speciell mus som kan känna av bilder, men vad jag har hört så 
fungerar den inte så bra. Men jag tror att det bara är på försöksstadiet än. 

Intervju med Calle  
 
Vi träffade Calle i en serveringsvåning till en kyrka.  
 
Hur gammal är du? 
 
Svar: Jag är 28 år. 

 
Berätta lite om din synskada! (Hur pass synskadad är du etc., har du alltid varit 
synskadad?)  
 
Svar: Jag är barndomsblind och har alltså ingen syn alls. När jag var bebis hade jag 
visst ljus och mörkerseende. 
 
Hur var det att gå i skolan som synskadad? Fick du ha en assistent? Hur går det 
till? Vilka krav har man på dessa? Bra? Dåligt?  
 
Svar: Jag gick i Tomtebodaskolan. Det var som en ”skyddad verkstad”. Det var bra å 
ena sidan och dåligt å andra sidan. Det var rätt ok, men det som var dåligt var att det var 
en internatmiljö. Jag hade tur som bodde i närheten och kunde åka hem efter skolan. Det 
var en tuff miljö och det förekom väldigt mycket mobbing: slicka uppåt, sparka nedåt. 
Jag gick på fritids som var för seende barn och det var bra för då kunde jag på ett 
naturligt sätt träffa seende i min egen ålder. Det var inte så vanligt att synkskadade fick 
möjlighet att umgås med seende. Från och med fjärde klass introducerades jag i en 
vanlig klass en dag i veckan. Jag fick sedan när jag började i en vanlig klass gå om 
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fyran och då hade jag en assistent. Det var ganska bra, men det var lite 
överbeskyddande i början. Jag kom in bra i klassen och det var en bra klass utan 
mobbing. Man körde hårt med att praktiskt visa hur det är att vara blind och hur alla 
hjälpmedel fungerar. 
 
Vilka hjälpmedel fanns att tillgå i skolan? 
 
Svar: Punktskriftsmaskin som lät väldigt mycket. Stora böcker, men inga datorer förrän 
i sjunde klass. Dessa datorer var nog bra i den tidens mått och innebar en revolution och 
det var verkligen häftigt! 
 
Vilka hjälpmedel har du när du använder dig av din dator idag? 
 
Svar: Punktdisplay och talsyntes. 

 
Är dessa lätta att använda?  
 
Svar: Ja, det tycker jag nog. 
 
Vilka hjälpmedel fungerar bäst/sämst? 
 
Svar: Beror på. Talsyntesen fungerar bra ibland till långa texter. Punktdisplayen är 
påfrestande för på den läser man på ett helt annat sätt. Punktdisplayens punkter är 
fjädrande och vassare än vanliga punkter och då får jag ont i fingertopparna. 

Hur ofta använder du Internet? Uppskatta! 
 
Svar: Varje dag. Jag kollar mina mejl jämt. Jag har bredband så det spelar ingen roll 
hur mycket jag sitter uppkopplad.  

Finns det saker på hemsidorna som hindrar ditt surfande, t ex animationer, ramar 
etc.? Hur upplever du detta? Kan du navigera trots detta? 
 
Svar: Bilder som inte har någon ALT-text. Då läses bilden upp ”Image XX”. Flash är 
också dåligt. Särskilt när det hela tiden uppdateras. Då ”flärpas” jag hela tiden tillbaka 
högst upp på sidan hela tiden och det händer ofta. Sedan beror det hur sidan är layoutad. 
Layouten kan hindra surfandet ibland. Ibland kan det stå ”följ anvisningen ovan” och så 
hittar jag inte det för det står så högt upp att min skärmläsare inte hittar det. Fungerar 
inte en sida så ger man ju upp och går därifrån. 

Hur pass vanligt upplever du att det är att sidorna på Internet är anpassade för de 
synskadade? 

Svar: Det börjar bli lite bättre, men många sidor är inte alls anpassade. 

Tycker du att Internet har förbättrat dina möjligheter att få den information som 
du känner att du behöver?  
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Svar: Oftast till exempel Post- och telestyrelsen och fass.se är bra sidor där jag hittar 
den information jag behöver. 

Vad borde man tänka på när man gör en hemsida för synskadade anser du? Är 
det något återkommande problem som du skulle vilja få bort? 
 
Svar: Att den ska vara enkel som möjligt. Den behöver inte vara superdesignad med 
blinkande bokstäver och ramar. Det är bara störande. Det räcker att man har textlänkar. 

Vilket skärmläsarprogram använder du?  
 
Svar: Jaws. Det är det programmet som är vanligast och det är nog det programmet som 
Syncentralen har att tillgå eftersom det är billigast att ha samma. 

Har du använt flera andra skärmläsarprogram? I så fall kan du nämna något som 
du tyckte var mindre användarvänligt? Vilket fungerar bäst? 
 
