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Sammanfattning 
Idag är internet ett av de mest använda medieverktyg som bör finnas tillgängligt för alla 

människor, även personer med funktionsnedsättningar. Målet med denna uppsats är att 

undersöka om webb-tv på internet är tillgängligt för användare med funktionsnedsättning, 

särskilt synskadade. Två stora webb-tv-plattformar SVT Play och TV4 Play undersöks i 

denna uppsats för att veta om webb-tv på internet är något som är tillgängligt för synskadade 

användare. För att webbplatser ska vara så tillgängliga och användbara som möjligt för 

personer med synskador bör de följa riktlinjer som WCAG 2.0 och ISO 9241-11. 

 

För denna uppsats har det använts skrivbordsundersökningar och fallundersökningar. Två 

olika typer av fallundersökningar användes i denna uppsats, enkäter och observationer. Dessa 

två fallundersökningar avslutades under 2012. Enkäter skapades för att låta respondenterna ge 

sina åsikter på flera områden om SVT Play och TV4 Play. Syftet med enkäterna var att 

undersöka hur synskadade uppfattar SVT Play och TV4 Play. Observationer gjordes för att få 

en detaljerad iakttagelse om vilka problem som kan uppstå för synskadade. Tre olika 

användare observerades när de använde SVT Play och TV4 Play. Från dessa observationer 

kan man se hur tillgängligt och användbart plattformarna är för synskadade användare. 

 

I uppsatsen har rekommendationer nämnts med avseende på förbättring av dessa webb-tv-

plattformar, med fokus på tillgänglighet och användbarhet för synskadade användare. 

Resultaten i denna uppsats är att både SVT Play och TV4 Play har brister inom 

användbarheten och tillgängligheten för synskadade användare. Detta trots att webb-tv:n 

följer riktlinjerna innebär det inte en tillfredställande tillgänglighet för synskadade användare.  

 

Nyckelord: 
webb-tv, tillgänglighet, användbarhet, TV4 Play, SVT Play, synnedsättning, synskadad, ISO 

9241-11, WCAG 
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Abstract 
Nowadays the Internet is one of the most used media tool. This tool should be available for 

everyone, including people with disabilities. The goal of this thesis is to research if whether 

Webcast on the Internet is accessible for the disabled users, focusing specifically on the 

visually impaired. In order to complete this goal, two major webcasting platforms in Sweden, 

SVT Play and TV4 Play were examined. Websites should comply with the given guidelines 

set up by WAI called WCAG 2.0 and ISO 9241-11 to guarantee their accessibility and 

usability for the visually impaired. 

 

In this thesis different sources of information are used, desk research and field research. 

Different types of field research were used in this thesis surveys and observations. The field 

researches were completed in 2012. Surveys were created to get feedback regarding several 

areas of SVT Play and TV4 Play. The purpose of these surveys was to investigate how the 

visually impaired perceive SVT Play and TV4 Play. Observations were done in order to 

receive a detailed view on problems occurring for the visually impaired. Three different users 

were observed to see how they navigate through the websites. From these observations, 

recommendations could be made on how to improve these webcasting platforms and how 

accessible and usable the platforms were for visually impaired users. 

 

In the thesis several recommendations are mentioned regarding the improvement of these 

webcasting platforms, focusing on the accessibility and the usability for the visually impaired 

users. The conclusion of this report, based on findings from different research methods, is that 

both SVT Play and TV4 Play have weaknesses in usability and accessibility for the visually 

impaired users. Even if the Web-casting follows the guidelines it may not necessary lead to 

accessibility and usability for visually impaired users.  

 

Keywords: 
Webcasting, accessibility, usability, TV4 Play, SVT Play, visual impairment, ISO 9241-11, 

WCAG 
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Begreppsdefinition och förkortningar 
Dessa begrepp används i uppsatsen. 

 

Textalternativ 

Text som beskriver den grafiska komponenterna på en webbplats.  Dessa texter är en kod som 

skrivs in när programmeraren programmerar in det på webbplatsen. Ifall dessa texter inte 

används kan synskadade användare inte veta vad de grafiska komponenterna innehåller. 

  

Flash 

Ett program som gör att man kan se visuella applikationer såsom videos i olika 

operativsystem och olika webbläsare. 

 

ISO 9241-11 

Den Internationella standardiseringsorganisationen har definierat användbarheten på 

produkter till ISO 9241-11. ISO 9241-11 vilket är en riktlinje inom användbarheten. 

 

Linjär-tv 

I uppsatsen menas linjär-tv markbunden tv som sänder program på tablålagd tid. 

 

Tab 

En knapp på tangentbordet som kan användas för att till exempel komma till nästa länk. 

 

W3C   

World Wide Web Consortium, arbetar för att utveckla standarder och programvaror för 

internet och utvecklar IT-protokoll. 

 

WAI    

Web Accessibility Initiative är en organisation inom W3C som tar hand om tillgängligheten 

på internet för funktionsnedsatta personer. 

 

WCAG 

Web Content Accessibility Guidelines, är riktlinjer som visar hur arbetet till webbinnehållet 

görs tillgängligt för personer med funktionsnedsättning 

 

Webbplats 

En samling av text, bilder, multimedia och webbsidor som nås över internet och som är lagrad 

på en webbserver. 

 

Webbsida 

En sida på internet som är uppbyggd av exempelvis HTML (Hypertext Markup Language). 

Dessa sidor kan läsas av en webbläsare. Webbsida är en del av en webbplats. 
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Webb-tv 

Webb-tv är tv som distribueras via Internet. Exempel på webb-tv-plattformar är  

TV4 Play, TV3 Play och SVT Play. Vid användning av begreppet webb-tv i uppsatsen syftar 

till videorutan där webb-tv-tjänsten spelas. 
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1. Inledning 
Svenskar i åldrarna 9-79 år ägnar cirka sex timmar varje dygn åt att ta del av olika mediers 

utbud. De medier man ägnar mest tid åt är tv därefter radio och på tredje plats kommer 

internet.1 Att titta på webb-tv har blivit en populärare internet-aktivitet under den senaste 

tiden i Sverige.2  

 

Internet ska kunna användas av alla, det vill säga med eller utan funktionsnedsättningar. 

Därför måste användbarheten och tillgängligheten hela tiden förbättras för att kunna 

tillfredsställa så många internetanvändare som möjligt. Det är viktigt att veta om dessa webb-

tv är tillgängliga och användbara för att kunna användas av användare med 

funktionsnedsättningar. Med tillgänglighet på internet menas här hur funktionsnedsatta 

användare kan uppfatta, förstå, navigera, interagera och hur de kan bidra med information till 

internet3. Medan användbarhet på internet betyder att användaren i ett givet sammanhang kan 

uppnå dess mål på ett ändamålsenligt, effektivt och för användaren tillfredsställande sätt.4 

 

Därför undersöks två av de största webb-tv-plattformarna i Sverige; SVT Play och TV4 Play i 

den här kandidatuppsatsen för att veta hur pass tillgängligt webbplatserna för webb-tv:n är. 

Undersökningen slutfördes under 2012. 

 

1.1 Avgränsning 
Studien har avgränsats till att utreda och jämföra hur två svenska tv-kanaler arbetar för att 

anpassa tillgängligheten och användbarheten på sina webb-tv-plattformar för synskadade. 

Plattformarna som utreds är TV4 Play samt SVT Play då dessa tv-bolag är två av de största i 

Sverige. 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att förstå hur tillgängligheten och användbarheten har anpassats på 

webb-tv för synskadade användare, då webb-tv har blivit allt populärare på internet5. 

 

I denna uppsats kommer följande frågor att tas upp och undersökas: 

 Hur ser tillgängligheten på webb-tv ut för synskadade personer?  

 Vilka navigeringsproblem kan uppstå på webb-tv för synskadade? 

                                                 

1 T Köster, U Stridbeck & T D Vries, Medieutveckling 2011, Elanders AB, Mölnlycke, 2011, s.10 
2 Findahl, O, Svenskarna och Internet 2012, Danagårds LiTHO, Ödeshög 2012, s.16 
3 World Wide Web Consortium, Introduction to Web Accessibility, publicerad februari 2005, hämtad 17 

november 2011, <http://www.w3.org/WAI/intro/accessibility.php> 
4 Usability Partners, ISO Standarder; Standarder i användbarhet och användbarhetsorienterad design, hämtade 

26 april 2013, <http://www.usabilitypartners.se/om-anvandbarhet/iso-standarder> 
5 Findahl, O, Svenskarna och Internet 2012, Danagårds LiTHO, Ödeshög 2012, s.16 
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Den första frågan kommer att besvaras med hjälp av enkätundersökningen och 

observationerna. Den andra frågan kommer att besvaras genom observationerna från 

användartesten. 

 

2. Bakgrund 

2.1 Internetanvändning i Sverige 

Internet har blivit allt vanligare, under år 2012 använde åtta av tio personer internet 

regelbundet.6 Två av de vanligaste aktiviteterna som människor gör på internet är att titta på 

webb-tv och lyssna på webbradio.7 Under 2010 hade 23 % av landets befolkning tillgång till 

att se tv via internet.8 Även om webb-tv har blivit allt vanligare så är linjär-tv fortfarande det 

befolkningen tittar mest på.9  
 

De flesta stora tv-kanalerna i Sverige tillhandahåller en webb-tv-tjänst där tittarna ska kunna 

se program efter att de sänts via linjär-tv eller samtidigt som det sänds via linjär-tv. En del tv-

kanaler sänder även program som bara sänds via webb-tv:n.10 Det är inte bara tv-kanaler som 

sänder webb-tv utan radio och tidningar erbjuder också webb-tv. Det finns även många 

webbplatser där de bara tillhandahåller webb-tv till exempel Youtube.com. 

