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Digital tillgänglighet från aktörernas perspektiv

Beskrivning av PTS uppdrag kopplat till studien
Post- och telestyrelsen (PTS) har i uppdrag av regeringen att verka för att viktiga tjänster
inom områdena elektronisk kommunikation och post är tillgängliga för personer med
funktionsnedsättning och personer som av andra skäl kan ha svårt att använda digital
kommunikation.
PTS arbetar för att företag och organisationer ska inkludera tillgänglighet som en naturlig del i
arbetet med utvecklingen av tjänster och produkter. Digitala tjänster ska utformas för att så
många som möjligt ska kunna använda dem, enligt principen om universell utformning. PTS
uppdrag är att stötta och driva på en sådan utveckling.
En avgörande del i att höja nivån av tillgänglighet handlar för PTS om att arbeta med
vägledning i fråga om utformning av tillgängliga digitala lösningar inom IT och elektronisk
kommunikation. För att kunna prioritera och välja var PTS ska utveckla sin vägledning behövs
bättre förståelse för förutsättningarna hos de aktörer som erbjuder digitala lösningar. Det har
varit bakgrunden till att låta göra den här studien.
Studien har gjorts av analysföretaget A-focus. Den konstaterar att om man vill bidra till att
öka tillgängligheten hos aktörer behöver man öka deras motivation genom att länka frågan
till hur det hjälper organisationerna att nå sina egna verksamhetsmål, hur det hjälper dem att
uppfylla lagen och hur det bidrar till ett socialt hållbart samhälle. Man behöver också minska
organisationernas friktion i arbetet genom att underlätta för dem på olika sätt, framförallt för
motiverade individer att driva frågan framåt. Studien konstaterar också att man behöver
utveckla organisationers förmåga, bland annat genom att öka deras förståelse för vilken
kunskap de behöver och hur de kan använda och utveckla den. A-focus har i rapporten också
lämnat förslag till konkreta åtgärder på samtliga områden. Slutsatserna i studien kan
användas för PTS fortsatta arbete med vägledning och för andra organisationer som arbetar
med dessa frågor.
Denna version av rapporten är en omformaterad version av den rapport som publicerades i
maj 2020, med samma sakinnehåll som den ursprungliga rapporten som publicerades.
Rapporten publiceras som en bilaga i detta dokument.
Läs mer på pts.se/digitaldelaktighet
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1.

Sammanfattning

1.1

Studiens bakgrund

För att effektivt kunna främja den digitala tillgängligheten hos svenska företag och
offentliga verksamheter är det viktigt att förstå vilken motivation och förmåga de har
att besluta om, genomföra, mäta och lyckas med de åtgärder som krävs för att
åtgärda bristande tillgänglighet, både i befintliga tjänster och system och när nya
produkter och tjänster utvecklas.
Denna studie fokuserar därför på aktörsperspektivet och ska ses som ett komplement
till det brukarperspektiv som ofta utgör fokus i andra utredningar om digital
tillgänglighet. Studien har beställts av Post- och telestyrelsen (PTS) och genomförts av
A-focus AB i projektsamarbete med Begripsam och AxessLab.
Studien bygger på kvalitativa semistrukturerade personliga intervjuer av beslutsfattare och intressenter i myndigheter, kommuner, regioner och offentligt ägda bolag
samt företag i branscher med bred exponering mot hela Sveriges befolkning.

1.2

Aktörernas motiv för att förbättra sin digitala
tillgänglighet

Projektgruppen har konstaterat att det ofta finns stora perspektivskillnader mellan
förespråkare för ökad digital tillgänglighet och de organisationer som förväntas
genomföra förändringar som är nödvändiga för att uppnå tillgänglighet. Här krockar
allmänt vedertagna men svagt underbyggda sanningar om värdet av digital
tillgänglighet med de krav på optimal resursanvändning som organisationer ställer i
sina beslutsprocesser.
Organisationer upplever en ständig resurskonflikt när åtgärder för att uppfylla
verksamhetens uppdrag, mål och strategier ska prioriteras och resurssäkras. Resurser
som skulle behövas för att höja organisationers digitala tillgänglighet är ofta redan
allokerade till högre prioriterade aktiviteter som på ett tydligare sätt stärker deras
förmåga att nå sina mål.
Det finns tre principiella sätt att motivera organisationer att satsa mer resurser på
digital tillgänglighet. Den starkaste drivkraften är organisationernas egenintresse, det
vill säga att se tillgänglighetsarbete som ett offensivt medel för organisationerna att
nå sina mål. En annan offensiv drivkraft är mogna organisationers önskan av att
bidra till ett hållbart samhälle. Den är dock inte lika stark som egenintresset. En tredje
drivkraft är organisationers defensiva behov av att reducera legala risker genom att
uppfylla gällande tillgänglighetslagstiftning.
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Skillnaden mellan offensiva och defensiva drivkrafter är att de senare endast verkar
till den nivå där organisationer uppfyller lagens krav. Så länge lagen inte täcker in
alla tillgänglighetsbehov fullt ut räcker den inte som drivkraft för att uppnå
tillgänglighet för alla.

1.3

Hur aktörerna fattar beslut i frågor som rör digital
tillgänglighet

I de intervjuade organisationerna sker beslutsfattande om tillgänglighet i regel inte på
ledningsnivå. Anledningen är att frågan inte förmår konkurrera med alla andra
frågor som kräver ledningens uppmärksamhet och bedöms ha större påverkan på
organisationernas förmåga att nå sina mål.
Själva beslutsprocessen är ofta komplex och förutsätter att ett antal olika
beslutsfattare och intressenter från olika delar av verksamheten ska komma överens
om den bästa användningen av organisationens resurser. Ju starkare bevis för en
föreslagen åtgärd stödjer organisationens måluppfyllelse, desto större är
sannolikheten att åtgärden vinner stöd. Den som får ansvar för eller väljer att driva
tillgänglighetsfrågan måste i regel göra ett tidskrävande och utmanande arbete för att
vinna nödvändigt stöd hos sina kollegor och chefer.
Ett alternativt angreppssätt för motiverade personer är att driva tillgänglighetsfrågan
underifrån och försöka göra det mesta möjliga inom ramen för redan beslutade
resurser och befogenheter. Historiskt sett har detta ofta gett goda men begränsade
resultat i de organisationer där det funnits starkt övertygade personer som arbetat
pragmatiskt med tillgänglighet över tiden.

1.4

Aktiviteter som redan aktörerna redan gör för att öka
sin digitala tillgänglighet

Organisationer inom offentlig sektor satsar i regel mer resurser på arbete med digital
tillgänglighet än privata. Ett privat undantag är organisationer med uttalad strategi
att vända sig till en så stor del av befolkningen som möjligt. Organisationers
befintliga tillgänglighetsaktiviteter adresserar i högre grad relevanta tekniska
standarder och de behov som personer med synliga funktionsnedsättningar har
framför de behov som personer med osynliga kognitiva nedsättningar har.
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1.5

Aktörernas förmåga att genomföra, mäta och lyckas
med dessa aktiviteter

Organisationers förmåga att genomföra, mäta och lyckas med de åtgärder som krävs
är begränsad i förhållande till vad som krävs för att möta behoven. Detta gäller inte
bara behov som relaterar till funktionsnedsättningar utan även behov av generell
användbarhet. Det saknas dessutom kunskap om åtgärdernas effektivitet. Att i
princip ingen av de intervjuade organisationerna mäter utfallet av åtgärder
för att höja användbarhet och tillgänglighet är därför särskilt besvärande.
Givet att organisationers syfte är att nå uppsatta mål, att deras verksamhet är
optimerad för detta, att de upplever ständig resursbrist och att kopplingen mellan
måluppfyllelse och digital tillgänglighet fortfarande är svag är det inte förvånande att
tillgänglighetsfrågan får den begränsade prioritet den generellt får idag.

1.6

Myndigheters möjlighet att påverka aktörernas digitala
tillgänglighet

De myndigheter som vill verka för att organisationer ska öka sina ansträngningar att
bli digitalt tillgängliga bör därför fokusera på att:
• Öka organisationers motivation att ta sig an uppgiften.
• Minska den friktion som bromsar dem.
• Utveckla deras förmåga att lyckas.
Rapporten innehåller exempel på tänkbara åtgärder inom respektive kategori.

6

2.