Svar: Jag har bara använt Jaws, men vill prova ett program som heter Windows Eyes 
som jag har en demoversion av hemma. 

Vad har du för framtidsvisioner? Hur tror du att hemsidorna kommer att se ut i 
framtiden?  
 
Svar: Ja, du, vet inte, men jag tror och hoppas att det kommer att bli bättre. Det borde 
finnas alternativa versioner, alltså rena textversioner för dem som inte vill ha det så 
”flashigt” så skulle alla bli nöjda.  

Vad finns det för hjälpmedel tror du i framtiden? Kommer det att finnas andra 
hjälpmedel än idag? 
 
Svar: Det mesta finns ju redan. Kanske en talande mobiltelefon. Vi synskadade kan ju 
inte sända SMS. 
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Intervju med David 
 
Vi bestämmer träff med David på centralen och vi sätter oss på ett café. 
David är trettio år och arbetar som telefonist. 
 
Berätta lite om din synskada! (Hur pass synskadad är du etc., har du alltid varit 
synskadad?)  
 
Svar: Jag föddes nästan helt blind. Jag kan se lite mer än ljus och mörker. Om någon 
har en mörk tröja på sig kan jag se det till exempel. Jag är även ljuskänslig, då ser jag 
sämre. 
 
Hur var det att gå i skolan som synskadad? Fick du ha en assistent? 
 
Svar: Jag gick i en vanlig skola och det funkade bra. Jag hade en kompanjonlärare. Det 
är skillnad på en sådan och en assistent. En kompanjonlärare kan även hjälpa andra 
elever, medan en assistent bara är till för en elev. Kompanjonläraren hjälpte mig bland 
annat med att skriva ut saker och vara ett extra stöd. 
 
Vilka hjälpmedel fanns att tillgå i skolan? 
 
Svar: I grundskolan hade jag punktskriftsmaskin, en bandspelare, fickminne, en slags 
kulram, talande miniräknare, punktskriftsböcker och talböcker.  
När jag gick på komvux fick jag en dator hem med punktdisplay och en bärbar dator. 
Senare fick jag en praktikplats där det fanns en stationär dator. 
 
Vilka hjälpmedel har du när du använder dig av din dator idag? 
 
Svar: Jag har modem hemma. Jag har punktdisplay, talsyntes och 
skärmläsarprogrammet Jaws 
 
Hur tycker du att Jaws fungerar? 
 
Svar: Med Jaws kan man inte läsa på grafiska sidor och då är det viktigt med ALT-
texter. På sådana sidor hänger det sig och strular. Jag tycker att Jaws blir mer och mer 
stabilt. Det blir också problem med formulär. En seende har ju en överblick över hur ett 
formulär ska fyllas i och jag tycker att formulär kan vara knepiga att fylla i. En bra sajt 
är www.ginza.se. Men det finns väldigt många sidor som är dåligt anpassade. När jag 
kommer till en sådan sida och vill beställa något är jag rädd att jag ska klicka 
någonstans så att jag råkar beställa något som jag inte ska ha. Det kan vara knepigt att 
ändra i kundvagnen när man är inne på en sajt. Ibland kan man råka radera allt man har i 
kundvagnen. Jag vet inte om det beror på att jag är ovan vid Internet. 
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Har du använt flera andra skärmläsarprogram? I så fall kan du nämna något som 
du tyckte var mindre användarvänligt? Vilket fungerar bäst? 
 
Svar: Windows Dots som jag inte tror finns nu. Fungerade rätt bra men inte som dagens 
skärmläsarprogram. 
 
Hur ofta använder du Internet? Uppskatta! 
 
Svar: Jag använder mig av Internet ofta. E-posten kollar jag varje dag. Jag beställer 
talböcker på Internet. Jag gillar sport och går in på radiosportens sidor. SR:s sida gillar 
jag. I snitt kopplar jag upp mig varje dag, men det kan variera. 
 
Finns det saker på hemsidorna som hindrar ditt surfande, t ex animationer, ramar 
etc.? Hur upplever du detta? Kan du navigera trots detta? 
 
Svar: Jag tycker att det är jobbigt när det saknas ALT-texter och när länkarna upprepas. 
Skärmläsarprogrammet letar upp och talsyntesen läser upp alla länkar. Vissa sidor är 
uppbyggda lite konstig och det blir så tjatigt. 
Formulär är knepiga och jag tycker att man ska kunna hitta informationen lätt för att 
sedan enkelt kunna fylla i formuläret. På många ställen måste man klicka sig fram 
många klick för att hitta formulären. Sedan tycker jag att det är svårt med 
sökfunktionerna, men det kanske alla har, inte bara jag för att jag är synskadad.  
Vissa sidor uppdateras hela tiden, som t ex www.skivhugget.se. Där hoppar hela tiden 
punktdisplayen längst upp på sidan och det går inte att komma in på en sådan sida. Det 
är JÄTTESTÖRANDE! Reklam tycker jag inte är så störande, bara om det är något som 
hoppar förbi och blinkar. 
 