 

2.2 Svenska webb-tv 

Idag är både TV4 Play och SVT Play stora och välkända webb-tv-kanaler i Sverige. Dessa tv-

bolag har anställt företag som jobbar med tillgänglighet och användbarhet. TV4 lanserade i 

januari 2009 en webb-tv-kanal på prov, TV4 Replay, som visade deras egenproducerade 

program en vecka efter sändningen via linjär-tv. 

SVT Play lanserades under 2006, men den nuvarande SVT Play lanserades 2008 och fick 

stort genomslag. 

 

2.2.1 TV4 Play 

Företaget som arbetade för TV4 ansvarade för strategi, koncept och design för att nästa 

generation av TV4 Play skulle fungera på så många plattformar som möjligt. I en intervju11 

berättar företaget att de alltid sätter användaren i fokus. De har arbetat med utvecklingen av 

TV4 Plays webb-tv med hjälp av användbarhetsriktlinjer och WAIs tillgänglighetsriktlinjer, 

eftersom dessa riktlinjer är viktiga inom webbdesign. Trots att de är viktiga har riktlinjerna 

bara använts i den utsträckning som tid och budget höll för. Användartester har gjorts, dock 

inte för specifika funktionsnedsättningar utan företaget har arbetat med WAIs 

tillgänglighetsstandard i första hand.  

                                                 

6 SCB, Privatpersoners användning av datorer och Internet 2012, s.13 
7 Ibid s. 17 
8 T Köster, U Stridbeck & T D Vries, Medieutveckling 2011, Elanders AB, Mölnlycke, 2011, s.16 
9 Ibid s. 20 
10 T Köster, U Stridbeck & T D Vries, Medieutveckling 2011, Elanders AB, Mölnlycke, 2011, s.67 
11 Informant 1, Interaktionsdesigner på Daytona Communication AB, Stockholm, intervju, 10 januari 2012 
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2.2.2 SVT Play 

SVT Play är public service-företag, vilket innebär radio och tv i allmänhetens tjänst.12 I en 

telefonintervju13 berättar SVT Play att de vill nå ut till så många människor som möjligt och 

har därför arbetat med ett företag som jobbar med tillgänglighet och följer WCAG (Web 

Content Accessibility Guidelines). Företaget fick olika idéer och koncept av SVT på hur den 

då nya SVT Play (2008) skulle se ut och granskade förslagen. De användartestade även 

svtplay.se-sidan på personer med funktionsnedsättningar för att se om sidan var tillräcklig 

tillgänglig för alla. Dock användartestade de inte specifikt på synskadade personer utan på 

generella personer med olika funktionsnedsättningar. Företaget berättar i en intervju att de 

gav synpunkter på det som inte levde upp till tillgänglighetskraven. SVT Play fick utveckla 

tillgängligheten och därefter tittade företaget på det igen. Detta var hela tiden en pågående 

process. Företaget som jobbar med tillgängligheten fick även titta på många olika perspektiv 

och förenkla dem. Ett exempel som SVT fick ändra var färgkontrasten på webbplatsen 

svtplay.se eftersom färgerna inte var lämpliga för färgblinda. 

 

2.3 Tillgängligheten i svensk webb-tv 

I den nya radio- och tv-grundlagen som utfärdades 2010 ställs högre krav på tillgänglighet av 

tv-sändningar för personer med funktionsnedsättningar. Tillgängligheten på tv behöver därför 

förbättras till exempel genom att redaktionen textar repliker, uppläsningar av texter och 

tolkningar. Ett antal tv-kanaler erbjuder tv-bilder som blir beskrivna samt översättningar av 

texter som blir upplästa med mera.14 Det är myndigheten för radio och tv som fattat beslutet 

om vilka krav som gäller för programföretagen som sänder linjär-tv.15  

 

För att veta om webb-tv är tillgängligt och användbart för synskadade eller för människor i 

allmänhet behöver programmeraren till webbplatsen se till att själva webbplatsen som webb-

tv:n är placerad i är lättillgänglig och användbar. Man kan exempelvis använda WAIs (Web 

Accessibility Initiative) riktlinjer för att mäta tillgängligheten på webbplatsen. WAI utvecklar 

riktlinjer vilket anses vara den internationella standarden för webbtillgängligheten. Inom WAI 

ingår WCAG; Web Content Accessibility Guidelines16 vilket är riktlinjer som rekommendera 

hur webbsidors gränssnitt ska kodas för att göra informationen och designen så tillgänglig och 

användbar som möjligt för människor med funktionsnedsättningar. För att programmera 

webbplatser så användbart och tillgängligt som möjligt kan man följa flera olika checklistor 

                                                 

12 Public service, Public service, hämtad 10 december 2013: <http://www.publicservice.se/> 
13 Informant 2, Tillgänglighetsexpert på Funkanu AB, Stockholm, intervju, 24 oktober 2011 
14 Synskadades Riksförbund, En television för alla –synskadade behöver uppläst textremsa, februari 2006, 

hämtad 12 december 2011: <http://www.srf.nu/Global/Infomaterial/SRF-argument/television.pdf> 
15 Riksdagen, Radio och tv-lag 2010:696, hämtad 12 december 2011, 

<http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2010:696> 
16 World Wide Web Consortium, Web Content Accessibility Guidelines(WCAG) overview, uppdaterad 2012, 

hämtad 11 januari 2012, <http://www.w3.org/WAI/intro/wcag> 

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2010:696
http://www.w3.org/WAI/intro/wcag
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och riktlinjer, till exempel WCAG 2.0, ISO 9241-11, IBMs egna checklista Human ability 

and accessibility center17. 

 

2.3.1 Riktlinjer för tillgänglighet 

WAI är en del av W3C och arbetar med 400 olika samarbetspartners för att sträva efter att 

göra webbplatser tillgängliga för alla, oavsett förutsättning eller teknik. Några av dessa 

samarbetspartners är affärsverksamheter, universitet, handikapporganisationer och 

myndigheter. För att öka tillgängligheten arbetar de inom fem olika områden: riktlinjer, teknik, 

utbildning, verktyg och forskning samt utveckling18. WAI har utfärdat de mest betydelsefulla 

riktlinjerna för tillgänglighet som heter WCAG, version 1.0 av WCAG kom ut 1999 och idag 

används den nyare versionen 2.0 av WCAG som kom ut 200819. 

 

För att en webbplats ska anses vara tillgänglig behöver de följa dessa riktlinjer. Uppfyller 

webbplatserna kraven från riktlinjerna WCAG 2.0 är de någorlunda tillgängliga. Själva 

grunden för tillgängligheten är att webbplatsen ska vara möjlig att uppfatta, hanterbar, 

begriplig och robust. Inom dessa fyra principer ingår det riktlinjer som 

programmeraren/webbdesignern ska följa. Riktlinjerna är som ett ramverk och stöd för 

programmeraren när de ska förstå framgångskriterierna. Dessa tolv riktlinjer går därför inte att 

mäta. Utan under varje riktlinje ingår det framgångskriterier. Framgångskriterierna är mätbara 

och är uppdelade i olika nivåer. Det finns tre nivåer av framgångskriterier; A, AA och AAA. 

A är den lägsta nivån att förhålla sig till medan AAA är den högsta nivån, där man även måste 

uppfylla nivå A och AA.20  WCAG går sedan att testas med utvärderingsprogram eller med 

hjälp av användartester för att se hur många och vilken nivå av kriterier som uppfylls.21 

 

WCAG 2.0-principer översatt av funkanu.se i kursivt22: 

 

Möjlig att uppfatta 

Information och komponenter i ett användargränssnitt måste presenteras för användare på 

sätt som de kan uppfatta.  

 

                                                 

17 IBM, IBM Web accessibibility checklist, uppdaterad 2011, hämtad 04 december 2014, <http://www-

03.ibm.com/able/guidelines/web/accessweb.html> 
18 H Englund & M Sundin, Tillgängliga webbplatser i praktiken, 2 uppl., Jure Förlag AB, Stockholm 2008, s.20 
19 World Wide Web Consortium, Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) Overview, uppdaterad 10 juni 

2011, hämtad 17 november 2011, <http://www.w3.org/WAI/intro/wcag.php> 
20 World Wide Web Consortium, Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0, offentliggörande 23 oktober 

2012, hämtad 30 maj 2013 <http://www.w3.org/Translations/WCAG20-sv/> 
21 World Wide Web Consortium, Understanding conformance, uppdaterad 2012, hämtad 11 januari 2012 

<http://www.w3.org/TR/UNDERSTANDING-WCAG20/conformance.html> 
22 World Wide Web Consortium, Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0, offentliggörande 23 oktober 

2012, hämtad 30 maj 2013 <http://www.w3.org/Translations/WCAG20-sv/> 

http://www.w3.org/Translations/WCAG20-sv/
http://www.w3.org/Translations/WCAG20-sv/
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Det kan vara att man lägger till textalternativ till grafiska komponenter, anpassar innehållet så 

att det presenteras på olika sätt utan att information försvinner eller göra det enklare för 

användaren att se och höra innehållet. 

 

Hanterbar 

Komponenter i ett användargränssnitt och navigering måste vara hanterbara. 

 

Några exempel på det är att innehållet ska vara åtkomligt med ett tangentbord. Det ska även 

vara enkelt för användaren att hitta innehållet och avgöra var de är i gränssnittet. 

 

Begriplig 

Information och hantering av användargränssnitt måste vara begriplig. 

 

Riktlinjen ”Begriplig” innebär till exempel att texter ska vara lätt att begripa och att 

webbplatsen ska fungera på ett förutsägbart sätt. 

 

Robust 

Innehåll måste vara robust nog för att kunna tolkas på ett pålitligt sätt av ett brett spektrum 

av olika användarprogram, inklusive hjälpmedel. 

 

Även om webbplatser följer WCAG täcker inte det tillgängligheten till 100 % för blinda 

användare. S Leuthold med flera23 menar att riktlinjerna inte gör en stor skillnad och 

dessutom täcker inte det användbarheten. De anser att man ska använda ett textformat som 

användargränssnitt för att det ska bli användbart och tillgängligt för synskadade och blinda 

användare. 