Inledning

I FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, svensk
lagstiftning och utformningen av den svenska funktionshinderpolitiken lyfts
universell utformning och tillgänglighet fram som nyckelfaktorer för att ge personer
med funktionsnedsättning goda levnadsvillkor. Här utgör den snabba
digitaliseringen både en möjlighet och en risk. Den kan bidra till ökad tillgänglighet
men också skapa nya hinder. PTS har i sitt regleringsbrev och i sina instruktioner i
uppdrag att främja en ökad tillgång till elektronisk kommunikation för personer med
funktionsnedsättning. Denna studie är genomförd i syfte att ge ett underlag för PTS
främjandeuppdrag. Studiens fokus är att beskriva aktörsperspektivet. En
förutsättning för att olika aktörer ska bidra till de politiska målen om universell
utformning och tillgänglighet är att de på något sätt känner sig motiverade och har
förmåga att besluta om och genomföra relevanta åtgärder. De ska helst också ha
metoder och rutiner för att mäta åtgärdernas effekt.
PTS har i uppdrag att främja digital tillgänglighet till it och elektronisk
kommunikation. En del i uppdraget är att vägleda relevanta aktörer, både inom
offentlig och privat sektor, hur sådan tillgänglighet kan uppnås.
Med tanke på låg förändringstakt, dokumenterade svårigheter att uppfylla relevanta
standarder och på ny kommande lagstiftning finns ett behov av att se över och
vidareutveckla hur PTS vägledning ska utformas under de kommande 3–5 åren.
Tillgängliga digitala produkter och tjänster ses av EU som en viktig del av en
harmoniserad inre marknad. Förutom att tillgänglighet ska tillförsäkra alla EUmedborgare grundläggande rättigheter till delaktighet i det digitala samhället skapar
denna harmonisering utvecklings- och affärsmöjligheter för aktörer på den
europeiska marknaden (European Parliament 2016). Inom ett antal år kommer det
inte att gå att leverera digitala produkter och tjänster som brister i grundläggande
tillgänglighet.
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För PTS del finns också ett samband mellan den generella utvecklingen, ofta kallad
mainstream, och förvaltning och utveckling av de specifika tjänster, så kallade
särlösningar, som PTS ska tillhandhålla när marknadslösningar inte kan tillgodose
alla medborgares behov av it och elektronisk kommunikation. Relationen mellan
mainstream och särlösningar kan ses som kommunicerande kärl. Ju mer tillgänglig
mainstream desto mindre behov av särlösningar. Misslyckas ambitionerna att
åstadkomma tillgängliga generella lösningar ökar behovet av särlösningar. Av flera
skäl kan särlösningar betraktas som ”plan B” och ska undvikas så långt det är möjligt.
Sådana lösningar stigmatiserar ofta sina användare. De håller även användare
utanför samhället och ordinarie produkter och tjänster. Särlösningar är dessutom
dyra och hänger sällan med i den takt samhället utvecklas. Här finns en potentiellt
inneboende konflikt mellan aktörernas drivkrafter och mål och samhällsintresset.
Aktörer kan agera för att slippa skapa tillgängliga lösningar med argument att det är
PTS uppdrag att ta hand om de användare som inte kan använda mainstreamlösningar. En annan möjlig intressekonflikt kan vara att det inte nödvändigtvis ligger
i de leverantörers intresse som utvecklar särlösningar att bidra till att sådana ersätts
av generella lösningar.
PTS har sett behov av att i samverkan med andra berörda myndigheter se över och
vid behov förändra hur vägledningsuppdraget ska utformas. En viktig del i en sådan
process är att bättre förstå de olika aktörsperspektiven.

2.1

Syfte

Studien syftar till att bättre förstå aktörers förutsättningar, incitament, problem och
möjligheter att erbjuda tillgängliga digitala lösningar. Målgruppen omfattar
organisationer inom både offentlig och privat sektor som bedöms vara relevanta för
många personer med funktionsnedsättning.
Studien syftar också till att analysera och förädla denna förståelse för att kunna
klargöra målgruppens motiv att vara digitalt tillgängliga samt identifiera hinder och
möjligheter för att den ska kunna förbättra sin tillgänglighet. Resultatet ska stärka
berörda myndigheters förutsättningar att organisera och strukturera ett effektivt
vägledningsarbete. Studien ska dessutom vara ett kunskapsunderlag då dessa
myndigheter fattar beslut om prioriteringar och hur arbetet ska inriktas såväl
strategiskt som operativt.

2.2

Mål

Studien ska bidra till att uppnå följande:
Effektmål: Berörda myndigheter:
• Får god nulägesbild inom vägledningsområdet.
• Får insikt vilken kunskap som saknas, och var det saknas kunskap.
• Får ny kunskap om behovet av vägledning strukturerad på ett funktionellt sätt.
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• Kan prioritera olika möjliga åtgärder i det fortsatta arbetet med vägledning och
kunskapsutveckling.
• Kan organisera det fortsatta arbetet med vägledning och kunskapsutveckling
på ett bra sätt.
Resultatmål: Projektgruppens uppdrag har varit att, utifrån aktörernas egna
beskrivningar, redogöra för och analysera:
• Vad som kan motivera aktörer att satsa på universell utformning och digital
tillgänglighet.
• Hur de organiserar sig och fattar beslut om relevanta åtgärder.
• Vilka aktiviteter aktörer redan arbetar med.
• Vilken förmåga de har att genomföra nödvändiga åtgärder.
• Vilken kunskap som finns hos aktörer och hur denna kunskap är spridd i
berörda organisationer.
• Hur de mäter och följer upp arbetet med digital tillgänglighet.
Beslutsunderlag: Projektgruppens uppdrag har varit att utifrån aktörernas
beskrivningar, utredarnas egna erfarenheter som forskare och experter, samt med
aktiv medverkan från PTS utforma förslag om hur PTS ska fortsätta vägleda genom
att:
• Beskriva nuläge och möjligheter för olika aktörer att uppnå tillgänglighet i sina
digitala lösningar.
• Rekommendera tänkbara insatser för att nå målsättningar.
• Ge förslag på hur mål och effekter kan mätas alternativt indikeras.

2.3

Projektgrupp och projektarbete

Studien har genomförts under perioden augusti 2019 till februari 2020 av en
projektgrupp bestående av Anders Ångström (A-focus), Hampus Sethfors
(AxessLab), Johan Lidman (PTS), Marlena Molak-Brindell (PTS) och Stefan Johansson
(Begripsam). Projektets styrgrupp har bestått av Andreas Richter och Malin
Wahlquist, båda från PTS.
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Arbetet har bedrivits iterativt genom att projektet efter en inledande planeringsfas
delades in i tre kortare genomförandefaser, så kallade sprintar. Varje sprint har
omfattat rekrytering och genomförande av ett antal intervjuer och avslutats med en
kortare delanalys, delrapportering av tentativa insikter till styrgruppen samt
planering av efterföljande sprint. Analysen av det insamlade materialet har alltså
gjorts i flera iterativa steg där projektgruppen reflekterat över insamlat material,
stegvis byggt upp analysen och sedan beslutat om den fortsatta
informationsinsamlingens riktning. Projektet avslutades med ett övergripande
analysarbete där projektgruppens rekommendationer och förslag togs fram. PTS har
varit aktiva deltagare under hela projektförloppet i syfte att underlätta myndighetens
insiktshemtagning.

2.4

Avgränsningar

Nulägesbeskrivningen har i första hand behandlat digital tillgänglighet till tjänster
som aktörer tillhandahåller via webben. Även produkter har adresserats, dock i
begränsad omfattning.

2.5

Definitioner

Flera av de begrepp som används i studien kan ha olika definitioner. De som används
i denna rapport presenteras nedan och är samstämmiga med de definitioner PTS
presenterar på sin webbplats.1

2.5.1 Användbarhet
ISO 9241–11:2018 definierar användbarhet som: Den utsträckning till vilken en
specificerad användare kan använda ett system, en produkt eller en tjänst för att
uppnå specifika mål med ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredsställelse, i ett
givet användningssammanhang.

2.5.2 Användarupplevelse (User Experience, UX)
ISO 9241-11:2018 definierar User Experience som: A person's perceptions and
responses that result from the use and/or anticipated use of a system, product or
service. User experience focuses on the user's preferences, attitudes, emotions and
physical and psychological responses that occur before, during and after use.

2.5.3 Funktionsnedsättning och funktionshinder
Studien använder Socialstyrelsens rekommendationer:

1

https://www.pts.se/sv/bransch/internet/anvandbarhet-ochtillganglighet/vagledning-riktlinjer-tips-och-rad/nyckelbegrepp-och-ordlista/
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Funktionshinder: begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i
relation till omgivningen.
Funktionsnedsättning: nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell
funktionsförmåga.
Konventioner, lagstiftning, standarder etc. utgår från begreppet funktionsnedsättning
och att personer med funktionsnedsättning får tillgänglighet till samhället genom att
funktionshinder undanröjs eller förhindras att introduceras.