Hur pass vanligt upplever du att det är att sidorna på Internet är anpassade för de 
synskadade? 
 
Svar: Jag har specialiserat mig på vissa sidor och är lite bekväm av mig. Jag ber helst 
någon om hjälp med att gå in och kolla i förväg för att få veta vad det är för en sida. Tar 
en sida emot lägger jag av och går till en annan sida.  
Jag tror att det är bättre i USA där de har lagar som reglerar. Tyvärr gäller det inte 
Internet. Det låter nog bättre än vad det är i praktiken. Det verkar som om man räknar 
att en sida är tillgänglig om man tillhandahåller en person som läser upp innehållet på 
sidan, eller om man kan få samma information per telefon.  
 
Tycker du att Internet har förbättrat dina möjligheter att få den information som 
du känner att du behöver?  
 
Svar: O, ja! Jag prenumererar på bl.a. AIK:s nyhetsbrev, ginza, poesilistor. Jag har en 
sida där min poesi är utlagd. Datorn är ett lyft för mig och har gett mig möjligheter till 
att kommunicera med andra och man har möjlighet att utveckla sina språkkunskaper. 
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Vad har du för framtidsvisioner? Hur tror du att hemsidorna kommer att se ut i 
framtiden?  
 
Svar: Jag är rädd att sidorna blir mer flashiga och att det är vinsten som styr. Vi är en 
liten grupp. Ju snabbare det går ju sämre är det för oss synskadade då vi får problem att 
hänga med. Jag hoppas att synhjälpmedlen uppdateras och utvecklas och att 
hjälpmedelstillverkarna är på också. Jag hoppas att Jaws med flera hänger med. 
 
Vad finns det för hjälpmedel tror du i framtiden? Kommer det att finnas andra 
hjälpmedel än idag? 
 
Svar: Svårare fråga.  

Intervju med Eva  
 
Vi stämde träff med henne på hennes arbetsplats där vi fick möjlighet att se vilka 
hjälpmedel hon använder sig av i sitt arbete. Hon har ett kontors arbete på Södermalm i 
Stockholm.  
 
Hur gammal är du? 
 
Svar: Jag är 46 år. 
 
Berätta lite om din synskada! (Hur pass synskadad är du etc., har du alltid varit 
synskadad?)  
 
Svar: Jag är född med gråstarr och var blind hela mitt första levnadsår. Jag blev sedan 
opererad och har sedan dess en 10 %-ig syn på mina ögon. Man kan säga att jag är 
synsvag. Jag läser med extra starka glasögon och de är gultonade för att jag ska kunna 
se kontraster bättre. På längre håll använder jag, om jag till exempel ska se på TV 
använder jag mig av ett par kikarglasögon. På arbetet när jag sitter vid datorn har jag 
även ett par terminalglasögon. 
 
Hur var det att gå i skolan som synskadad? Fick du ha en assistent?  
 
Svar: Jag gick på Tomtebodaskolan vilket var jobbigt eftersom det var en internatskola. 
Det är tufft att som sjuåring flytta hemifrån. Det var många som inte bodde i 
Stockholmsområdet som bara kunde träffa sina föräldrar några veckor om året, på 
jullov, påsklov och sommarlov. Jag hade tur som hade mina föräldrar boende i 
Stockholmsområdet. Sedan gick jag i Alviksskolan som hade insprängda klasser med 
synskadade elever blandat med seende barn. Nu är Tomtebodaskolan nedlagd och 
nuförtiden går de synskadade barnen i vanliga klasser, vilket har sina sidor. De 
synskadade barnen blir ofta väldigt isolerade och ensamma. 
Jag hade ingen personlig assistent eftersom alla hjälpmedel fanns och allt var anpassat 
min synskada. Generationen efter mig lärde sig att använda bandspelare istället för att 
skriva. Det märks idag då jag tycker att de stavar som krattor! (skratt). Allvarligt talat 
tycker jag att det är en katastrof att de aldrig fick chansen att lära sig att stava, eftersom 
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de aldrig fick ett egentligt skriftspråk. Jag ser ofta detta eftersom jag är med i en massa 
mejlinglistor på Internet. Jag kan direkt se vilka som tillhör ”bandspelargenerationen”. 
Så är det som tur inte idag. 
 
Vilka hjälpmedel fanns i skolan? 
 
Svar: Stark skrivbordslampa, skrivbok med markerade linjer, stor text, skrivskiva som 
är ett mekaniskt hjälpmedel. Det var obligatoriskt att lära sig punktskrift, men jag 
använder mig inte av det idag. Jag kan läsa det, men bäst med ögonen. 
 
Vilka hjälpmedel har du när du använder dig av din dator idag? 
 