 

2.3.2 Riktlinjer för användbarhet 

Den Internationella Standardiseringsorganisation (ISO) arbetar med standardisering och 

vägledning för att produkter och tjänster ska bli mer effektiva. 

ISO har definierat användbarhet till ISO 9241-11. 

  

 ”Usability is the extent to which a product can be used by specified user to 

 achieve specified goals with effectiveness, efficiency and statisfation in a 

 specified context of use”24 

  

För att webbplatser ska uppnå denna definition behöver webbplatsen vara ändamålsenhetligt, 

effektivt och tillfredsställande samtidigt som man anpassar det till specifika användare, 

situationer och användarnas mål. 

                                                 

23 S Leuthold et al., Beyond web content accessbility guidelines: Design of enhanced text user interfaces for blind 

internet user, International Journal of Human-Computer Studies, vol. 66, nr. 4, 2008, s. 257-270 
24 ISO 9241-11, Ergonomic requirements for office work with visual display terminals (VDT)s – Part 11 Guidance 

on usability, 1998 
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Ottersten och Berndtsson menar dock även att beställarens mål ska uppfyllas då beställaren av 

webbplatsen ska vara nöjd med produkten som de fått.25 Alla dessa definitioner går att mätas.  

 

Användbarhetsriktlinjerna är översatta av J Gulliksen & B Göransson26: 

Ändamålsenlighet innebär ”noggrannhet och fullständighet med vilken användarna uppnår 

givna mål” 

 

Effektivitet innebär ”resursåtgång i förhållande till den noggrannhet och fullständighet med 

vilken användarna uppnår givna mål” 

 

Tillfredställelse definieras som ”frånvaro av obehag samt positiva attityder vid användningen 

av en produkt” 

 

2.4 Olika typer av synskador 

Enligt Synskadades Riksförbund har ungefär 75 % av de synskadade synrester som de kan 

använda sig av, vilket innebär att personerna kan läsa texter på webbplatser som är förstorade, 

har god kontrast och en logisk layout. De resterande synskadade använder sig av olika 

hjälpmedel, exempelvis talsyntes, punktdisplayer eller ljudböcker.27 

 

Synskador uppstår av många olika anledningar och det är svårt att hitta två personer med 

samma ögonskador och som använder sina synrester på samma sätt. Många sjukdomar som 

diabetes, katarakt(grå starr), glaukom(grön starr) och åldersförändringar i gula fläcken med 

mera leder till synskador28. Synskadornas symtom är bland annat att man ser grumligt, har 

mörka moln i synfältet, har svårt med starka ljussken, eller får svårt att uppfatta blåa färger 

och att man blir mer bländningsbenägen29 30. Detta innebär att om webbplatserna använder 

blåa färger kan det vara svårt för användaren att uppfatta färgkontrasten.  

 

Alla synskador försvårar för den synskadade när det gäller att använda datorer/internet. En 

synskadad ser inte som en seende användare och behöver därför använda olika hjälpmedel för 

att klara sig.  

 

                                                 

25 I Ottersten & J Berndtsson, Användbarhet i praktiken, Studentlitteratur, Lund 2002, s.16 
26 J Gulliksen & B Göransson, Användarcentrerad systemdesign, Studentlitteratur, 1:7 uppl., Lund 2002, s.62 
27 Synskadades Riksförbund, Att läsa, uppdaterad januari 2010, hämtad 1 december 2011: 

<http://www.srf.nu/leva-som-synskadad/att-lasa/> 
28 Ögonfonden, Ögonsjukdomar - lär dig mer, hämtad 10 november 2011, 

<http://www.ogonfonden.se/static/sv/5> 
29 Ibid 
30 Ögonfonden, Vad är Retinitis pigmentosa (RP)?, hämtad 7 november 2011, 

<http://www.ogonfonden.se/static/sv/18> 
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2.5 Hjälpmedel för synskadade  

Olika hjälpmedel används för att en person med synnedsättning ska kunna utnyttja internet i 

full utsträckning. I detta kapitel kommer flera olika hjälpmedel att tas upp, bland annat 

skärmläsare, punktdisplay, talsyntes, förstoringsprogram och tangentbord. Oftast kombinerar 

man användningen av dem för att det ska fungera på ett så smidigt sätt som möjligt för 

användaren. Många hjälpmedel är även inbyggda i olika tekniska artefakter och webbplatser 

vilket leder till att användaren inte behöver installera några hjälpmedel. Ett exempel på det 

kan det vara att webbsidans innehåll läses upp genom en knapptryckning på webbplatsen.  

 

Det är dessutom viktigt att programmerare och designers är insatta i hur hjälpmedlen fungerar 

för att kunna skapa tillgängliga webbplatser för synskadade användare.31 

 

Skärmläsare 

Ett hjälpmedel som används av blinda, synskadade eller personer med lässvårigheter är 

skärmläsaren. Den hämtar information ord för ord på webbplatsen och presenterar även bilder 

som textinformation. Informationen som inhämtas kan till exempel vara textalternativ som 

beskriver grafiken.  

 

När skärmläsaren läser in information sker detta från vänster till höger och börjar högst upp 

på sidan och går nedåt på sidan så som människor läser böcker. Eftersom detta sker steg för 

steg kan skärmläsaren inte ge en synskadad användare en snabb helhetsbild på en webbsida på 

samma sätt som en seende kan få. Informationen som skärmläsaren hämtat sänds sedan vidare 

till en punktdisplay eller talsyntes, som översätter informationen till punktskrift eller så blir 

informationen uppläst. 32   

 

Om en webbplats inte följer webstandarder eller riktlinjer för tillgänglighet kan problem 

uppstå för skärmläsaren såsom att den inte kan hämta textalternativen. Detta leder till att de 

synskadade användarna inte vet vad de grafiska komponenterna innehåller eftersom 

skärmläsaren inte kan översätta eller beskriva grafiken när det inte finns textalternativ. På 

grund av detta är det alltid viktigt att programmeraren använder textalternativ för beskrivning 

av grafiken, videos och knappar när hen programmerar olika webbplatser som använder sig av 

grafiska komponenter. Programmerare och designers behöver därför vara införstådda i vilka 

regler som gäller för tillgänglighet på internet. 

 

Många webbsidor har även inbyggda skärmläsare med en talsyntes som kan användas av 

personer som inte har egna hjälpmedel men som vill lyssna på innehållet. Sådana funktioner 

är mer riktade till personer med lässvårigheter såsom dyslexi än för synskadade.33 

 

 

                                                 

31 Informant 3, Chef för datateamet på Syncentralen, Stockholm, intervju, 22 november 2011 
32 Ibid 
33 H Englund & M Sundin, Tillgängliga webbplatser i praktiken, 2 uppl., Jure Förlag AB, Stockholm 2008, s.36-37  
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Talsyntes 

Talsyntesen gör det möjligt för den synskadade att få information från skärmen uppläst av en 

konstgjord röst vilket skärmläsaren inte kan eftersom skärmläsaren bara hämtar informationen 

från webbplatserna. När skärmläsaren har hämtat informationen från webbplatserna sänder 

den informationen vidare till talsyntesen. Denna talsyntes läser upp informationen som 

skärmläsaren hämtat. Som tidigare nämnts kan talsyntesen inte läsa upp textalternativ ifall 

programmeraren inte lagt in textalternativen i de grafiska komponenterna.34 

 

Punktdisplayer 

En punktdisplay som även kallas för punktskriftsskärm presenterar vad som står på 

bildskärmen som punktskrift på en platta (punktdisplay). Skärmläsaren läser in informationen 

på bildskärmen som den därefter skickar till punktdisplayen. Beroende på vad för information 

som skärmläsaren hämtat ändras punktskriften. Förutom det kan användaren även skriva 

texter med vissa typer av punktdisplayer. Av den anledningen kan man därför bestämma själv 

om man vill använda den tillsammans med eller utan ett tangentbord till datorn.  

 

 
Figur.1 Tangentbord och punktdisplay, fotografi av Matthieu Faure 2005. 

 

Förstoringsprogram 

Förstoringsprogram förstorar innehållet på skärmen eller delar av det. Vid användning av 

förstoringsprogram kan personer med synnedsättning läsa texter och titta på bilder med mera. 

Dock försämras översikten35. Man kan även kombinera talsyntes med förstoringsprogram. 

Detta kan förbättra förståelsen av sammanhanget eftersom texten läses upp av talsyntes 

samtidigt som man med ett förstoringsprogram kan följa det som läses upp36. När man surfar 

på internet kan man även använda sig av webbläsarens inzoomningsknapp. Detta förstorar 

innehållet på webbsidan.  

                                                 

34  Informant 3, Chef för datateamet på Syncentralen, Stockholm, intervju, 22 november 2011 
35 Synskadades Riksförbund, IT, datorer och synskadade, augusti 2002, hämtad 17 november 2011, 

<http://www.srf.nu/Global/Infomaterial/Offentlig%20miljo/it.pdf> 
36 Funka Tema, Förstoringsprogram, hämtad 18 november 2011, 

<http://www.funkaportalen.se/Tema/Spel/Anpassning/Forstoringsprogram> 



15 

 

Tangentbord 

Användare med synnedsättning använder oftast bara tangentbordet för att navigera på datorn 

eller internet då synskadade och blinda personer inte kan använda en mus, eftersom dessa inte 

ser muspekaren. De använder tangentbordsnavigering och kortkommandon för att komma i 

kontakt med allt i gränssnittet. På tangentbordet finns det även upphöjda markeringar på 

tangenterna för att det ska vara lättare för synskadade användare att hitta bokstäver och tecken. 

Det finns även tangentbord med större tangenter för att synskadade lättare ska kunna se 

bokstäver och tecken på tangenterna. 