2.5.4 Tillgänglighet (Accessibility)
ISO 9241-11:2018 definierar tillgänglighet som:
“Extent to which products, systems, services, environments and facilities can be used
by people from a population with the widest range of characteristics and capabilities
to achieve a specified goal in a specified context of use“.
I studien betraktas tillgängligheten som både planerad och situerad (Hedvall 2009).
Med det menas att det är en aspekt av tillgänglighet som kan planeras och förberedas
samtidigt som tillgängligheten uppstår “här och nu” i den direkta kontext då en
aktivitet ska utföras.
Tillgänglighet i en digital kontext, dvs när människor vänder sig till en digital tjänst
eller produkt för att åstadkomma någonting önskvärt, kan till exempel vara att boka
en tågbiljett online eller ta reda på vilka regler som gäller för en bilförsäkring på ett
försäkringsbolags hemsida.

2.5.5 Universell design och universell utformning
Förenta Nationerna, FN, definierar universell design på följande sätt:
“Universal design” means the design of products, environments, programs and
services to be usable by all people, to the greatest extent possible, without the need
for adaptation or specialized design. ‘Universal design’ shall not exclude assistive
devices for particular groups of persons with disabilities where this is needed.”
(Article 2 Definitions).
På svenska kallas detta universell utformning och har översatts till ”sådan
utformning av produkter, miljöer, program och tjänster som gör att de i största
möjliga utsträckning kan användas av alla utan behov av anpassning eller
specialutformning. ’Universellt utformade’ ska inte utesluta hjälpmedel för enskilda
grupper av personer med funktionsnedsättning där så behövs”.
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3.

Metodik och analysmodell

3.1

Ramverk för projektets arbete

Utifrån en inledande nulägesanalys identifierades fyra huvudområden för projektets
datainsamling och för de diskussioner som skulle föras med aktörer:
•
•
•
•

Drivkrafter och påverkansmöjligheter.
Aktiviteter.
Förmåga.
Effekter.

Dessa huvudområden placerades i ett ramverk som syftade till att avgränsa
undersökningens omfattning. Först dokumenterades ett nuläge utifrån en historisk
kontext av arbete med design och tillgänglighet. Sedan intervjuades organisationer
och resultaten analyserades utifrån de fyra huvudområdena, Drivkrafter och
påverkansmöjligheter, Aktiviteter, Förmåga och Effekter. I den efterföljande
helhetsanalysen identifierades avslutningsvis tänkbara insatser, rekommendationer
och förslag till åtgärder.

Bild 1: Undersökningens ramverk.
De fyra huvudområdena ska ge en bild av vilka motiv en organisation själv upplever
för att arbeta med digital tillgänglighet, hur besluten går till (beslutsprocesser) och
vad organisationen faktiskt gör i frågan. Detta ska i sin tur ge en bild av
organisationens förmåga att arbeta med digital tillgänglighet. Slutligen vill
projektgruppen belysa hur organisationen vet om den är framgångsrik eller inte
genom att undersöka hur den mäter effekterna av sitt tillgänglighetsarbete.
Informationsinsamling har skett via tre huvudsakliga kanaler:
• Genomgång av tidigare forskning och andra publikationer (mycket översiktlig).
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• De medverkande experternas förkunskap och tidigare arbeten i frågan.
• Intervjuer med personer utvalda för att de har djupa kunskaper i frågan,
representerar organisationer som arbetat framgångsrikt med frågan alternativt
med vissa näraliggande eller kompletterande centrala perspektiv (till exempel
användbarhet, hållbarhet, juridik etc.).

3.2

Aktörer som intervjuats, urval och avgränsningar

En inledande avgränsning har varit att diskutera dessa frågor med representanter för
aktörer från både offentlig och privat sektor som arbetar aktivt med tillgänglighet,
framför allt aktörer som gjort det under en så pass lång tid att de kan redovisa någon
form av resultat, berätta hur de arbetat och reflektera över hur arbetet har
organiserats, vilka resultat som uppnåtts och vad som fungerat bra eller dåligt.
Projektgruppen ville också kunna belysa samma frågor med ledande konsulter och
sakkunniga som under lång tid varit aktiva inom tillgänglighetsområdet. Det har
också varit en ambition att välja aktörer som kan antas rikta sig till stora breda
målgrupper i samhället och som därmed är relevanta för många i samhället.
Nedan anges vilken typ av representanter som har intervjuat. Siffran inom parentes
anger hur många i respektive kategori som intervjuats.
Offentliga aktörer
•
•
•
•

Myndigheter (5).
Kommuner (5).
Regioner och andra vårdorganisationer (2).
Offentligt ägda bolag (4).

Privata aktörer i följande branscher:
•
•
•
•
•
•

Mobil- och bredbandsoperatörer (2).
Försäkringsbolag (2).
Banker och kreditinstitut (2).
Livsmedel (2).
Inredning (1).
Spel, gambling och gaming (1).

Privata leverantörer till offentliga och privata aktörer
• System och tjänsteleverantörer (2).
• Konsultbolag med inriktning på användbarhet och digital tillgänglighet (10).
Intervjuade individer
Inom dessa aktörers respektive organisationer har projektgruppen identifierat
individer som kan antas vara involverade i eller påverka aktörernas:
• Motivation att arbeta med tillgänglighetsfrågor.
• Beslutsprocess för tillgänglighetsåtgärder.
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• Åtgärder och aktiviteter i syfte att stärka organisationernas digitala tillgänglighet.
• Förmåga att genomföra aktiviteter för tillgänglighet.
• Mätning och uppföljning av tillgänglighet och tillgänglighetsåtgärders effekter.
De roller eller funktioner inom aktörernas organisationer som identifierats som
särskilt intressanta att komma i kontakt med har varit:
1. Personer i ledningsgrupp (1).
2. Ansvariga för tillgänglighet generellt eller digital tillgänglighet (12).
3. UX/UI, användbarhet eller liknande funktioner (11).
4. Design (2).
5. Digital analys och konverteringsoptimering (2).
6. Ansvariga för webbplatser och digitala tjänster (2).
7. Webbstrateger/kommunikationsansvariga (1).
8. Projektledare (4).
9. Jurister (0).
10. Ansvariga för hållbarhetsfrågor (7).
11. Annan roll (1).
Totalt har 43 intervjuer genomförts. I syfte att ge deltagare möjlighet att lyfta kritik
mot sin egen organisation är alla resultat anonymiserade. Det går därför inte att spåra
vilka personer och organisationer som medverkat. Rekrytering av intervjupersoner
har gjorts genom de medverkande konsulternas kontaktnät och via PTS kontaktnät. I
vissa fall har Linkedin använts för att nå personer utanför etablerade kontaktnät.
Personerna har kontaktats via telefon, epost eller vid olika evenemang.
Två viktiga erfarenheter från rekryteringen är att det var svårt att få tillgång till
personer i ledande ställning och att många representanter från system- och
tjänsteleverantörer samt konsultbolag med it-inriktning tackade nej till att delta.
Notera att inga jurister intervjuats och att övriga funktioners erfarenhet av att
samarbeta med sådana behöver valideras ytterligare.
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3.3

Intervjuguide

Semistrukturerade kvalitativa intervjuer har använts för datainsamling. Intervjuerna
har genomförts lokalt på intervjupersonens arbetsplats eller via telefon/Skype.
Intervjuerna har varit 30–90 minuter långa beroende på intervjupersonens
tillgänglighet samt intresse och förmåga att bidra med relevanta erfarenheter. Som
stöd för intervjuernas genomförande har nedanstående intervjuguide använts (bild
2). Observera att guiden representerar en bruttolista av frågor, att valet av frågor
anpassats efter intervjupersonens roll och erfarenhet och att ingen intervju därför har
täckt in samtliga frågor. Intervjuerna har dokumenterats genom personliga
anteckningar och/eller inspelning. Intervjupersonerna har själva fått avgöra om de
känt sig bekväma med inspelning eller upplevt att de kunnat tala och dela med sig av
sina erfarenheter mer öppet utan inspelning. Inspelade intervjuer har transkriberats
och sedan sammanfattats i separata dokument av den/de personer som genomförde
respektive intervju. Alla inspelningar, transkriberingar och skriftliga
sammanfattningar från intervjuerna har raderats av PTS och involverade konsulter.
Intervjuerna har tagit upp frågor som rör motiv att satsa på tillgänglighet, beslut att
satsa på tillgänglighet, vad organisationen gör i form av aktiviteter, vilken förmåga
de har och vilka effekter som blir utfallet av arbetet.
Översikt över intervjuguide, som använts för semistrukturerade intervjuer i syfte att
lägga grunden för en nulägesanalys:
Introduktion
a.
b.
c.
d.