Svar: Jag kan berätta hur det inte fungerar istället… 
Förr var det så att Försäkringskassan betalade för hjälpmedel som till exempel datorer. 
Nu anser de att det är arbetsgivaren som ska stå för de kostnaderna. Min arbetsgivare 
har inte råd att skaffa mig en bättre och nyare dator så hjälpmedelscentralen vill inte 
befatta sig med min dator. De vill att jag ska skaffa en ny dator och då kan jag få bättre 
fungerande förstoringsprogram. Idag har jag ett förstoringsprogram som heter 
ZoomText Extra, men det lämnar spår i de dokument som jag förstorar texten i.  
(Eva visar oss hur det suddar ut text i ett dokument och vi kan även se att hon redan har 
varit där och att det finns en hel del märken efter programmet.) 
Jag har en 20-tumsskärm här på jobbet och till den har jag ett slags förstoringsprogram, 
eller rättare sagt en förstoringskamera  
 
(Kameran är kopplad till datorn och Eva visar oss hur hon använder och förstorar text 
på skärmen.) Det går att förstora texten eller bilden 16 gånger och jag använder mig det 
mest när jag vill se detaljer ordentligt. Jag har ställt in skrivbordsinställningen på datorn 
med stora ikoner och en skärmupplösning på 640x480.  
Hemma har jag en relativt ny dator från 1999, men kan man kanske säga att den redan 
är gammal eftersom utvecklingen går så fort på det området.  
 
Om du kan se färger och kontraster: Finns det någon färg eller vissa kontraster 
som du tycker är lättare att se än andra? 
 
Svar: Jag tycker att det är lätt att till exempel svart mot en gul bakgrund och blått är 
också bra. Blått har jag ställt in i grundinställningen i min dator eftersom jag tycker att 
det blir lättare för mig att arbeta då. Det ska överhuvudtaget vara färger som ger bra 
kontraster och bra bakgrunder som inte är skiftande. 
 
Hur ofta använder du Internet? Uppskatta! 
 
Svar: Flera gånger varje dag på jobbet. Hemma kopplar jag bara upp mig när jag orkar. 
Jag är ofta så trött efter jobbet att jag inte orkar. 
 
 
Finns det saker på hemsidorna som hindrar ditt surfande, t ex animationer, ramar 
etc.? Hur upplever du detta? Kan du navigera trots detta? 
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Svar: Eftersom jag har inställningen 640x480 på min dator syns inte alltid allt på en 
hemsida som till exempel scrollister. Jag brukar höra av mig till webbmastern och 
påpeka detta med oftast brukar de inte förstå vad jag menar om dem ens svarar. Dåliga 
kontraster, skiftande bakgrunder stör mig. Ofta tycker jag att det är svårt att hitta saker 
på en sida eftersom jag inte har någon överblick utan måste sitta och lusläsa partierna 
noga. Det borde finnas standardiseringar för hur en sida ska se ut. 
Sedan tycker jag att det ofta kan vara svårt att hitta till exempel adresser. Man måste 
ofta leta och bläddra bland sidorna för att hitta sådant. Det är inte enkelt. 
 
Hur pass vanligt upplever du att det är att sidorna på Internet är anpassade för de 
synskadade? 
 
Svar: Vissa sidor är anpassade, men det är inte så vanligt. 
 
Tycker du att Internet har förbättrat dina möjligheter att få den information som 
du känner att du behöver?  
 
Svar: Ja, otroligt mycket. Det har varit en revolution för de synskadade! 
 
Vad borde man tänka på när man gör en hemsida för synskadade anser du? Är 
det något återkommande problem som du skulle vilja få bort? 
 
Svar: Man borde tänka på att använda bra kontraster, bra bakgrunder, att inte lägga 
texter på bilder eller plattor, använda typsnitt utan seriffer, fet text, att inte använda 
enbart versaler utan blanda dessa så att det blir lättare att läsa. Rubrikerna ska gärna 
vara i annan färg och länkarna borde finnas på startsidan där även adressen till 
webbmastern ska finnas. En bra sida som jag tycker är bra är www.verdandi.nu. 
 
Vilket skärmläsarprogram använder du?  
 
Svar: Jag använder inget idag. Förr gjorde jag det. 
 
Har du använt flera andra skärmläsarprogram? I så fall kan du nämna något som 
du tyckte var mindre användarvänligt? Vilket fungerar bäst? 
 
Svar: Nej. 
 
Hur ser du bilder på en hemsida? 
 
Svar: Ibland kan jag se dem om de är stora. Men jag tycker att det är onödigt med 
bilder. 
 
Vad har du för framtidsvisioner? Hur tror du att hemsidorna kommer att se ut i 
framtiden?  
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Svar: Standardisering! Standardisera åtminstone de officiella sidorna. Länkarna borde 
alltid ligga på samma sidor. Adressen till webbmastern borde alltid ligga väl synligt på 
indexsidan. 
 