 

3. Tidigare forskning 
Både användbarheten och tillgängligheten är väletablerade begrepp som används inom 

webbdesign med mera och det finns många studier kring detta. Dessa begrepp går även att 

mäta. Tillgängligheten på internet handlar om hur människor med funktionsnedsättningar kan 

uppfatta, förstå, navigera, interagera och bidra med information på internet37. Däremot är 

användbarheten på internet något som är viktigt för alla människor när de använder internet, 

även för personer med funktionsnedsättningar. Användbarheten på internet innebär att 

användaren kan uppnå speciella mål på ett ändamålsenligt, effektivt och tillfredställande sätt i 

en bestämd kontext.38 

 

Under 2012 gjorde Power et al. en undersökning39 för att se vilka tillgänglighetsproblem som 

kan uppstå för synskadade användare på webbplatser. De lät blinda testare utvärdera 

webbplatser istället för automatiska utvärderingsverktyg. Anledningen till detta är att 

automatiska utvärderingsverktyg inte kan utvärdera alla tillgänglighetsproblem som till 

exempel att textalternativen inte är överensstämmande med grafiken40. Ofta granskar den 

automatiska utvärderingsverktyg om själva koden är rätt skriven och om den följer 

tillgängligheten på webbplatsen medan testpersoner upplever en webbplats. 

 

Resultatet visade att det inte var en framträdande minskning på tillgänglighetsproblem på 

webbplatser som är överensstämmande med WCAG 2.0s nivå A och på webbplatser som inte 

följt WCAG 2.0. Många problem som uppstod för synskadade personer i deras undersökning 

var inte täckt inom WCAG 2.0. Däremot tillgodosåg användbarhetsriktlinjerna detta. Detta 

betyder att man behöver tillämpa både användbarhetsriktlinjer samt WCAG 2.0 och även låta 

synskadade användare testa webbplatser för att kunna skapa tillgängliga webbplatser. 

                                                 

37 World Wide Web Consortium, Introduction to Web Accessibility, publicerad februari 2005, hämtad 17 

november 2011, <http://www.w3.org/WAI/intro/accessibility.php> 
38 ISO 9241-11, Ergonomic requirements for office work with visual display terminals (VDT)s – Part 11 Guidance 

on usability, 1998 
39 C Power et al., Guidelines are Only Half of the Story: Accessibility Problems Encountered by Blind User on the 

Web, In Proceedings of the SIGCHI conference on Human factors in computing systems, 2012, s. 433-442 
40 L. R Kasday, A Tool to Evaluate Universal Accessibility, CUU '00 Proceedings on the 2000 conference on 

Universal Usability, ACM, New York 2000, s.161-162 
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Detta visar att webbplatser som följt WCAG 2.0 inte har minskat tillgänglighetsproblemen, 

även om WCAG 2.0 riktlinjerna ska förbättra tillgängligheten på webbplatser. Det kan dock 

bero på att WCAG 2.0 är riktlinjer som ska hjälpa alla funktionsnedsatta och inte bara 

synskadade och därför har WCAG 2.0 inte minskat avsevärt på tillgänglighetsproblemen i 

deras undersökning. 

 

3.2 Tillgänglighet och användbarhet 

Både Kurg41 och Lazar42 menar att tillgängligheten är en del av användbarheten, eftersom en 

webbplats inte kan vara användbar innan alla kan använda webbplatsen problemfritt. Detta 

inkluderar även människor med funktionsnedsättningar. Trots att synskadade användare och 

användare med syn navigerar och ”ser” webbplatser på olika sätt lämpar sig 

användbarhetsriktlinjerna även för personer med funktionsnedsättningar då många riktlinjer 

för användbarheten är just anpassande för funktionsnedsatta personer.43 Följer man 

riktlinjerna för tillgängligheten blir webbplatser också mer användbara.44 På detta sätt kan 

man säga att tillgänglighet och användbarhet går hand i hand. 

 

3.3 Internetanvändning vid synnedsättning 

Webbplatser tillgänglighetanpassas allt mer efter olika funktionsnedsättningar, dock är inte 

alla funktioner på internet anpassade för personer med funktionsnedsättningar än. Som 

tidigare nämnts använder synskadade personer olika hjälpmedel när de använder internet. För 

vissa användare kan det gå väldigt snabbt och framgångsrikt att förstå och lära sig att använda 

nya hjälpmedel och gränssnitt till skillnad från andra användare som behöver mer tid att lära 

sig45.  

 

När synskadade personer använder skärmläsare får de informationen från vänster till höger 

och uppifrån och ner på webbplatser. Detta försvårar den synskadade användarens navigering 

då de inte kan få en snabb helhetsbild på webbplatsen och heller inte vet hur en webbplats ser 

ut. För att en synskadad person ska få en överblick över webbsidan och kunna navigera på 

den kan det räcka med att veta hur många rubriker webbsidan har, vilka viktiga länkar som 

finns, hur många kolumner som finns eller använda sig av innehållsöversikt med mera. 

Genom att använda tangentbordets ”tab” kan synskadade användare gå igenom alla länkar och 

på detta sätt veta på ett ungefär hur sidan är konstruerad. Dessa saker behöver programmeras 

                                                 

41 S Krug, Don’t Make Me Think! A Common Sense Approach to Web Usability, 2 uppl., New Riders, Berkeley, 

2006, s.169 
42 J Lazar, Web Usability, Pearson Education, Boston, 2006, s. 166 
43 World Wide Web Consortium, Introduction to Understanding WCAG 2.0, publicerad 2012, hämtad 25 

december 2011, <http://www.w3.org/TR/UNDERSTANDING-WCAG20/intro.html>  
44 World Wide Web Consortium, Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)2.0, publicerad 2012, hämtad 1 

juni 2013 <http://www.w3.org/Translations/WCAG20-sv/> 
45 B Shneiderman, Universal usability, Comunication of the ACM, vol. 43, nr. 1, 2000, s. 90 

about:blank
http://www.w3.org/Translations/WCAG20-sv/


17 

 

tydligt och rätt så att skärmläsaren kan ta del av informationen vilket gör att synskadade 

användare kan navigera och förstå webbplatsen.46 

 

Precis som personer utan funktionsnedsättning kan synskadade idag fylla i elektroniska 

formulär, blanketter, deklarationer och anmälningar av olika slag. Webbplatserna till dessa 

elektroniska uppgifter måste ha programmerats med fokus på tillgänglighet för att hjälpmedlet 

ska kunna anpassas för synskadade användare. Att kunna handla på nätet är mycket attraktivt 

för synskadade som kan ha svårt att hitta i vanliga butiker47. Dock finns det webbutiker som 

inte är tillgänglighetsanpassade. Vilket kan vara svårt för synskadade att använda sig av dessa 

webbutiker. 

 

Under 2001 skrev EU-kommissionen att offentliga webbplatser och deras innehåll ska vara 

tillgänglighetsanpassade i sin handlingsplan eEurope200248. Webbplatser ska enligt dem följa 

WCAG 1.0-riktlinjerna för tillgänglighetsanpassning för att så många personer som möjligt 

ska kunna använda webbplatserna. 

 

3.4 Programmera och designa tillgängligt 

Webbdesigners vill designa webbplatser som uppskattas av deras kollegor, vänner och 

allmänheten. För att kunna erbjuda en sådan webbplats behöver den vara användbar och 

universell.49 Webbplatser som ska vara användbara för personer med funktionsnedsättningar 

behöver därför programmeras tillgängliga. Enligt Lazar50 händer inte webbtillgänglighet av en 

slump utan man måste följa tillgänglighetsriktlinjerna för att kunna programmera en 

tillgänglig webbplats.  

 

Dessutom tilltalar det även företagen och användarna att designa en tillgänglig webbplats, 

eftersom användarna lämnar webbplatser som inte är användbara och otillgängliga. Oftast 

stannar användarna inte kvar för att lista ut hur gränssnittet fungerar på en sida.51 På detta sätt 

förlorar företaget kunder på webbplatsen, då det finns många andra webbplatser som har 

                                                 

46 Eutveckling.se, 8.2 Skärmläsare, uppdaterad 7 januari 2011, hämtad 7 november 2011, 

<http://www.eutveckling.se/riktlinjer/webb/8/2/> 
47 Synskadades Riksförbund, IT, datorer och synskadade, uppdaterad 13 januari 2010, hämtad 1 december 2011, 

<http://www.srf.nu/leva-som-synskadad/att-klara-jobbet/IT-datorer-och-synskadade> 
48 Europa Unionen, Meddelande från kommissionen till Rådet, Europaparlamentet, ekonomiska och sociala 

kommittén samt regionkommittén - eEurope 2002: Tillgänglighet till offentliga webbplatser och deras innehåll, 

hämtad 5 januari 2012, <http://eur-

lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=sv&type_doc=COMfinal&an_doc

=2001&nu_doc=529> 
49 B Shneiderman & C Plaisant, Designing the user interface strategies for effective human – computer 

interaction, 5 uppl., Pearson higher education, Boston 2010, s.31 
50 J Lazar et al., Improving web accessibility: a study of webmaster perceptions, Computer in Human Behavior, 

vol. 20, nr. 2, Elsevier, 2004, s. 270 
51 J Nielsen, Usability 101: Introduction to Usability, publicerad 4 januari 2012, hämtad 30 maj 2013, 

<http://www.nngroup.com/articles/usability-101-introduction-to-usability/> 

http://www.nngroup.com/articles/usability-101-introduction-to-usability/


18 

 

liknande tjänster. Dessa användare har många webbplatser som de kan välja bland eftersom 

många webbplatser erbjuder liknande tjänster, dock förlorar webbplatsen/företaget kunder.  

 

Trots att det är gynnsamt för företaget att designa tillgängliga webbplatser, finns det 

fortfarande många webbplatser som inte är tillgänglighetsanpassade, även om betydelsen av 

tillgänglighet är allmänt känd idag.52 Programmeraren misslyckas eller är okunnig med att 

följa riktlinjerna fastän det finns många olika riktlinjer som WCAG och andra verktyg som 

ska hjälpa programmeraren.53 Webbansvariga menar att när man ska göra en webbplats 

tillgänglig är det inte en persons ansvar utan allas54. Att det finns webbsidor som är 

otillgängliga kan vara på grund av att det tar mer tid och pengar, att det saknas kunskaper 

inom ämnet, förvirrande riktlinjer eller brist på stöd från kunder och chefer55. 