Om intervjun
Syfte och tid för intervju
PTS användning av intervjuresultat
Fakta om intervjupersonen (roll, ansvar, erfarenhet)

Motiv att satsa på digital tillgänglighet
e. Organisations motiv för att satsa på digital tillgänglighet
f. Olika drivkrafter i olika delar av organisationen
g. Störst betydelse bland motiv
h. Motiv som inte beaktats
Beslut att satsa på digital tillgänglighet
i. Strategiska beslut i linjeorganisationen
j. Beslut inom ramen för projekt
Vad organisationen gör för att stärka digital tillgänglighet
k. Utsträckning som organisationen arbetar med digital tillgänglighet
l. Exempel på insatser som organisationen lyckats bra med
m. Intervjupersonens egna erfarenheter
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Organisationens förmåga att arbeta med digital tillgänglighet, dvs dess
förutsättningar att lyckas
n. Ansvar för att säkerställa förmåga
o. Stöd för arbete med tillgänglighet
p. Förändring och progress över tiden med avseende på förmåga
Effekter av arbete för digital tillgänglighet
q. Målresultat
r. Mätning av utfall
s. Faktiskt resultat (utfall)
Avslut
t. Tack
u. Andra öppningar att diskutera digital tillgänglighet

3.4

Analysmodell

Digital tillgänglighet är en mycket komplex företeelse. Det är runt den digitala
tillgängligheten all annan analys roterar. Organisationernas motiv till, beslutsfattande
om och förmåga att genomföra och utvärdera faktiska aktiviteter baserat på mätning
har analyserats. Analysen har baserats på intervjusvar, tidigare arbeten samt de
medverkande experternas förförståelse och förlagts till fyra analytiska nivåer:
1. Policynivå: Organisationens regler, processer, visioner, ledningens
engagemang och så vidare.
2. Praxis och praktiker: Hur går arbetet till? Vilka rutiner tillämpas? Vad ”sitter i
väggarna”?
3. Aktiviteter: Vad är det som rent konkret utförs? Vad skulle man vilja utföra?
4. Individer: Vad har enskilda individer för personliga drivkrafter? Hur upplever
de sin situation?
I arbetet har ett antal analysverktyg använts för att kunna diskutera denna
komplexitet. Verktygen har underlättat projektgruppens analys och utgör därigenom
en del av studiens resultat. Dessa modeller kan användas av berörda myndigheter
även för kommande analyser. De kan också användas för uppföljning när deras
kommande insatser ska utvärderas.
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3.4.1 Personliga och organisatoriska drivkrafter
Ett sätt att analysera var både individer och organisationer befinner sig vad gäller
vilka värderingar som styr deras handlande är att identifiera var på olika skalor
individ och organisation befinner sig. Detta kan förklara både vilka motiv som är
gångbara hos individen och i organisationen men också vad det finns för faktiskt
utrymme att agera. Projektgruppen har använt The Barrett Seven Levels Model 2, som
är en vidareutveckling av Maslows behovspyramid.
Den första versionen av modellen avser personers mognad:

Bild 2: Barretts seven levels of personal consciousness. Modellen har sju nivåer som går från
att individer kan befinna sig I ett läge där de kämpar för egen överlevnad upp till att individen
tjänar mänskligheten och kommande generationer.

Den andra versionen avser organisationers mognad:

2

https://www.valuescentre.com
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Bild 3: Barretts” Seven Levels of Organizational Consciousness”. Modellen har sju nivåer som
går från att organisationer kan befinna sig I ett läge där de kämpar för egen överlevnad upp till
att de tjänar mänskligheten och kommande generationer.

Den som vill argumentera för och arbeta med tillgänglighetsfrågor kan behöva agera
och argumentera olika beroende på både hur de själva och deras organisation ser på
frågan. Individ och organisation behöver dessutom inte vara i samma fas när det
gäller vilka värden som styr agerandet. Som ett exempel kan en omogen organisation
som befinner sig på nivå ett, ekonomisk överlevnad, lättare tänkas ta till sig argument
om att tillgänglighet kan bidra att förbättra verksamhetens ekonomiska resultat.
Detta förutsätter dock att tillgänglighet ses som ett medel att vidga den tänkta
kundgruppen, underlätta kundernas köp eller sänka kostnader. En organisation som
befinner sig på de högsta nivåerna kan tänkas hitta sina drivkrafter i argument om
tillgänglighet som en naturlig del av organisationens strategi att positionera sig som
ett hållbart företag eller som en grundläggande mänsklig rättighet, utan att förutsätta
att nödvändiga förändringar är lönsamma. Det kan också tänkas att det i en
organisation som drivs av motiv kopplade till överlevnad finns individer som är
angelägna om att deras arbete ska göra skillnad också för mänskligheten och inte
enbart för det egna företagets lönsamhet.

3.4.2 Organisationers mognadsnivå
En organisations förmåga att arbeta med tillgänglighet kan också beskrivas i termer
av hur systematiskt arbetet går till. Oavsett vilka värderingar som är avgörande så
kan arbete med tillgänglighet tänkas vara allt från ad hoc till systematiskt och
strukturerat. Ett sätt att beskriva var en organisation befinner sig har lånats in från
KTH-projektet “Konkurrera med tillgänglighet och användbarhet”. I det projektet
analyseras om efterlevnaden av standarder för tillgänglighet och användbarhet kan
vara en konkurrensfördel. Projektet har utarbetat nedanstående matris för att
positionera var en organisation befinner sig mognadsmässigt (vidareutvecklad från
en matris om säkerhetskultur från myndigheten MSB).
Tabell 1: Organisationers mognadsgrad vad gäller att hantera tillgänglighetsfrågan 3.

Nivå 1
I organisationen finns
början på ett
användbarhets- och
tillgänglighetsmedvetande.
Ingen integration eller
samverkan mellan olika
enheter i organisationen.

3

Nivå 2
Ändamålsenliga
arbetssätt påbörjade.
Samverkan är bristfällig
mellan olika funktioner.

Nivå 3

Nivå 4

Flera exempel på
utveckling av
förebyggande arbetssätt.
Verksamheten är
välplanerad och
dokumenterad med
exempel på god
samverkan och integration.

Organisationen har väl
utvecklade, hållbara och
systematiska arbetssätt,
som är väl integrerade och
tillämpas i alla viktiga
processer.

https://www.vinnova.se/p/konkurrera-med-anvandbarhet-och-tillganglighet---standardisering-for-att-na-nya-marknader-okade-marknadsandelar/
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Några få ändamålsenliga
arbetssätt tillämpas på
enstaka områden.
Betydelsen av
användbarhet och
tillgänglighet
uppmärksammas inte.

Tillämpningar av
arbetssätt inom några
verksamhetsområden.
En begynnande
användbarhets- och
tillgänglighetskultur.

Tillämpningar av arbetssätt
på många områden.
Påtaglig användbarhetsoch tillgänglighetskultur i
stora delar av
organisationen.

Samverkan är utmärkt
mellan verksamhetens
olika delar. Påtaglig
användbarhets- och
tillgänglighetskultur i hela
organisationen.

Få eller inga resultat kan
påvisas. Redovisade
resultat saknar samband
med arbetssätt.

Några positiva resultat
på enstaka områden.
Resultaten utan särskilt
starka samband med
arbetssätt.

Positiva men ojämna
resultat och trender.
Resultaten har betydande
samband med
arbetssätten.

Utmärkta beständiga
resultat som är relaterade
till arbetssätten.

Att beskriva värderingar och mognadsnivåer som trappsteg eller på skalor kan också
omvandlas till ett index som kallas ”Community Readiness”, alltså hur beredd en
organisation är på att arbeta med en viss fråga (Tri-Ethnic Center for Prevention
Research 2014).
The Community Readiness Model är en modell som beskrivits av Tri-Ethnic Center
for Prevention Research. Den används för att undersöka resurser, ledarskap, klimat,
vad organisationen gör och vad den kan inom ett visst område.
Enligt denna modell mäts attityder, motiv, aktiviteter, kunskap och resurser hos
ledning och medarbetare i den grupp man vill undersöka i syfte att utvärdera
organisationens:
•
•
•
•
•

Kunskap i den aktuella frågan.
Kunskap om de insatser som görs i frågan
Syn och drivkrafter (organisationsklimat)
Lednings roll och engagemang
Resurser

Denna modell har skapat själva ramen för projektets informationsinsamling.