Vad finns det för hjälpmedel tror du i framtiden? Kommer det att finnas andra 
hjälpmedel än idag? 
 
Svar: Jag drömmer om ett hjälpmedel som ska förenkla när jag läser böcker. Jag läser 
vanliga böcker idag, men med ett förstorings hjälpmedel vilket gör det väldigt tungt att 
läsa en bok. Det finns redan ett sådant hjälpmedel på marknaden, men det borde finnas 
med större skärm och att den skulle vara lätt. Sedan finns det småsaker som jag kan 
tänka mig som talböcker om man kan bära med sig. Kanske skulle man kunna integrera  
DVD -talböcker med Internet på något sätt? Jag skulle kunna tänka mig en bärbar dator 
med en större skärm. Idag kan jag inte ha det p.g.a. att skärmen är för liten. 

Intervju med Fredrik  
 
Vi besöker Fredrik på hans arbete där han bland annat arbetar med tillgänglighet på 
webben för funktionshindrade. Han har för ett par år sedan gjort en undersökning som 
jämförde olika skärmläsare. Vi märker att Fredrik är mycket tekniskt kunnig och väl 
insatt och engagerad i detta. Vi ställer frågor till honom under intervjun, men vi låter 
Fredrik själv styra samtalet väldigt mycket eftersom vi märker att han berättar väldigt 
mycket själv. Denna intervju skiljer sig från de övriga i sin utformning som vi nämnde 
tidigare. 
 
Fredrik är 32 år och är helt blind sedan födseln. Han gick på Tomtebodaskolan mellan 
1977-81 och var en av de sista kullarna sedan skolverksamheten lades ned där. Från och 
med 1981 gick Fredrik i vanlig skola och han tycker att det gick rätt bra. Då fick han en 
kompanjonlärare och när han sedan gick på gymnasiet fick han istället en assistent. 
Fredrik berättar att de hjälpmedel han hade i skolan var mest punktskriftsböcker, 
punktskrift på papper och i viss mån med kassetter. Han berättar att han är glad att hans 
föräldrar rådde honom att läsa extra maskinskrivning på högstadiet. Detta har han nytta 
av idag.  
 
Datorn kom han i kontakt med i högstadiet, men den första riktiga kontakten med en 
dator som verkligen gav feedback var 1986. Det var Fredriks pappa som hade lånat hem 
en dator med talsynteskort, mycket för att visa sin omgivning att detta var en teknik som 
man kan ha nytta av.  
 
När Fredrik till sist fick en dator fick han en IBM-kompatibel dator, vilket han tycker 
var tur. De flesta andra fick en annan slags dator som heter ”Kompisdator”. Fredrik 
ingick i ett projekt som hette TUFFA (”Teknikupphandling för funktionshindrade i 
arbetslivet”) där han fick möjlighet att testa olika slags hjälpmedel kopplat till datorn. 
Detta ledde till slut till att han fick datorn utrustad med talsyntes, skärmläsare och 
punktdisplay. Detta fick han i skolan och en bärbar eller ”släpbar” dator, som han själv 
ansåg att den var, för att ha hemma och på lektioner. Nu kunde han även plugga hemma, 
vilket inte hade varit möjligt på samma sätt förut.  
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De skärmläsarprogram som Fredrik hade då var Termivox och senare Iltalk. 
 
Vilka hjälpmedel har du när du använder dig av din dator idag? 
 
Svar: Idag är det en helt annan situation! Nu arbetar jag i Windows miljö. Förr arbetade 
synskadade i DOS-miljö. Nu har jag en punktdisplay, talsyntes och 
skärmläsarprogrammen Supernova (Hal) och Jaws. Jag provar olika skärmläsare i mitt 
arbete, men jag trivs bäst med Hal. Supernova är samma som Hal, men Hal delen är för 
helt blinda personer, medan Supernova är förstoring, tal- och punktstöd.  
 
Varför använder du Supernova (Hal) mest? 
 
Svar: Jag använder Jaws lite mindre beroende på att dels tycker jag att Hal har ett helt 
annat sätt att arbeta med nya applikationer och udda applikationer som till exempel 
ljudredigeringsprogram. Jaws är fortfarande bäst när det gäller Internet, men jag 
använder Hal mest till Internet också. Det finns tilläggsprodukter till Internet Explorer 
som är oberoende av vilken skärmläsare man använder. Då jag jobbar med 
tillgängligheten på Internet så måste jag ju testa olika hela tiden. Jaws och Hal är de 
program som är vanligast idag. Jag tycker att man kan ha nytta av att ha olika slags 
skärmläsare till hand, men tyvärr är dessa väldigt dyra. Hal har lagt sig på en lite 
billigare nivå. Jaws med engelsk talsyntes kostar ca 14 900 kronor och vill man ha 
svenskt tal till kostar detta 7-8000 kronor till. 
 