 

För att synskadade ska kunna använda internet överhuvudtaget behöver de använda 

hjälpmedel som till exempel skärmläsare och talsyntes. För att dessa programvaror ska kunna 

läsa webbplatser på ett korrekt sätt behöver webbdesignern som programmerar webbplatserna 

programmera rätt. Med rätt menas att webbdesignern ska följa riktlinjerna och guiderna samt 

validera webbplatserna. På detta sätt kan hjälpmedlen läsa av allt på webbplatserna. 

 

Synskadade användare kan inte se bilder lika bra som användare utan synskador. Som tidigare 

nämnts behöver de grafiska komponenterna som ikoner, bilder och knappar på en webbplats 

ska alltid ha textalternativ. Det är därför viktigt att programmeraren alltid programmerar in 

textalternativ på de grafiska komponenterna för att synskadade användare ska kunna ”se” 

dessa. Om inte detta görs vet den synskadade användaren inte vad det är för bilder som finns 

på webbsidan.   

 

Även länkar ska ha en textalternativ för att synskadade ska veta vad det är för länk som de ska 

gå in på.56 Dessa länktexter kan ha mer information än vad själva länken visar. På detta sätt 

kan den synskadade veta vad han eller hon kan förvänta sig och bestämma sig om man vill gå 

vidare genom att klicka på länken eller inte.57  

 

Ramar och tabeller på webbplatser ska helst undvikas58. Tabellerna läses av rad för rad med 

skärmläsaren vilket gör att innehållet och informationen i spalterna kan bli rörliga för den 

                                                 

52  T Sullivan & R Matson, Barrier to use: Usability and content acessibility on the web’s most popular sites, CUU 

'00 Proceedings on the 2000 conference on Universal Usability, AMC, New York 2000, s.144 
53 J Lazar et al., Improving web accessibility: a study of webmaster perceptions, Computer in Human Behavior, 

vol. 20, nr. 2, 2004, s. 270 
54 Ibid s. 280 
55 Ibid s. 284 
56 World Wide Web Consortium, Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0, offentliggörande 23 oktober 

2012, hämtad 30 maj 2013 <http://www.w3.org/Translations/WCAG20-sv/> 
57 H Englund & M Sundin, Tillgängliga webbplatser i praktiken, 2 uppl. Jure Förlag AB, Stockholm 2008, s.63-64  
58 E-delegationen, Riktlinjer, uppdaterad 2012, hämtad 30 maj 2013, <http://www.webbriktlinjer.se/riktlinjer/> 

http://www.w3.org/Translations/WCAG20-sv/
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synskadade användaren. Detta skapar tillgänglighetsproblem59. Vill man fortfarande använda 

ramar och tabeller ska dessa ha textalternativ vilket gör att de synskadade användarna vet vad 

det är för ramar och tabeller.60 

 

I en tidigare forskning skriver Miyashita et al.61 att många webbplatser med 

multimediainnehåll endast stödjer navigering med mus. Eftersom knapparna med mera på 

dessa webbplatser inte använder textalternativ kan den synskadade använder inte veta vad det 

är för grafiskt. Samt att interaktioner med webbplatserna går endast att nå med musen. Som 

tidigare nämnts använder många synskadade inte mus utan bara tangentbord. Detta gör att 

synskadade personer inte kan komma åt till exempel. knapparna om de inte använder en mus, 

vilket är otillgängligt för synskadade användare. Därför är det viktigt att programmera 

webbplatser som går att navigera på alla webbsidor utan en muspekare. 

 

4. Metod 
Till denna kandidatuppsats har det använts två metoder, en enkätundersökning och 

observationer av blinda datoranvändare. Enkätundersökningen har gjorts för att få en bild av 

vad användarna anser om dessa webb-tv-plattformar och vad som kan förbättras. 

Observationerna har gjorts för att se hur synskadade användare navigerar på webb-tv-

plattformar, vilka problem som kan uppstå för dem och hur gränssnittet kan förbättras.  

 

4.1 Val av metod 

Enkäter är en kvantitativ metod som är relevant för studien eftersom man kan få många svar 

från synskadade användare. Dessa svar kan ge en uppfattning om hur synskadade användare 

använder sig av webb-tv-plattformarna och hur tillgängligheten upplevs för dessa användare. 

Enkäterna spreds via internet då detta är lämpligast för att nå ut till så många synskadade som 

möjligt. Dessutom kan de synskadade läsa och besvara enkäterna med hjälp av hjälpmedel. 

Webbenkäterna skickades ut den 18 november 2011 och var publika fram till 30 december 

2011 på olika Facebook-grupper. 

 

För att få en mer kvalitativ bild av hur synskadade personer navigerar på webbplatserna med 

webb-tv utfördes observationer på synskadade användare. Genom observationerna kan man 

inspektera vilka svårigheter som kan uppstå samt veta hur de deltagande försökspersonerna 

tänkt. ”Tänka högt metoden”62 användes under observationen för att få en bättre förståelse om 

försökspersonernas tillvägagångssätt. Försökspersonerna berättade hur de tänkte när de 

                                                 

59 C Flower et al., Content accessibility of community college web sites, Community of College Research and 

Practice, vol 25, nr. 7, 2001, s.475-485. 
60 H Englund & M Sundin, Tillgängliga webbplatser i praktiken, 2 uppl. Jure Förlag AB, Stockholm 2008, s.79-80  
61 H Miyashita et al., Making multimedia content accessible for screen reader users, W4A ’07 Proceedings of the 

2007 international cross-disciplinary conference on Web accessibility(W4A), ACM, New York 2007, s. 126-127 
62 J Nielsen, Thinking Aloud: The #1 Usability Tool, publicerad 16 januari 2012, hämtad 30 maj 2013, 

<http://www.nngroup.com/articles/thinking-aloud-the-1-usability-tool/> 
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navigerade på webbplatsen samt vad de tänkte kring tillgängligheten och användbarheten på 

webbplatsen. Svårigheterna och problemen som dessa försökspersoner stötte på kunde vid 

senare tillfällen analyseras och jämföras med riktlinjerna för tillgängligheten och 

användbarheten.  

 

4.2 Datainsamling 

4.2.1 Observationer 

Observationer används när man vill se om människor verkligen gör som de säger sig göra. På 

enkäter och intervjuer svarar oftast respondenter vad de tror och uppfattar som sker63. Under 

observationen ska observatören vara så neutral som möjligt och tolka informationen på ett 

objektivt och korrekt sätt64. Ett användartest användes på var och en av försökspersonerna för 

att veta hur de navigerar på SVT Play samt TV4 Play och vilka problem som kan uppstå. 

Användartestet passade bäst till studien för att få fram en kvalitativ bild och detaljrik 

information angående hur synskadade navigerar på de två webb-tv-plattformarna. 

Strukturerade observationer utfördes där observatören varit deltagande för att kunna läsa upp 

användartestets instruktioner och hjälpa försökspersonerna när de fastnat vid en uppgift. 

Försökspersonerna har då sagt till att de inte kunde slutföra uppgiften och observatören träder 

in och berättar för försökspersonen hur de kan komma till rätta. Deltagande observationer 

innebär att observatören är med och deltar, observerar, frågar och försöker förstå individen 

eller gruppen65. 

Alla dessa observationer genomfördes på olika platser. Två av observationerna utfördes på 

försökspersonernas arbetsplats. En observation utfördes i ett främmande miljö för 

försökspersonen. Alla observationer spelades in med en filmkamera för att kunna studeras vid 

ett senare skede. Att spela in observationen är bra då man kan studera observationen 

noggrannare. Filmkameran kan också ha spelat in viktiga händelser som man missat genom 

en vanlig observation. Under observationens gång tog observatören även anteckningar som 

man kan se tillbaka på ifall man glömt något.  

 

Inför observationen fick försökspersonerna svara på ett par frågor för att få bakgrundsfakta 

om varje försöksperson. Frågorna som ställdes var dessa:  

Hur ofta använder du webb-tv? 

Hur ofta använder du TV4 Play och SVT Play?  

Vilka hjälpmedel använder du när du använder internet? 

Hur mycket ser du i procent? 

Är du en van användare av datorer/internet? 

Vad tycker du om dessa webb-tv-plattformar? 

 

                                                 

63 J, Bell, Introduktion till forskningsmetodik, 4 uppl., Studentlitteratur AB, 2006, s. 187 
64 Ibid s. 191 
65 J, Bell, Introduktion till forskningsmetodik, 4 uppl., Studentlitteratur AB, 2006, s. 189 
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Innan observationen informerades försökspersonerna om hur användartestet skulle gå till. Ett 

papper med instruktioner på vilka uppgifter som behövde utföras fanns tillgängligt. 

Instruktionerna lästes upp under observationen av observatören.  

Försökspersonerna fick sammanlagt 9 uppgifter på varje webbtv-plattform som de skulle 

utföra.  

 

Instruktionen börjar på startsidorna svt.se respektive tv4.se. Därifrån får användarna leta upp 

webb-tv:n. Sedan får de spela upp ett videoklipp, pausa klippet, ”läsa” program och 

avsnittsinformationen. Därefter får de starta ett klipp genom att navigera från ”kategorier” på 

webbplatsen. De får även leta upp ett svar på en hjälpfråga. Uppgifterna som 

försökspersonerna fick genomföra är grundläggande tjänster som normalt kan utföras på 

webb-tv-plattformar. 

 

Se bilaga 1 för instruktionen. 

 

För att veta vad försökspersonerna gjorde under användartestet och hur de tänkte under testet 

uppmuntrades de även att tänka högt samtidigt som de navigerade. Detta bidrog till en ökad 

förståelse kring hur försökspersonerna uppfattat dessa plattformar, varför de navigerade på det 

sättet och vad de ansåg vara problematisk. Försökspersonerna fick även säga till om det blev 

för svårt och inte kunde slutföra en uppgift. Observatören hjälpte då till med uppgiften. 