3.4.3 Värdekonflikter och identifiering av barriärer
Det är tänkbart att det både bland individer och inom en organisation förekommer
olika bedömningar av hur viktigt det är att just arbeta med frågan om tillgänglighet.
Dels kan denna fråga i sig tillmätas olika betydelse, dels ska den konkurrera med en
stor mängd andra frågor som både individer och organisationer har att hantera. Här
spelar troligen värderingar en stor roll. Om tillgänglighetsfrågan är högt värderad
kommer den troligen också att få större utrymme. Det kan tänkas att det inom
organisationer finns:
•
•

Outtalade eller uttalade värdekonflikter.
Medvetna prioriteringar där vissa värderingar får företräde.
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•

Spänningar mellan olika värderingar som balanseras på ett bra eller mindre bra
sätt.

Ett synliggörande av värderingar och värdekonflikter och en separation av
värderingar från åsikter kan skapa en djupare förståelse av varför något sker/inte sker
eller varför aktörer med skiftande perspektiv har lätt eller svårt att samarbeta.
Tillgänglighetsarbete beskrivs ofta i termer av att det finns barriärer som behöver
brytas ner, en metafor som även har använts i denna studie. För att synliggöra
barriärer har projektgruppen använt Begripsams metafor om stjälpande motkrafter
(Johansson 2019). Stjälpande motkrafter är sådant som i en process oavsiktligt eller
avsiktligt inte bidrar till det önskade målet.
Om en organisations mål är att uppnå digital tillgänglighet så kan alltså faktorer som
inte bidrar till att detta mål uppfylls identifieras genom att söka efter stjälpande
motkrafter som verkar i motsatt riktning som den önskade.
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4.

Tidigare forskning och rapporter om digital
tillgänglighet

Den som vill sätta in projektgruppens arbete i ett mer övergripande perspektiv kan
ha nytta av att ta del av vad som framkommer av tidigare forskning och av vad som
rapporterats när andra aktörer studerat snarlika frågor. Det är inte på något sätt en
komplett översikt men detta kapitel visar att vissa motiv till att arbeta med digital
tillgänglighet har identifierats i tidigare arbeten.

4.1

Kända motiv till att arbeta med digital tillgänglighet

De argument som vi kan hitta i forskningslitteratur och i rapporter, bloggar etc. som
förklaring till varför en organisation arbetar med tillgänglighet kan oftast delas in i
följande kategorier:
•
•
•
•
•
•
•

Hot om legala åtgärder.
Volymargument.
Lönsamhetsargument.
Diversitet och mänsklig mångfald.
Att ta sitt samhällsansvar som arbetsgivare.
Innovation.
Hållbarhet.

4.1.1 Hot om legala åtgärder
Även om detta inte alltid är huvudargumentet, används ofta lagstiftning som ett
viktigt skäl till att arbeta med tillgänglighet. Antingen finns det referenser till en
direkt lagstiftning, typ webbtillgänglighetsdirektivet eller en indirekt lagstiftning, till
exempel diskrimineringslagar.
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Lagstiftningsargument är vanligast i en amerikansk kontext. Karl Groves har
sammanställt rättsfall (2002–2017) som är relaterade till tillgänglighet; Web
Accessibility Related Lawsuits and Settlements in the United States4. I USA har det
också vuxit fram en marknad för vad som kallas ”Structured Negotiation”. Juristerna
vid Law Office of Lainey Feingold är specialiserade på denna typ av processer, som
syftar till att parter ska komma överens utan att gå till rättegång. De redogör för över
50 sådana fall. Fallen avslutas oftast med ett gemensamt pressmeddelande, så även
om negativ publicitet varit en del av processen är syftet att uppnå en win-winsituation. De har publicerat en lista med fall där överenskommelser är nådda.5 Lainey
Feingold, som presenteras som en ”civil rights lawyer” har skrivit en bok om
metodiken bakom structured negotiation (Feingold 2016).
Denna tradition är svagare i Sverige men ett initiativ i denna riktning är föreningen
Med Lagen som Verktyg, som bland annat bygger upp en processfond och driver
ärenden med potential att bli prejudicerande6.

4.1.2 Volymargument
Det är mycket vanligt att motivera arbete med tillgänglighet med hjälp av volym.
Eftersom antalet personer med funktionsnedsättningar är så stort och att de ingår i
familjer, vän- och arbetsgrupper blir den sammanlagda volymen av personer som
berörs av tillgänglighet mycket stor.
Ett mycket ambitiöst sådant arbete har gjorts i Australien genom rapporten ”The
Benefit of Designing for Everyone”. Här backas generella volymuppgifter upp med
andra siffror på flera olika områden. Det är uppgifter som påvisar tänkbara effekter
av att design blir mer inkluderande (PwC Australia 2019).
Volymuppgifter används ofta som en del av en mer övergripande argumentation.
Sådan börjar ofta med volym för att sedan övergå till annan argumentation, till
exempel lönsamhet.

http://karlgroves.github.io/a11y-lawsuits/lawsuits.html
https://www.lflegal.com/negotiations/
6 https://lagensomverktyg.se/foreningen/
4
5
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4.1.3 Affärsmässiga argument och lönsamhetsargument
Det går att hitta mängder av artiklar och webbsidor som använder sig av
lönsamhetsargument. Få av dessa är publicerade i vetenskapligt granskade tidskrifter
eller vid konferenser. Det är nästan alltid möjlighetsorienterade argument som
snarare backas upp av sunt förnuft och antaganden än av hårda siffror. Det är mycket
ovanligt att någon presenterar ett business case och sedan validerar att det faktiskt
blev lönsamt. Med sunt förnuft menas att intressenter ofta argumenterar genom en
kombination av volym- och lönsamhetsargument. Eftersom
kundgruppen/målgruppen kan göras större/mycket större om fler inkluderas, anses
det ge sig självt att detta också ger ökad lönsamhet.
Ibland uppges den ökade lönsamheten också kunna uppstå genom minskade
kostnader, dels via minskade kostnader för support, hantera felaktigheter etc. men
också för att andra och dyrare kundkanaler kan avvecklas eller minskas i omfattning.
Ur ett affärsmässigt perspektiv kan det dock finnas fler skäl än lönsamhet att satsa på
tillgänglighet. Det kan handla om att bygga upp sitt varumärke och associera det
med vissa positiva värden, att undvika negativ publicitet etc. I ett sådan bredare
business case kan därmed nästan all typ av argumentation under alla rubriker i detta
dokument rymmas.
W3C, World Wide Web Consortium har en samlingssida, The Business Case for
Digital Accessibility7. W3C lyfter där inte enbart fram ekonomiska argument utan
talar mer i termer om att driva innovation, stärka sitt varumärke, utöka sin marknad
och minska risken för legala processer. Business Case kan finnas i alla typer av
organisationer och W3C argumenterar utifrån alla dessa perspektiv. Sidan ger viss
volyminformation till stöd för argumentationen.
Conversion Rate Experts argumenterar för lönsamhet i en artikel på sin webbsida 8.
De uppger att ”accessibility is good for profit” och leder till ”increased sales” men ger
inga ekonomiska exempel. Här kopplas frågan om tillgänglighet ihop med frågan om
konveteringsoptimering. Det som ökar tillgängligheten sägs också kunna öka
lönsamheten. Norges största mataffär på nätet tycks ha gjort en liknande koppling9.
De har identifierat en marknadsföringspotential och ingått ett samarbete med Norges
Blindeforbund10.
Business Disability Forum, är en brittisk välgörenhetsorganisation som ger argument
för att personer med funktionsnedsättningar är viktiga både som kunder och som
anställda (Business Disability Forum 2020). De arbetar med att föra kunder och
företag närmare varandra med argument som:

https://www.w3.org/WAI/business-case/
https://conversion-rate-experts.com/accessibility/
9
www.kolonial.no
10 https://blogg.kolonial.no/post/166105859390/kolonialno-inngår-samarbeid-med-norges
7
8
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”Bringing together business people, disabled opinion leaders and government to
understand what needs to change if disabled people are to be treated fairly so that
they can contribute to business success, to society and to economic growth”
Digital leaders tar i artikeln “The business case for accessibility and inclusive design”
upp i stort sett samma argument som W3C11. Sidan innehåller också en länk till ett
webbinarium om business case och accessibility.
Forrester har gjort flera analyser och rapporter där de hävdar att de granskat
lönsamhetsargument. Dessa rapporter är i regel inte kostnadsfria. En som är det
handlar om Assistive Technology [14] men berör i stora delar hur olika typer av
organisationer ser på tillgänglighet (Forrester 2016). Forrester säljer flera rapporter
som förefaller relevanta i sammanhanget; The Billion-Customer Opportunity: Digital
Accessibility adresserar lönsamhetspotentialen i att ha en ”Accessibility First
Approach to Digital Experiences”12 och The Inclusive Design Imperative: Win And
Retain More Customers13 argumenterar för hur Experience Design leaders kan utöka
företagets marknadsandelar, behålla kunder och engagera de anställda. Det kan ske
genom att prioritera inkludering och för det krävs att företagets mindset och metodik
förändras på två övergripande sätt:
• Att etablera en samsyn på frågan ”varför” och skapa en vilja att prestera bättre.
• Att skapa team med rätt kompetens, rätt processer och rätt verktyg.
En rapport med mycket tydlig kvantitativ information, men från en analog kontext,
är The Walkaway Pound Report (The Extra Costs Commission and Business
Disability Forum 2015). Den mäter värdet på förlorade intäkter som drabbar företag
där personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga rapporterar att de avstått
köp på grund av dålig tillgänglighet eller dåligt bemötande.
Accenture har utvecklat ett eget sätt att undersöka lönsamhet (Accenture 2018). De
har bland framgångsrika företag identifierat vad de kallar ”Disability Inclusion
Champions”. Det är företag som utmärker sig genom att vara bra på tillgänglighet
och inkludering. När de sedan studerar ”profitability (revenues and net income) and
value creation (economic profit margin)” så observerar de att Disability Inclusion
Champions övertrumfar andra företag när de gäller både lönsamhet och
värdeskapande.
Connected tar upp tre välkända myter och tillbakavisar dem14 Dessa är:
1. Accessibility adds significant time and cost to a project.
2. Accessibility only helps a small fraction of the population.

https://digileaders.com/the-business-case-for-accessibility-and-inclusive-design/
https://www.forrester.com/report/The+BillionCustomer+Opportunity+Digital+Accessibility/-/E-RES143294#
13 https://www.forrester.com/report/The+Inclusive+Design+Imperative+Win+And+Retain+More+Customers/-/ERES146256
14 https://www.connected.io/post/three-myths-of-accessible-product-development
11
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3. There is no business case for accessibility.
Artikeln hävdar att extra kostnader uppstår när en organisation ska lära sig skapa
tillgängliga lösningar. Därefter uppstår inga extra kostnader. Istället sjunker
kostnaderna eftersom kvaliteten på koden blir bättre redan från början och mindre tid
behöver läggas på buggfixar. Om en organisation först bygger fel och sedan ställs
inför kravet att åtgärda tillgängligheten i efterhand kan detta bli väldigt kostsamt.
Ibland måste utvecklande organisation återsamla både designers och utvecklare för
att åtgärda sådana tillgänglighetsproblem. Därefter redovisar Accenture
volymargument. Bolaget konstaterar att kombinationen av användare med tillfälliga
funktionsnedsättningar och funktionsnedsättande situationer som dessa användare
hamnar i resulterar i att den målgrupp som berörs av digital otillgänglighet är mycket
stor. I praktiken innebär detta synsätt att en majoritet av befolkningen berörs av dessa
frågor. Accenture redovisar avslutningsvis ett antal affärsmässiga argument och ett
mer ovanligt sådant. Underhållskostnader på en färdig produkt uppges blir lägre om
den är tillgänglig.
I en relativt ny forskningsartikel undersökte en grupp forskare företag inom
finanssektorn, informationstjänster och turism och ställde frågor om orsaken till att
företaget arbetar med webbtillgänglighet. De undersökte också om nyckelpersoner
var inblandade, vilken relation till företaget sådana hade, vilket resultat företagen
uppnått samt orsaker till eventuella misslyckanden (Leitner, Strauss, and Stummer
2016).

4.1.4 Diversitet, mänsklig mångfald och inkludering
Matt May, head of Inclusion Design på Adobe, argumenterar för tillgänglighet med
utgångspunkten att mänsklig diversitet borde vara normen15. Adobe har startat ett
program för Inclusive Design som de kommer att göra publikt under 2020. Adobe
integrerar arbetet med tillgänglighet i ett större mångfaldstänkande under
samlingsnamnet Inclusive Design.
Workplace initiative16 finns i USA och hjälper företag att ”recruit, hire and retain the
largest untapped source of employment talent in the country: people with
disabilities”. De verkar för att öppna upp arbetsmarknaden genom inkluderande
arbetsplatser. Workplace initiative har bland annat utvecklat en ”Inclusion Guide”,
där de introducerar en modell. Guiden innehåller många användbara råd för hur
man skapar en inkluderande arbetsmiljö och hur arbetet kan organiseras (The
Workplace Initiative 2019).

15
16

https://theblog.adobe.com/making-inclusive-design-the-norm/
https://workplaceinitiative.org
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Kessler Foundation har undersökt amerikanska företag och upptäckt att det är
betydligt vanligare att sådana har en mångfaldspolicy och ett mångfaldsprogram än
att de har motsvarande policy för tillgänglighet (Harris Interactive 2010). Endast 25%
av företagen har en tillgänglighetspolicy och 12% har ett tillgänglighetsprogram. 8%
av företagen har både en tillgänglighetspolicy och ett tillgänglighetsprogram. Det är
större sannolikhet att sådana dokument finns i stora företag. 19% av företagen har en
speciellt utpekad person eller grupp med uttalat ansvar för tillgänglighetsfrågor. 18%
erbjuder utbildningar eller stöd för att öka de anställdas kunskaper. För att samla in
data vände sig Kessler Foundation till 411 ”human resource managers” och ”senior
executives” i 50 företag med över 50 anställda.
Disability: IN17 presenterar sig som ”The leading nonprofit resource for business
disability inclusion worldwide”. Organisationens syfte är att skapa möjligheter till
arbete för personer med funktionsnedsättningar. Verksamheten har ett nätverk med
över 185 företag och har bland annat tagit fram The Disability equality Index (DeI),
ett utvärderingsinstrument som mäter: Culture & Leadership; Enterprise-Wide
Access; Employment Practices (Benefits, Recruitment, Employment, Education;
Retention & Advancement, Accommodations); Community Engagement & Support
Services; och Supplier Diversity (Disability:IN 2018).

4.1.5 Att ta sitt samhällsansvar som arbetsgivare
Flera, framför allt USA-baserade aktiviteter, tycks ha sitt epicentrum i frågan om
anställningsbarhet. Denna kopplas i sin tur till effektivitet, kundnöjdhet och
tillgänglighet i ett mer generellt perspektiv.
2005 gav den vetenskapliga tidskriften Behavioral Science & the Law ut en
specialutgåva om anställning av personer med funktionsnedsättning. I denna
presenterar sig ett antal forskare, varav några troligen fortfarande är aktiva på
området (Blanck and Schartz 2005).
I artikeln Exploring Disability Inclusion in Organizations through Managerial Lens
intervjuade Maini och Heera ledande personer i över 100 organisationer. De kom
fram till att de viktigaste faktorerna för att inkludera personer med
funktionsnedsättning var ledningens engagemang, en inkluderande och stödjande
kultur och en fungerande HR-avdelning. Här finns också flera bra referenser för den
som vill fördjupa sig i arbetslivsperspektivet (Maini 2019).

17

https://disabilityin.org
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I en kritisk granskning av i vilken utsträckning företags program för Corporate Social
Responsibility adresserade de behov personer med funktionsnedsättning har, kom en
grupp forskare fram till att företag i praktiken var mer intresserade av att förbättra
sin image än att göra något för anställda med funktionsnedsättning (Segovia et al
2017). Forskarna föreslog 18 indikatorer för att identifiera verkligt engagemang.
Några exempel är; antal anställda med funktionsnedsättning, utbildningar,
webbsidans tillgänglighet, mätbara mål relaterade till tillgänglighet och förekomsten
av policydokument.

4.1.6 Innovation
Forbes gav 2011 ut rapporten Global Diversity and Inclusion: Fostering Innovation
Through a Diverse Workforce. [24]. Genom enkäter och intervjuer som syftade till att
undersöka kopplingen mellan mångfald och innovation kom de fram till att 52% av
företagen inkludera Disability i sitt mångfaldsarbete. Forbes ser starka kopplingar
mellan innovation och mångfald.
Ett exempel på kopplingen mot innovation (men också mot mänskliga rättigheter är
hur Google motiverar sitt engagemang i tillgänglighetsfrågan18. Eve Andersson från
Google kopplar frågan hårt till Googles grundläggande vision; “accessibility is part of
Google’s core mission to catalog the world’s information and make it available to
everyone”.

4.1.7 Hållbarhet
The Disability Hub Europe (DHub)19 är ett initiativ för att koppla ihop
funktionsnedsättning med hållbarhet. Organisationen vill bilda en plattform för att
driva frågan och utbyta erfarenheter. Initiativet är finansierat av EU:s socialfond och
arbetet drivs av spanska Once.
IDDC, The International Disability and Development Consortium20 syftar till att
främja en inkluderande utveckling av samhället så att alla aktivt kan delta i
utvecklingsprocessen.