På arbetsplatsen går AMI in och betalar arbetsanpassningen, men ska man ha 
anpassningen privat så kan det vara svårare. Det kan vara lite godtyckligt från 
syncentralens sida när de delar ut hjälpmedel. Datorn får man naturligtvis betala själv. 
 
Hur ofta använder du Internet? Uppskatta! 
 
Svar: Hela tiden! Både i arbetet och privat. 
 
Finns det saker på hemsidorna som hindrar ditt surfande, t ex animationer, ramar 
etc.? Hur upplever du detta? Kan du navigera trots detta? 
 
Svar: Jag kan ju tekniken och kan oftast komma förbi problemen, men så är det ju inte 
för de flesta. Det beror på hur tillgängligheten är gjord. De som ofta blir problem som 
ofta uppstår är när man lägger texter i en bild. Detta är vanligt i länkar. Då kan 
skärmläsaren få problem. ALT-texter som inte finns är också vanligt. Sedan är det hur 
man navigerar på sidan. Vissa menyer kan man bara nå genom att använda musen. Flash 
var tidigare ett hinder. Nu har de nyaste versionerna av Hal och Jaws arbetat med detta 
så att de kan klara av Flash. Problemet är att det inte är så många som har de nyaste 
versionerna av skärmläsarprogrammen. Syncentralerna inser inte vikten med att 
uppdatera dessa program ofta. Skärmläsarprogrammen blir bättre och bättre och stöder 
fler och fler program.  
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Hur pass vanligt upplever du att det är att sidorna på Internet är anpassade för de 
synskadade? 
 
Svar: Detta varierar starkt. Myndigheter börjar komma en bit på vägen nu, eftersom 
man har gått ut rätt hårt med detta med tillgängligheten. Sedan kan man gå in på en sida 
som är prisbelönt av EU för att den så bra och så är de helt otillgängliga! 
 
Tycker du att Internet har förbättrat dina möjligheter att få den information som 
du känner att du behöver?  
 
Svar: Ja, helt klart. Jag köper mycket dataprodukter och kan hantera detta själv. Man 
kan köpa dagligvaror på nätet, även om jag inte utnyttjar det så mycket. Det som är bra 
med detta är att nu kan jag gå in och se utbudet på ett helt annat sätt. Nu har jag 
upptäckt att det finns 20 kaffesorter att välja på till exempel. Går man in i en affär så är 
det ingen som står och räknar upp alla sorter. Det funkar inte så. Den allmänna 
informationen från myndigheter har förbättrats. Nu kan man t ex ladda ner en blankett 
via Internet.  
 
Vad borde man tänka på när man gör en hemsida för synskadade anser du? Är 
det något återkommande problem som du skulle vilja få bort? 
 
Svar: Främst handlar det om att man inte ska göra speciella sidor för synskadade. 
Vanliga sidor ska funka ändå. Detta har även andra nytta av.  
 
Vad har du för framtidsvisioner? Hur tror du att hemsidorna kommer att se ut i 
framtiden?  
 
Svar: Svår fråga, men jag hoppas på att tillgängligheten hela tiden blir bättre.  Jag 
hoppas att tidningar och böcker ska bli tillgängliga. Idag kan man inte prenumerera på 
en dagstidning med hela innehållet. Det finns på kassett och detta är otympligt och hela 
innehållet finns inte med. Det är likadant med de elektroniska versionerna och ibland 
måste man ha en särskild programvara för att få tillgång till hela tidningen. När det 
gäller e-böcker har det skett en tråkig trend bland ”copyrightfolket” som har fått för 
stort inflytande. Böckerna blir oanvändbara när det gäller skärmläsare.  
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Intervju med Gustav 
(Intervjun är utförd via e-post) 
 
Hur gammal är du? 
 
Svar: 47 år 
 
Berätta lite om din synskada! (Hur pass synskadad är du etc., har du alltid varit 
synskadad?)  
 
Svar: Jag har varit synskadad sedan barndomen. Hade ledsyn fram till 15 års ålder. Där 
efter blind. 
 
Hur var det att gå i skolan som synskadad? Fick du ha en assistent? Hur går det 
till? Vilka krav har man på dessa? Bra? Dåligt?  
 
Svar: Jag hade ingen assistent 
 
Vilka hjälpmedel fanns att tillgå i skolan? 
 
Svar: Bandspelare, punktskriftsmaskin och vanlig skrivmaskin.  
 
Vilka hjälpmedel har du när du använder dig av din dator idag? 
 
Svar: Jaws 4.5 med tal. Samt punktskriftsbräda 2d 
 
Är dessa lätta att använda?  
 
Svar: Ja 
 
Hur ofta använder du Internet? Uppskatta! 
 
Svar: Några gånger i veckan 
 
Finns det saker på hemsidorna som hindrar ditt surfande, t ex animationer, ramar 
etc.? Hur upplever du detta? Kan du navigera trots detta? 
 