 

4.2.2 Enkäter 

En enkätundersökning har utförts för att få en bättre bild över hur synskadade värderar TV4 

Play samt SVT Play, vilka de vanligaste hjälpmedlen synskadade personer använder sig av 

samt hur navigeringen fungerar för synskadade som använder sig av hjälpmedlen. Innan 

enkätundersökningen bestämdes vilka frågor som skulle användas för att kunna besvara 

frågeställningen samt hur de skulle formuleras för att inte vara stötande.  

 

En elektronisk enkät skapades för att nå ut till så många som möjligt samtidigt som 

respondenterna kunde använda sina hjälpmedel för att kunna svara på enkäten. Enkäten 

testades på tre personer innan de skickades ut. Den kontrollerades för att se om frågorna var 

lättbegripliga samt om personer som använder sig av hjälpmedel kunde komma åt 

enkäterna.  En av de tre personerna använde sig av hjälpmedel för att kunna läsa enkäten. 

Personen tyckte ett antal frågor och svarsalternativ var olämpliga, därför ändrades vissa frågor 

och svarsalternativ. 

 

Frågorna som ställdes var alternativfrågor, kategorifrågor, skalfrågor, filtreringsfrågor samt 

öppna frågor. Filtreringsfrågor användes för att få bort personer som inte är relevanta till 

studien, i detta fall personer som inte använder webb-tv. Öppna frågor innebär frågor där 

respondenter kan ge uttryck åt sina åsikter.66 I enkäten som skickades ut finns det ett antal 

                                                 

66 J, Bell, Introduktion till forskningsmetodik, 4 uppl., Studentlitteratur AB, 2006, s.138 



22 

 

öppna frågor där respondenterna kunde skriva ner det de ville. Detta kan vara nödvändigt för 

att respondenter ska få uttrycka sina åsikter och klagomål67. Skalfrågor innebär att man får 

fram styrkan och måttet i en inställning 68 genom att respondenten svarar på en femgradig 

skala från 1 till 5, där 1 innebär helt instämmande och 5 helt avvikande. Även skalfrågor 

ställdes för att få åsikter vad respondenterna anser om SVT och TV4 webbplatserna, ifall 

dessa är lättnavigerat och hur enkelt dessa två webb-tv-plattformar är för användning av 

synskadade. 

 

Se Bilaga 2 för mer information om vilka enkätfrågor som ställdes. 

 

4.3 Urval 

Urval görs för att det ska representera den population som studien görs i helhet69. Eftersom 

det som skulle undersökas är tillgängligheten för synskadade på webb-tv:n behövdes det svar 

från personer med synnedsättning som använder antingen internet eller webb-tv samt personer 

som använder sig av hjälpmedel på datorer. Därför valdes det ut försökspersoner som var 

synskadade och vana datoranvändare till observationen. Till denna studie hittades inte många 

försökspersoner som ville delta i studien och därför blev det totalt 3 försökspersoner. 

Länken till enkäten valdes att läggas ut på Facebookgrupper som involverar synskadade 

personer. På detta sätt vet man att synskadade internetanvändare hittar den informationen.  

 

Facebookgrupper som informationen skickades till var: 

Synskadades riksförbund page 

Aktiva synskadade public figure 

Unga synskadade group 

Unga Synskadade Väst page och group 

Unga synskadade public figure 

Unga synskadade skåne 

Mail skickades även ut till individuella synskadade personer.  

 

4.4 Metodkritik  

En strukturerad observation kan kritiseras då det är observatören som bestämt vad som ska 

vara i fokus70. Observatören kan ha lagt fokus på något annat71.  I detta fall fick 

försökspersonerna en muntlig instruktion som lästes upp av observatören som 

försökspersonerna skulle följa. Under observationerna kunde observatören även påverkat 

försökspersonerna då de varit delaktiga och hjälpt försökspersonerna när de haft svårt att hitta 

vissa saker samt att observatören kan ha låtit positiv när försökspersonerna hittat det som är 

                                                 

67 J, Bell, Introduktion till forskningsmetodik, 4 uppl., Studentlitteratur AB, 2006, s. 138 
68 J, Bell, Introduktion till forskningsmetodik, 4 uppl., Studentlitteratur AB, 2006, s. 218-129 
69 J, Bell, Introduktion till forskningsmetodik, 4 uppl., Studentlitteratur AB, 2006, s.147. 
70 J, Bell, Introduktion till forskningsmetodik, 4 uppl., Studentlitteratur AB, 2006, s. 191 
71 J, Bell, Introduktion till forskningsmetodik, 4 uppl, Studentlitteratur AB, 2006, s. 187-188 
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“rätt” och klarat uppgiften. Dessutom kan det hända att observatören inte antecknat ner allt 

som skedde. 

 

SVT Play användes först i användartestet vilket kan ha skapat en förförståelse av vilka 

instruktioner som skulle utföras på TV4 Play och vara enklare för försökspersonerna. Det kan 

även hända att försökspersonerna varit trötta och slarvade igenom användartestet på TV4 Play 

samt att de valde att avbryta försöket oftare. 

 

Enkäten som skapades elektroniskt kunde inte begränsa respondenterna till att endast svara en 

gång. Detta medför att man inte kan veta om respondenten har svarat på enkäten en eller flera 

gånger tidigare vilket i sin tur kan leda till en felaktig svarsfrekvens. 

 

En del frågor är även tolkningsfrågor beroende på personen. En fråga som diskuterats en hel 

del är hur man ska formulera en fråga om hur mycket personen ser, vilket är en tolkningsfråga. 

Det kan vara svårt för respondenterna att uttrycka olika grader av synnedsättning eftersom ett 

svar som “jag ser ganska dåligt” inte säger så mycket. Frågan slutade med “Hur bra ser du i 

procent?” Där “0” innebär total blindhet och “10” för 100 % syn. Dock kan det fortfarande 

vara svårt för respondenterna att svara med en likartad gradbeteckning eftersom två personer 

med samma synfel kan uppleva att de ser olika dåligt. Exempel kan den ena respondenten 

uppleva att hen ser i 90 % av en fullgod syn medan den andra upplever att hen ser i 70 %. 

 

Då enkäterna utfördes både på papper och på internet, kan det hända att personerna som 

svarat på papper inte varit helt ärliga eftersom frågor lästes upp högt och de fick hjälp med att 

kryssa i frågorna. Detta kan leda till att respondenten känner sig stressad att svara snabbt. 

Ytterligare en faktor som kan ha påverkat svaren är att de som svarat på papper kan ha fått 

bättre och tydligare förklaringar till frågorna tillskillnad från de som svarat på internet. 

Respondenterna som svarat på enkäterna via internet kan ha missuppfattat frågorna och kan 

ha behövt vidare förklaringar. 

 

13 enkätsvar samlades till sist in den 30 december 2011. På grund av den låga svarsmängden 

på enkäterna påverkas analysen av resultatet eftersom det inte kan representera alla 

synskadade användare. 

 

4.4.1 Bortfall vid enkätundersökning 

I alla enkätundersökningar brukar det alltid inträffa bortfall.72 Det totala bortfallet var väldigt 

stort då varje Facebook grupp hade 200+ följare, dock kan vissa följare ingå i flera av dessa 

grupper. Varför personerna som fått enkäten inte svarat finns det inget direkt svar på. Alla 

personer som fick individuella mail med enkätlänken fick även en påminnelse utskickade till 

deras mailadress. Likaså fick Facebookgrupperna påminnelse. Även efter dessa påminnelser 

var svarsfrekvensen liten.  

                                                 

72 J, Bell, Introduktion till forskningsmetodik, 4 uppl., Studentlitteratur AB, 2006, s. 151 
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Detta kan bero på att det finns möjlighet att stänga av aviseringar till grupper på Facebook 

vilket leder till att personerna inte fått meddelandet angående enkäten. Det kan också bero på 

att synskadade användare inte ”sett” enkät-länken på Facebookgrupperna då inläggen som 

skrivs på grupperna ligger undangömt tillskillnad från inlägg som gruppernas admin lägger ut. 

Stora bortfall kan ge skeva resultat då det oftast skiljer sig mellan personer som svarar på 

enkäten och de som inte gör det73. 

 

5. Resultat och analys 

5.1 Resultat och analys från observationer 

Försökspersonerna kommer att presenteras här och deras förutsättningar. Därefter kommer det 

beskrivas hur observationen gick till och slutligen kommer resultatet analyseras utifrån 

tillgänglighet och användbarhetsriktlinjerna. Enbart resultat och analys från observationen 

som inte uppfyller tillgängligheten och användbarheten skrivs ut. 

Totalt utfördes observationer på tre blinda försökspersoner som alla är vana dator- och 

internetanvändare mellan åldrarna 39-55. Försökspersonerna som genomförde användartestet 

kommer kallas för FP1(försöksperson 1), FP2 (försöksperson 2) samt FP3 (försöksperson 3). 

FP1 brukar använda sig av TV4 Play och SVT Play då och då men inte ofta. Han använder 

det ca en gång per månad. FP1 tycker även att SVT Play är enklare att använda än TV4 Play. 

FP2 använder varken TV4 Play eller SVT Play utan använder Youtube.com som han menar är 

en annan webb-tv mest. FP3 använder inte heller TV4 Play eller SVT Play. FP1s observation 

utfördes i en miljö som han inte är van vid. Båda FP2 och FP3 observerades på sina 

arbetsplatser vilket kan vara mer avslappnande för dem. Dessa två försökspersoner arbetar 

även med datorer, då ena är datorpedagog och den andra jobbar inom IT-avdelningen. 