4.2

Vilka rekommendationer går att hitta?

De rekommendationer som finns i den studerade litteraturen är ofta relativt vaga.
Rådet till organisationer är att adressera tillgänglighet men argumenten ligger i regel
på en övergripande nivå. Ett exempel på något mer konkreta rekommendationer
återfinns hos Forrester (Forrester 2016) som konstaterar:

18

https://www.fastcompany.com/3060090/how-designing-for-the-disabled-is-giving-google-an-edge
http://disabilityhub.eu
20 https://www.iddcconsortium.net
19
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”Leaders should not consider these technologies as a nice-to-have or ad hoc service to
support a distinct group of people with disabilities; instead, they should think about
how they help boost productivity of all employees, ensure compliance, boost
employee morale, and ultimately deliver better services for customers and
constituents” (p23).
Forrester ger också fem rekommendationer som går ut på att företagsledningar
behöver driva frågan tydligt, att synliggöra goda exempel, att få IT, HR och
verksamheter att samverka, att lära från andra och att förstärka sin förmåga att ställa
tillgänglighetskrav vid upphandling.
Forrester ger också råd som kan påskynda utvecklingen. De föreslår användning av
ekonomiska incitament liknande dem som använts på miljösidan (skattelättnader,
bidrag och andra ekonomiska styrmedel) och att bilda ”Centre of Excellences” som
erbjuder rådgivning, träning samt visar best practice och expertkunskap. Till sist
föreslår Forrester att medel anslås för att offentlig sektor ska komma ikapp den
privata genom bättre upphandling. Notera dock att rapporten har sitt huvudsakliga
fokus på Assistive Technology.

4.3

Mätmetoder som skulle kunna användas eller
vidareutvecklas

För att spara tid och säkerställa jämförbarhet är det en fördel om etablerade metoder
kan användas för olika slags mätningar och jämförelser.
Forrester beskriver sina metoder tydligt. Företaget har utvecklat en enkät och en
metod de kallar Total Economic Impact, som består av komponenterna Nyttor,
Kostnader, Flexibilitet och Risker. Vissa av enkätens frågor kan vara aktuella att ställa
till svenska företag och organisationer (Forrester 2016).
Den metod som används i The Walkaway Pound Report skulle kunna användas i en
digital kontext. Metoden går ut på att ta reda på i vilken utsträckning personer avstått
från att köpa något eller avbrutit ett påbörjat köp på grund av bristande tillgänglighet
och sedan beräkna värdet av uteblivna intäkter (The Extra Costs Commission and
Business Disability Forum 2015).
Accentures sätt att identifiera ”Disability Inclusion Champions”, jämföra dessa med
andra framgångsrika företag/organisationer och sedan jämföra nyckeltal förefaller
vara en intressant metod (Accenture 2018). Accenture undersökte lönsamhet och
värdetillväxt. Andra nyckeltal kan dock behövas för andra typer av organisationer.
The Disability Inclusion Guide ger konkreta tips på metoder som kan hjälpa
organisationer att skapa team som bidrar till mer inkluderande arbetsplatser och att
även andra tillgänglighetsfrågor adresseras (The Workplace Initiative 2019).
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NOD, National Organization on Disability21 har utvecklat Disability Inclusion
Accelerator. De kopplar denna till en Disability Employment Maturity Curve. NOD
mäter fem olika områden med sitt verktyg och företag kan både jämföra sig med
andra företag och med sig själva över tid. Diversity Inc presenterar topplistor på de
mest inkluderande företagen22. Deras metod bygger på självrapportering. För att få
delta krävs att organisationer gjort starka åtagande på hög nivå, och bland annat
genomfört en Disability Employment Tracker (från NOD)23. Metoden bygger på
en omfattande enkät med över 200 frågor.

https://www.nod.org
https://www.diversityinc.com/the-2019-top-50-diversityinc/
23 https://www.nod.org/services/take-tracker/
21
22
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5.

Resultat och analys av genomförda intervjuer

5.1

Motiv för att satsa på tillgänglighet

Detta avsnitt identifierar anledningar till att organisationer väljer att höja sin digitala
tillgänglighet. Hur beslut fattas, d.v.s. den process eller det händelseflöde som leder
fram till ett visst beslut, adresseras i kapitel 6.2. Beslutsprocesser som påverkar digital
tillgänglighet.

5.2

Motiv för tillgänglighet - intervjuresultat

Med motiv avses de drivkrafter och anledningar som kan få en organisation att vilja
investera resurser för öka med sin digitala tillgänglighet. Under arbetet med att
identifiera sådana har projektgruppen dock även noterat förekomsten av andra
konflikterande drivkrafter som snarare sänker graden av motivation. Nedanstående
avsnitt beskriver därför vilka källor till positiv eller negativ motivation som
intervjupersonerna refererat till under intervjuerna.

5.2.1 Att vilja göra ett bra jobb - yrkesstolthet och personligt
engagemang för mänsklig mångfald
Ett av de vanligaste motiven till att arbeta med tillgänglighet är att det finns enskilda
individer i verksamheten som är starkt motiverade att driva tillgänglighetsfrågan.
Dessa individer har ofta, åtminstone inledningsvis, tagit sig ett mandat på eget
initiativ. Det kan resultatera i god tillgänglighet i de delar av organisationens
verksamhet där sådana individer är aktiva. I flera av de intervjuade organisationerna
har sådana engagerade individer med tiden fått en mer etablerad roll. De kan ha fått
en formell bekräftelse genom att rollen exempelvis namngetts med
”tillgänglighetsansvarig” eller liknande.
Dessa individer drivs av att ”göra rätt”. De kan argumentera från ett mänskligt
rättighetsperspektiv eller utifrån att det hör till deras yrke att skapa tillgänglig kod. I
vissa organisationer följer sedan tillgänglighetsansvaret denna individ. Så länge
individen stannar i organisationen finns också ett fokus på tillgänglighet.
I andra organisationer har ansvaret för tillgänglighet frikopplats från en viss individ.
Då är det mer accepterat att det är hela organisationens ansvar att göra rätt. Att arbete
med tillgänglighet är då en del av att göra ett bra jobb.
Det starka engagemanget för tillgänglighet återfinns särskilt bland kommunikatörer
och UX-designers men kan också finnas hos individer på vitt skilda platser i
organisationen.
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5.2.2 En självklar följd av organisationens uppgift eller affärsidé – ett
inkluderande perspektiv
I de fall där aktörernas verksamheter utgick ifrån breda uppdrags- eller
målgruppsdefinitioner fanns en större medvetenhet om behovet av att göra den egna
webben och de egna e-tjänsterna så lättanvända och tillgängliga som möjligt. I
verksamheter som omfattar hela befolkningen, till exempel myndigheter och andra
offentliga aktörer, var det vanligare att intervjupersonerna uppgav att verksamhetens
karaktär leder till att beslutet att inkludera hela befolkningen i målgruppen blir
självklart. I sådana verksamheter var det vanligt att organisationen strävade efter att
maximera tillgängligheten.
Projektgruppen kan dock notera att vissa myndigheter inte resonerar på detta vis.
Studiematerialet innehåller exempel på myndigheter som är centrala för befolkningen
men som uppfattar tillgänglighet som en lagstadgad miniminivå. När denna nivå är
uppnådd anser myndigheterna ifråga att det inte längre finns anledning att driva
frågan vidare.
Det är i organisationer med ett inkluderande perspektiv som projektgruppen kan
hitta aktörer med det mest systematiska angreppssättet och där det åtminstone ibland
finns kopplingar mellan verksamhetens tillgänglighetsarbete och viktiga
styrdokument, uttalade visioner etc. Detta medför att frågan om tillgänglighet inte
enbart faller på enstaka individer
Även affärsdrivande aktörer kan rikta sig till ”alla” eller näst intill alla, d.v.s. en
mycket bred potentiell kundgrupp. I sådana organisationer kunde projektet ofta
konstatera ett större medvetande om digital tillgänglighet, ett mer systematiskt
arbetssätt och mer satsade resurser än i organisationer med snävt avgränsade
målgrupper. Bland aktörer med snävt avgränsade målgrupper fanns exempel på
uppfattningen att den egna målgruppen inte innehöll personer med
funktionsnedsättning. Den uppfattningen kunde ta sig uttryck i uttalanden som till
exempel “vår hemsida riktar sig till ju arbetsterapeuter, inte till personer med
funktionsnedsättning”.
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5.2.3 Erbjuda positiva kundupplevelser – koppling mot user
experience
Intervjupersoner, som hade ansvar för eller såg det som sin uppgift att bidra till att de
egna kundernas/användarnas helhetsupplevelse, var ofta motiverade att tänka i
användbarhets- och tillgänglighetstermer. Upplevelsen ifråga kunde till exempel avse
verksamheten i sin helhet, den egna webben och motsvarande e-tjänster. En tydlig
sådan grupp är personer med ansvar för ”user experience”. Det användarfokus som
user experience-rollen medför hade i flera fall även lett till ökat fokus på användare
med funktionsnedsättning.
Det förefaller vanligt att dessa personer själva tar sig detta mandat. Vissa
intervjupersoner argumenterar också utifrån att detta ligger i yrkesrollen. Flera av
dem förefaller relativt nöjda med de resurser de har till förfogande medan andra
förklarar att det är okej att arbeta med tillgänglighet så länge det inte leder till ökade
kostnader eller spräckta tidsplaner. Det är dock viktigt att notera att dessa personer
ofta arbetade relativt långt ned i sina organisationer och hade begränsade
förutsättningar att få gehör för sina förslag, särskilt om förslagen påverkade andra
delar av verksamheten.
Personer som strävade efter att skapa hög användbarhet och goda kundupplevelser
vittnade ofta om problemet att deras organisationer arbetade i “silos”. Med silos
avses att verksamheten var uppdelad efter till exempel produktgrupper eller
funktionella ansvarsområden som kännetecknades av bristande intern
kommunikation sinsemellan. Konsekvensen blev att förhållandevis få personer i de
centrala organisationerna förstod eller hade ett naturligt intresse för sina kunders
eller användares helhetsperspektiv. Silos skapar enligt ett antal intervjupersoner i
stället en drivkraft att framhäva det egna ansvarsområdets behov av att exponeras
digitalt mot kunderna/användarna, utan hänsynstagande till kundens sammanlagda
upplevelse av verksamhetens webb och e-tjänster. Att motverka denna form av
suboptimering upplevdes som mycket utmanande och arbetskrävande.
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5.2.4 Följa lagen eller att slippa skämmas – ett viktigt stödargument
för att få resurser
Få av intervjupersonerna uttryckte att en viktig drivkraft för att satsa på tillgänglighet
låg i att följa lagen. Däremot såg flera detta som ett mål eller delmål. Dessa svar
behöver tolkas utifrån urvalet av intervjupersoner. Projektgruppen har i stor
utsträckning, men inte enbart, vänt sig till organisationer som har arbetat med
tillgänglighetsfrågor under relativt lång tid. Det betyder till exempel att de började
engagera sig i frågan långt innan DOS-lagen om webbtillgänglighet24 trädde i kraft.
Det kan tänkas att aktörer som idag väljer att ta upp tillgänglighetsfrågan gör det
utifrån att de fått klart för sig att det finns en lagstiftning och att lagarna kommer att
skärpas på detta område.
Ett antal intervjupersoner upplevde att lagen istället fungerade som en hävstång.
Genom att hänvisa till ny lagstiftning kunde de internt argumentera för att få ökade
resurser.
Flera intervjupersoner vittnade också om att frågan kunde eskaleras till ledningsnivå
när deras organisation blev negativt granskade i medier eller rankade lågt i listor över
webbplatser/tjänster med dålig tillgänglighet. Då öppnades åtminstone tillfälligt en
möjlighet att argumentera för ökad prioritering av tillgänglighetsåtgärder.