Svar: Besvärligt 
 
Hur pass vanligt upplever du att det är att sidorna på Internet är anpassade för de 
synskadade? 
 
Svar: Mycket sällan. Det är mer tur, om det fungerar. 
Tycker du att Internet har förbättrat dina möjligheter att få den information som 
du känner att du behöver?  
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Svar: Absolut! 
Vad borde man tänka på när man gör en hemsida för synskadade anser du? Är 
det något återkommande problem som du skulle vilja få bort? 
 
Svar: Grafiken! 
 
Vilket skärmläsarprogram använder du?  
 
Svar: Jaws 4.5 
  
Hur ser du bilder på en hemsida? 
 
Svar: Inte alls 
Vad har du för framtidsvisioner? Hur tror du att hemsidorna kommer att se ut i 
framtiden?  
 
Svar: Jag är nog rädd, att de skall bli svårare att läsa. Grafiken gör att det är lätt att göra 
snygga sidor för den som ser. Men de blir då skit för oss. 
 
Vad finns det för hjälpmedel tror du i framtiden? Kommer det att finnas andra 
hjälpmedel än idag? 
 
Svar: Säkerligen!  

Intervju med Henrik 
(Intervjun är utförd via e-post) 
 
Hur gammal är du? 
 
Svar: 61 år 
 
Berätta lite om din synskada! (Hur pass synskadad är du etc., har  
du alltid varit synskadad?) 
 
Svar: Gravt synskadad sedan 1977. Har ledarhund. 
 
Hur var det att gå i skolan som synskadad? Fick du ha en  
assistent? Hur går det till? Vilka krav har man på dessa? Bra? Dåligt? 
 
Svar: Har gått på Umeå universitet socionomutbildningen. Hade en kurskamrat som 
lektör. 
 
Vilka hjälpmedel fanns att tillgå i skolan? 
 
Svar: Hade all litteratur inläst på band samt hade bandspelare, punktskriftmaskin, 
skrivmaskin samt en jätteduktig kurskamrat som lektör. 
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Vilka hjälpmedel har du när du använder dig av din dator idag? 
 
Svar: Har en vanlig dator med punktskriftsdisplay och Jaws talsyntes. 
 
Är dessa lätta att använda? 
 
Svar: Nu när jag använt den i flera år är det ganska lätt. Problem med  
PDF filer. 
 
Vilka hjälpmedel fungerar bäst/ respektive sämst? 
 
Svar: Tycker att punktskriftsdisplayen fungerar mycket bra. Haft en  
del krångel med punktskrivaren som är kopplad till datorn. 
 
Om du kan se färger och kontraster: Finns det någon färg eller  
vissa kontraster som du tycker är lättare att se än andra? 
 
Svar: Ser endast skillnad på ljus och mörker. Kan se när dataskärmen  
ändrar från mörkt till ljust. Inget annat. 
 
Hur ofta använder du Internet? Uppskatta! 
 
Svar: Lite olika men kanske en gång om dagen. E-posten kollar jag  
flera gånger om dagen. Fantastiskt informationsforum när jag både kan få  
och läsa information samt skicka E-post. 
 
Finns det saker på hemsidorna som hindrar ditt surfande, t ex  
animationer, ramar etc.? Hur upplever du detta? Kan du navigera trots detta? 
 
Svar: Många webbsidor är mycket svåra men det material jag behöver i  
mitt arbete är tämligen anpassade. Många webbsidor är "överarbetade" och  
skulle kunna förenklas betydligt. 
 
Hur pass vanligt upplever du att det är att sidorna på Internet  
är anpassade för de synskadade? 
 
Svar: Tror inte att de är anpassade för synskadade. Jag brukar säga  
att jag måste lära mig varje sida för att sedan kunna orientera mig för att  
hitta det jag söker. 
 
Tycker du att Internet har förbättrat dina möjligheter att få den  
information som du känner att du behöver? 
 
Svar: Brukar säga att ett nytt liv har öppnat sig för mig. Nu kan jag  
själv läsa det jag vill och inte vara beroende av att någon annan väljer vad jag ska läsa. 
Tänk på alla dagliga tidningar som går att läsa 
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Vad borde man tänka på när man gör en hemsida för synskadade  
anser du? Är det något återkommande problem som du skulle vilja få bort? 
 
Svar: En webbsida ska vara lättorienterad. Man ska kunna på ett enkelt  
sätt kunna klicka sig fram till det man söker. Bort med den onödiga texten mellan 
filerna. 
 
Vilket skärmläsarprogram använder du? 
 
Svar: Jaws 5.1 
 
Har du använt flera andra skärmläsarprogram? I så fall kan du  
nämna något som du tyckte var mindre användarvänligt? Vilket fungerar bäst? 
 