 

Försökspersonerna fick totalt nio uppgifter på varje webb-tv-plattform, dessa uppgifter var 

motsvarande till varje webb-tv-plattform.  Under dessa användartester uppstod det både 

mindre och större problem. Vissa uppgifter var svårare och tog mer tid än andra. Även om 

uppgifterna var likadana för alla försökspersoner hände det små förändringar på TV4 Play 

användartestet. Videon som FP1 skulle spela upp hade blivit en ”premium tjänst” vilket 

innebär att användaren behövde betala för att titta på det. Detta gjorde att FP1s användartest 

blev en aning annorlunda tillskillnad från FP2 och FP3s användartest. FP1 fick istället starta 

ett annat klipp. Observationerna för FP2 och FP3 tog ca 40 minuter till skillnad från FP1s som 

tog ca två timmar. Detta kan bero på att FP1 var i en annan miljö, vilket gjorde honom nervös. 

Det kan också bero på att han inte är en expertis på datorer som FP2 och FP3 eller att det tar 

längre tid för honom att lära sig och förstå de olika webbplatserna. Han utförde och förklarade 

uppgifterna på ett mer pedagogiskt sätt och visade även flera varianter att utföra uppgifterna 

på. När han fastnade på en uppgift, började han om uppgiften från uppgift 1 och visade 

alternativa sätt att genomföra uppgifterna på. Detta kan också vara en av anledningarna att det 
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tog längre tid för F1. Uppgifterna som försökspersonerna utförde analyserades med stöd av 

WCAG 2.0-principerna och användbarhetsriktlinjerna. 

 

5.1.1 Resultat och analys på TV4 play 

Sökfunktionen 

För att utföra dessa uppgifter var det både enkelt och svårt för dessa försökspersoner. En del 

uppgifter utförde de även på samma sätt. Till exempel att använda sökfunktionen bestämde 

alla tre försökspersoner att hitta en sök-knapp framför eller efter sökrutan för att vara säker på 

att det just var en sökruta. Dock hade TV4 play ingen textalternativ på sök-knappen framför 

sökrutan. Detta ledde till att försökspersonerna blev osäkra om de skulle söka eller inte. Det 

innebär att TV4 play inte har följt alla WCAG 2.0-principerna. Det är svårt att begripa och 

inte möjligt att uppfatta eftersom det inte finns något som beskriver att det är en sökruta. 

Detta leder till att det tar längre tid att utföra uppgiften och besväret att gissa sig till att det är 

en sökruta. På grund av att de inte följer dessa två principer uppnår de även inte 

användbarhetsriktlinjer ändamålsenligt och effektivitet.  

 

 
Figur.2 TV4 Plays sökfunktion utan sök-knapp efter sökrutan 

 

 
Figur.3 SVT Plays meny med sökfunktion och sök-knapp före och efter sökrutan 

 

Grafiska komponenter 

Många grafiska komponenter och länkar på TV4 Play hade inte textalternativ eller så hade de 

hela länkadressen som textalternativ. På grund av detta förvirrade och försvårade det 

försökspersonernas navigationsförmåga, eftersom länkadressen inte säger vad 

försökspersonerna ska ge sig in på. Följden blir att möjligt att uppfatta och begriplig 

principerna från WCAG 2.074 samt effektivitet och ändamålsenligt från 

användbarhetsriktlinjerna inte uppfylls. 

 

Supportsidan 

Försökspersonerna fick en uppgift där de behövde läsa svaren på hjälpfrågorna på TV4 plays 

supportsida. Detta fungerade inte, eftersom man var i behov av musen för att läsa frågorna. 

Uppgiften kunde inte fullföljas eftersom försökspersonerna använder sig av tangentbord och 

även andra synskadade användare använder just tangentbord. Detta betyder att TV4 Play inte 

har anpassat sig till WCAG 2.0-principerna75 hanterbar, begriplig och robust. Hjälpfrågor 

                                                 

74 World Wide Web Consortium, Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0, offentliggörande 23 oktober 

2012, hämtad 30 maj 2013 <http://www.w3.org/Translations/WCAG20-sv/> 
75 ibid 
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är viktiga eftersom problem som inträffar kan undvikas genom att läsa svaren till frågorna. 

Det innebär även att användbarhetsriktlinjerna; Ändamålsenligt, effektivitet och 

tillfredställelse inte uppfylls. 

 

Popup-rutor 

TV4 play använder popup-rutor som kan vara tilltalande för användare utan 

funktionsnedsättning men inte för användaren som använder hjälpmedel. För synskadade som 

använder skärmläsare kan skärmläsaren inte få informationen om popup-rutan och på så sätt 

vet den synskadade användaren inte att en popup-ruta dykt upp. FP1 som råkade ut för en 

popup-ruta under observationen hade problem att utföra användartestet eftersom han inte 

visste vad som hände. FP1 kunde inte komma till webbsidan han ville till och dessutom 

trodde FP1 att det var problem på webbsidan när talsyntesen inte sa något. Resultatet blir att 

WCAG 2.0-principerna76 hanterbar, begriplig och robust inte uppfyllts. 

Användbarhetsriktlinjerna ändamålsenligt, effektivitet och tillfredställelse kunde därför inte 

heller uppfyllas. 

 

Menykategorier 

Försökspersonerna anser att TV4 plays menykategorier borde programmeras in som rubriker 

och inte som länkar vilket underlättar för synskadade. På det viset vet användarna vad som är 

rubrik och vad som är länk, i nuläget är det svårt att skilja dessa åt. Detta medför gissningar 

när försökspersonerna utförde användartestet. Principen hanterbar uppfylls inte riktigt 

eftersom de inte strukturerat på ett bättre sätt. 

 

Frustration 

Under TV4 play observationerna märkte man frustration från försökspersonerna. Man hörde 

även suckar och svordomar från dem vilket tolkas som negativa attityder. När 

försökspersonerna inte kunde utföra uppgiften på en gång eller om webbplatsen inte var 

uppbyggd på det sätt de antog att den var uppbyggd såg man de negativa attiyder hos dem. De 

utelämnade även uppgifter som de fastnade för länge på. Därför kan användbarhetsriktlinjen 

Tillfredställelse inte uppfyllas på TV4 play.  

 

5.1.2 Resultat och analys på SVT play 

Automatisk start 

På SVT Play startas senaste videoklipp automatiskt. Detta är användbart för användare som 

vill se senaste programmet, då de inte behöver gå ett extra steg genom att få den att spela upp. 

Dock är det inte lika tillgängligt för användare med skärmläsare och talsyntes. När videon 

startas blir det väldigt svårt för användare att höra talsyntesen, vilket i sin tur bidrar till 

svårare navigering eftersom de inte vet vart skärmläsaren ”befinner” sig någonstans. Alla tre 

försökspersoner blev irriterad och försökte stänga av ljudet eller pausa klippet. För FP1 gick 

det inte alls att pausa videon. Han provade flera gånger med att använda olika kommandon för 
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att pausa videon och råkade även stänga webbläsaren flera gånger. Detta kan ha varit en 

anledning till att det tog längre tid att utföra FP1s observation. SVT Play har därför inte följt 

WCAG 2.0s hanterbar. Samt ändamålsenligt, tillfredställelse och effektivitet riktlinjerna 

uppfylls inte, eftersom det tog längre tid för FP1 och FP2 att slutföra uppgiften som går ut på 

att pausa videon. 

 

Innehållet 

Försökspersonerna försökte använda en funktion för att direkt komma till innehållet på vissa 

undersidor på SVT play. På en del sidor till SVT play fungerade denna funktion utmärkt och 

har även underlättat för försökspersonerna när de försökte lösa uppgifterna till användartestet. 

Dock hade några undersidor till SVT play inte programmerat in denna tillgänglighetsfunktion, 

att komma direkt till innehållet och hoppa över onödiga och irrelevanta länkar och menyer. 

Därför kan begriplig inte fullföljas eftersom försökspersonerna antog att alla undersidor på 

SVT play ska ha denna funktion. 

 

 
Figur.4 SVT Plays innehåll Program A-Ö sida 

 

Menykategorier 

Försökspersonerna anser även att SVT plays menykategorier borde programmeras in som 

rubriker och inte som länkar vilket underlättar för synskadade. På det viset vet användarna 

vad som är rubrik och vad som är länk. Detta medför gissningar när försökspersonerna 

utförde användartestet. Principen hanterbar uppfylls inte riktigt eftersom de inte strukturerat 

på ett bättre sätt. 

 

Frustration 

Under SVT play observationerna märkte man frustration från försökspersonerna. Man hörde 

även suckar och svordomar från dem vilket tolkas som negativa attityder. När 

försökspersonerna inte kunde utföra uppgiften på en gång eller om webbplatsen inte var 

uppbyggd på det sätt de antog att den var uppbyggd såg man negativa attityder hos dem. De 

utelämnade även uppgifter som de fastnade för länge på. Därför kan användbarhetsriktlinjen 

Tillfredställelse inte uppfyllas på SVT play.  

 

5.2 Resultat och analys från enkäter 

Totalt har 13 personer svarat på enkäterna och alla dessa personer använder någon form av 

hjälpmedel som till exempel förstoring eller skärmläsare. Av dessa har 10 personer svarat på 
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webbenkäterna och tre personer på pappersenkäter. Av respondenterna som svarat använder 

åtta personer webb-tv. 

 

 
 Figur.5 Fråga: Hur många använder/använt webb-tv? 13 svar 
 

Av de åtta personerna som använder webb-tv använder tre av dem varken TV4 Play eller SVT 

play, utan någon annan sorts webb-tv. En respondent skriver i enkäten att han använder andra 

webb-tv-plattformar på grund av ett större utbud även om dessa webb-tv-plattformar är dålig 

tillgänglighetanpassade. En annan respondent använder också andra webb-tv-plattformar som 

han menar är mer tillgänglighetanpassade än SVT Play och TV4 Play. En av de åtta 

respondenterna använder bara SVT Play. Fyra utav dessa åtta använder både SVT Play och 

TV4 play. Personerna som inte använder SVT Play eller TV4 Play räknas som intern bortfall, 

totalt på 5 personer. 

 

De fyra respondenter som använder både SVT Play och TV4 Play tycker det är enklare att 

hitta information och navigera på SVT Play än på TV4 Play. En respondent anser att SVT 

play är svår att navigera på men att TV4 är svårare. En respondent svarar att SVT play varken 

är svår eller lätt. Här under kan ni se en sammanställning på vad respondenterna svarat (Figur 

6-11). 

 

 
Figur.6 Fråga: Hur lätt är det att hitta information på SVT Play? 5 svar 
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Figur.7 Fråga: Hur lättnavigerat är SVT Play? 5 svar 

 

 

 
Figur.8 Fråga: Hur lätt är det att hitta information på TV4 Play? 4 svar 

 

 

  
Figur.9 Fråga: Hur lättnavigerat är TV4 Play? 4svar 
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Figur.10 Fråga: Är SVT Play sidan anpassad för deras synnedsättning?5 svar 

 

Totalt har 5 personer svarat på frågan om SVT Play sidan är anpassad för deras 

synnedsättning. Det finns två respondenter som tycker att SVT Play är anpassad för deras 

synnedsättning. En respondent tycker dock varken eller. Han menar att sidan är bättre än TV4 

Plays men det finns många andra webb-tv sidor som är mer tillgängliga. Två respondenter 

tycker att SVT Play inte är anpassad för deras synnedsättning. Av dessa två tycker en av 

respondenterna att SVT Play är mycket lätt att navigera och att det är enkelt att hitta 

information.  

 

 
Figur.11 Fråga: Är TV4 Play sidan anpassad för deras synnedsättning? 4 svar 

 

Totalt svarade fyra personer på frågan om TV4 Play sidan är anpassad för deras 

synnedsättning. Inga av de fyra respondenterna som använder TV4 Play tycker att TV4 Play 

är anpassad för deras synnedsättning. Dock menar en av dem att det finns värre webb-tv sidor 

men att TV4 Play kan fortfarande förbättras och därför har denna respondent svarat på annat. 

 

5.2.1 Analys av fritextsvar 

Respondenterna som svarat på enkäten menar att både SVT Play och TV4 Play kan förbättras. 

Några förslag från respondenterna menar att SVT Play kan förbättras genom att skapa bättre 

Flash eller ändra det till HTML 5 (ett programmeringssätt) och följa tillgänglighetsriktlinjer 
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ännu bättre. Aspekter som TV4 kan förbättras på är att följa WCAG 2.0 och göra Flash mer 

tillgängligt samt eventuellt programmera i HTML 5. En respondent tycker även att TV4 Play 

är otydlig i sin struktur, då de har många grafiska länkar och bilder. Detta kan ändras genom 

att ange överrensstämmande textalternativ till de grafiska länkarna och bilderna. Något som 

respondenter vill att alla webb-tv sidor ska göra är syntolkning. Detta gör det lättare och mer 

tillgängligt för synskadade. Även om de inte ser bilder kan de veta vad som ”händer”. En 

annan sak som kan göras användbarare är att man skapar en standard för alla webb-tv sidor. 

På detta sätt lär den funktionsnedsatta in allt om den standardiserade versionen en gång, något 

som sedan kan användas på alla webbplatser. 

 

6. Slutsats  
Syftet med denna studie är att se hur tillgängligheten och användbarheten har anpassats på 

webb-tv för synskadade. Efter användartester och en enkätundersökning kan vi se att det 

uppstår vissa problem för synskadade användare. 

Även om webb-tv-plattformar har följt användbarhets- och WCAG 2.0-riktlinjer kan det 

fortfarande vara svårt för synskadade att navigera på webb-tv-plattformar. I studien av Powers 

et al.77 som nämnts tidigare framgår att det inte skapar mindre tillgänglighetsproblem genom 

att bara följa WCAG 2.0-riktlinjer vilket är uppseendeväckande 

 

SVT Play webbplatsen som undersöktes hade till stor del följt WCAG 2.0-principerna. Dessa 

var är möjlig att uppfatta, hanterbar, begriplig och robust. Några navigeringsproblem 

uppstod dock. Ett som inträffade under observationen var att videon startade automatiskt. 

Detta problem uppstår bara för användare som använder talsynteser. Användaren som 

använder talsyntesen hör inte vad syntesen säger och har då svårt att navigera. Däremot är 

automatisk startning av video användbar för personer som inte använder talsyntes och vill se 

videon direkt. Dessa användare slipper trycka på knapparna. Detta betyder att problem som 

uppstår för synskadade personer behöver inte uppstå för andra funktionsnedsatta personer, då 

dessa användare använder webb-tv-plattformar på ett annat sätt. En hörselskadad använder till 

exempel inte en talsyntes för att lyssna och en blind användare använder inte texter för att titta 

på webb-tv. Även om programmeraren följt WCAG 2.0 går det inte att skapa en webbplats 

som kan användas utan problem för synskadade personer eftersom WCAG 2.0 är till för alla 

funktionsnedsatta användare. 

 

Trots att SVT Play hade följt tillgänglighetriktlinjerna, är SVT play inte riktigt användbart för 

synskadade användare. Små brister i webb-tv-plattformen gjorde försökspersonerna irriterade 

och otåliga, och de gav även upp enstaka uppgifter under användartestet. Detta är ett exempel 

på otillräcklig användbarhetanpassning eftersom riktlinjerna ändamålsenligt, effektivt och 

tillfredställande inte hade implementerats i gränssnittet. Fast i sin helhet är SVT Play relativt 

tillgängligt tillskillnad från TV4 Play. 

                                                 

77 C Power et al., Guidelines are Only Half of the Story: Accessibility Problems Encountered by Blind User on the 

Web, In Proceedings of the SIGCHI conference on Human factors in computing systems, 2012, s. 433-442 
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TV4 Play var däremot inte lika tillgängligt. Respondenterna tyckte att SVT Play var enklare 

att navigera på än TV4 Play. TV4 Play hade inte följt många av WCAG 2.0 riktlinjerna och 

flera uppgifter från användartestet hade mer än en princip som inte kunde uppfyllas. 

Navigeringsproblem som uppstod var bland annat att användaren inte var säker på om 

länkarna skulle ta dem till rätt sida eftersom de inte hade textalternativ, användarna visste inte 

om sökfunktionen skulle fungera eftersom sökfunktionen hade inte heller textalternativ. 

Användarna kunde inte läsa hjälpfrågorna för man behövde använda musen för att kunna läsa 

svaren till hjälpfrågorna. Problem som uppstår gör att användaren ger upp och tillslut lämnar 

hen sidan. 

 

Avslutningsvis kan man säga att SVT Play-webbsida är någorlunda tillgänglighetsanpassad än 

TV4 Play. Dock är både SVT Play och TV4 Play inte användbara för synskadade användare 

eftersom riktlinjerna ändamålsenligt, effektivitet och tillfredställelse inte hade fullföljts på 

webb-tv-plattformarna. Som tidigare nämnts så räcker det inte med att bara följa WCAG 2.0, 

utan webbplatserna måste testas på synskadade användare för att skapa en användbar och 

tillgänglig webb-tv för synskadade användare. Fast även om en webbplats är användbar och 

tillgänglig för synskadade personer betyder det inte att webbplatsen kommer vara det för alla 

användare. 

 

7. Fortsatt forskning  
Tillgängligheten på internet är fortfarande ett ämne som man kan forska inom eftersom det 

ännu är ett problem. Då denna studie hade väldig få försökspersoner kan man i fortsättningen 

studera om det uppstår liknande problem för flera andra individer. Man kan även undersöka 

om en standard av denna typ av tjänst kan vara mer lättillgänglig, eller om det skulle fungera 

om synskadade lär sig en viss typ av standard som fungerar på alla webb-tv-plattformar. Det 

är även intressant att forska om hur tillgängligheten och användbarheten påverkar andra typer 

av funktionsnedsatta. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

 
Instruktioner för observationen på SVT Play och TV4 Play 

 

 

SVT Play 

 

1 Surfa in på SVT:s hemsida 

2. Surfa in på SVT Play 

 

3. Leta upp “Kobra”  

4. Spela upp “Kobra del 8” 

5. Pausa videon 

6. Läs “kobra”s programinformationen. 

 

7. Gå in på kategorier och sedan in på “Kultur och nöje” 

8. Leta upp Bellmannen(Byss) där och spela upp det. 

 

9. Hitta svar på en fråga på “hjälpsidan” 

 

TV4 Play 

 

1. Surfa in på TV4:s hemsida 

2. Gå sedan in på TV4 Play 

 

3. Leta upp Halv åtta hos mig (Hem till gården avsnitt 63) 

4. Spela upp Halv åtta hos mig (Hem till gården avsnitt 63) 

5. Pausa videon 

 

6. Gå in på kategorier och sedan in på “Dokumentär” 

7. Sätt på dokumentären “The family” (mitt märkliga missbruk) 

8. Läs avsnittsinformationen om klippet 

 

9. Hitta svar på en fråga på “supportsidan” 

 

 

Bilaga 2 
 

Enkätfrågor 

 

Ålder? 

Kön? 

Vilken sorts synnedsättning lider du av? 
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Hur bra ser du i procent? 

Vilka hjälpmedel använder du när du använder internet? 

 

Använder du eller har använt webb-tv? 

Använder du eller har använt SVT Plays sida? 

Anser du SVT Play sidan är lättnavigerat? 

Anser du SVT Play sidan är anpassad för din synnedsättning? 

Anser du det är lätt att hitta information på SVT Play sidan? 

Hur kan SVT Play sidan förbättras? 

 

Använder du eller har använt TV4 Plays sida? 

Anser du TV4 Play sidan är lättnavigerat? 

Anser du TV4 Play sidan är anpassad för din synnedsättning? 

Anser du det är lätt att hitta information på TV4 Play sidan? 

Hur kan TV4 Play sidan förbättras? 

 

Övrigt? 

 