Svar: Jaws 5.1. Skärmläsningsprogrammen har utvecklats och fungerar  
bättre och bättre i kombination med att punkskriftsdisplayerna har  
utvecklats. 
 
Hur ser du bilder på en hemsida? 
 
Svar: Ser inte bilderna. Kul skulle det vara att se brudarna alla  
talar om. 
 
Vad har du för framtidsvisioner? Hur tror du att hemsidorna  
kommer att se ut i framtiden? 
 
Svar: Har inga visioner men tror att utvecklingen går framåt och tror  
att utvecklingen går framåt. 
 
Vad finns det för hjälpmedel tror du i framtiden? Kommer det att  
finnas andra hjälpmedel än idag? 
 
Svar: Tror att datorn blir en slags diktafon där man dikterar för datorn  
vad den ska göra och skriva. I framtiden kommer man att kommunicera med  
datorn på grund av de skador dataanvändare får idag. 

Intervju med Ida 
(Intervjun är utförd via e-post ) 
 
Hur gammal är du? 
 
Svar: 43 
 
Berätta lite om din synskada! (Hur pass synskadad är du etc., har du alltid varit 
synskadad?)  
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Svar: Barndomsblind med diagnos RP 
 
Hur var det att gå i skolan som synskadad? Fick du ha en assistent? Hur går det 
till? Vilka krav har man på dessa? Bra? Dåligt?  
 
Svar: Har aldrig haft assistent. Man har länge pläderat för integration, men 
integrationen i sig, tenderar till att skapa en segregation. Man skapar lätt ett eget isolat, 
eftersom man står utanför den sociala kodningen. Synskadan är ett 
kommunikationshinder, rörelse hämmande och ökar alltså problemen i den sociala 
tillgängligheten. 
 
Vilka hjälpmedel fanns att tillgå i skolan? 
 
Svar: Talande räknare, punktmaskin… 
 
Vilka hjälpmedel har du när du använder dig av din dator idag? 
 
Svar: Punktdisplay, talsyntes 
 
Är dessa lätta att använda?  
 
Svar: I begränsad utsträckning. Vill man utveckla sin användning, är det svårare.  
 
Vilka hjälpmedel fungerar bäst/respektive sämst?  
 
Svar: Läs/skriv hjälpmedel har en stor kapacitet, men det är svårt att utnyttja resursen. 
 
Hur är det med färger och kontraster? Finns det någon färg eller vissa kontraster 
som du tycker är lättare att se än andra? 
 
Svar: Ser inte längre kontraster 
 
Hur ofta använder du Internet? Uppskatta! 
 
Svar: Ständigt till väldigt mycket. 
 
Finns det saker på hemsidorna som hindrar ditt surfande, t ex animationer, ramar 
etc.? Hur upplever du detta? Kan du navigera trots detta? 
 
Svar: Animationer kan vara svåra, pdf filer är mycket bökiga. Ofta tröttnar jag innan 
jag löst det. Meningen är att jag ska få informationen, inte lösa datorproblem. 
 
Hur pass vanligt upplever du att det är att sidorna på Internet är anpassade för de 
synskadade? 
 
Svar: Faktiskt ganska vanligt.  
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Har Internet förbättrat eller försämrat dina möjligheter att få den information 
som du känner att du behöver?  
 
Svar: Frågan oövertänkt. Internet kan inte försvåra för någon. Det har blivit stora 
vinster för mig, eftersom jag kan slå upp saker. 
 
Kommer du ihåg hur det var innan Internet? I så fall jämför? 
 
Svar: Oövertänkt fråga. Skillnaden är att jag nu kan slå upp, vad jag tidigare fick låta 
bli att ta fram information om. 
 
Vad borde man tänka på när man gör en hemsida för synskadade anser du? 
 
Svar: Man borde jobba på den, utan skärm och mus, för att se hur tolkningen blir. 
 
Vad gör du när du kommer till en hemsida som inte är anpassad till synskadade?  
 
Svar: Ja,  ett förslag är att inte läsa på den. 
 
Vilket skärmläsarprogram använder du?  
 
Svar: Jaws 
 
Är dagens skärmläsarprogram bra? Finns det några brister i dom? 
 
Svar: Både Jaws och supernova har mycket att önska. Det finns behov av lösningar på 
många områden. 
 
Vad har du för framtidsvisioner? Hur tror du att hemsidorna kommer att se ut i 
framtiden?  
 
Svar: Vi är en mycket liten grupp. Det ligger inte stora pengar i att öka tillgängligheten. 
Bra om det fanns en lag som reglerade vår rätt till information, eller om man kunde 
kräva att FN:s standardregler följdes.  
 
Vad finns det för hjälpmedel tror du i framtiden? Kommer det att finnas andra 
hjälpmedel än idag? 
 
Svar: Kanske, eftersom synskadegruppen utvidgats med dyslektiker. 
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