5.2.5 Hållbarhet – ännu inget starkt motiv för att arbeta med
tillgänglighet
Enligt de hållbarhetsansvariga som projektgruppen har intervjuat, har hållbarhet
under det senaste decenniet fått allt större uppmärksamhet och högre prioritet på
ledningsnivå. De beskrev också en utveckling över tiden där hållbarhetsarbetet, från
att inledningsvis omfattat ett brett spektrum av ändamål, över tiden i allt högre
utsträckning fokuserats på mer verksamhetsnära områden. Detta snävare fokus hade
över tiden resulterat i att hållbarhetsarbetet fått ett tydligare syfte. Det hade i sin tur
lett till ett högre internt engagemang och att hållbarhet blivit mer integrerat i den
egna verksamheten.
Flera företag hade arbetat medvetet för att skapa mer direkta kopplingar mellan
hållbarhetsarbete och affär, till exempel genom att utveckla särskilda erbjudanden
som kunde bidra till deras kunders hållbarhet.
Hållbarhetsansvariga i privat sektor upplevde att det nu fanns ett tydligt affärsvärde i
det egna hållbarhetsarbetet som stärkte bolagets marknadsposition i kundernas ögon.

24

https://www.digg.se/utveckling--innovation/digital-tillganglighet/lagen-om-tillganglighet-till-digital-offentligservice
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Genom att hållbarhetsarbetet nu upplevs vara mer “på riktigt” och att det bedrivs
mer verksamhetsnära med större kontinuitet än tidigare har även risken att bli nedeller bortprioriterad minskat. Flera hållbarhetschefer konstaterade att deras ledning
numera gärna vill “slå sig för bröstet” och vara stolta över sitt hållbarhetsarbete.
Ett tydligt hållbarhetsengagemang på ledningsnivå upplevs av medarbetare längre
ned i organisationen som ett mandat att ta initiativ och ställa krav på åtgärder.
Hållbarhetsansvariga får därför ofta förslag från sin personal som uppmärksammar
företeelser i verksamheten som skulle kunna utföras på ett mer hållbart sätt (oftast
avseende miljöpåverkan dock).
Även om hållbarhetsarbetet haft ett inledande fokus på miljöfrågor så har det med
tiden kommit att omfatta fler dimensioner. Social hållbarhet har väckt allt större
intresse men omfattar dock ännu inte digital tillgänglighet. Detta föreföll dock inte
vara en medveten och aktiv avgränsning. De hållbarhetsansvariga tycktes helt enkelt
inte ha gjort den kopplingen ännu.
Projektgruppen har inte heller funnit några exempel på tillgänglighetsinitiativ som
uttryckligen kommit från organisationers hållbarhetsarbete. En tänkbar förklaring
från en tillgänglighetsexpert till varför organisationer inte inkluderat generell
tillgänglighet i sin hållbarhetsdefinition var att:
“... social hållbarhet är en relativt teoretisk produkt medan tillgänglighet även har en väldigt
stor praktisk sida … Därför brukar vi skriva social hållbarhet inklusive tillgänglighet så att
det är väldigt tydligt framgår …. tillgänglighet är mycket mer här och nu, och jag och min
trappa. Så det är så helt olika arbetssätt.”

5.3

Motiv för tillgänglighet - analys

För att förstå varför organisationer förhåller sig som de gör till behovet av ökad
digital tillgänglighet är det viktigt att reflektera över deras styrmekanismer.
Organisationer arbetar mot mål som formulerats av ägare/uppdragsgivare samt
strategier, prioriteringar och planer som fastställts av dess ledning. Verksamheten
och dess processer är sedan organiserad för att säkerställa att de egna resurserna
används på bästa sätt i syfte att säkra måluppfyllnad.
Ansvaret för att utföra det arbete som krävs är fördelat efter definierade
ansvarsområden. Rapportering mot fastställda progressmål ska säkra att arbetet sker
med beslutat fokus och fortskrider enligt plan.
Nästan alla organisationer kämpar med att balansera sin ambitionsnivå för vad som
ska åstadkommas med tillgången på faktiska resurser att utföra det arbete som krävs.
Denna ständiga konflikt om hur tillgängliga resurser ska användas på bästa sätt
påverkar i allra högsta grad beslut om digital tillgänglighet. På vilket sätt utvecklas i
nedanstående kapitel om organisationers beslutsprocess.
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Om organisationer skulle uppleva att digital tillgänglighet vore en viktig
framgångsfaktor som måste prioriteras skulle många av de övriga utmaningarna gå
att lösa. Det är därför nödvändigt att förstå vad som kan motivera en organisation att
placera digital tillgänglighet högt på sin agenda. Det är också viktigt att förstå
organisationers olika drivkrafters fördelar och nackdelar sett från ett
tillgänglighetsperspektiv.
En organisation kan motiveras att genomföra åtgärder för ökad digital tillgänglighet
av:
Egenintresse i relation till de mål och strategier företaget har för sin verksamhet:
• Optimerar den egna verksamheten
• Reaktiv och proaktiv.
• Kan vara innovativ
Samhällsintresse i relation till organisationens uttalade eller outtalade
hållbarhetsstrategi:
• Gör det rätta
• Proaktiv, socialt innovativ
Lagstadgad miniminivå - Lagstiftning som organisationen måste förhålla sig till
även om den inte upplever att en åtgärd bidrar till att uppfylla någon av de andra två
drivkrafterna:
• Agerar för att slippa bli skyldig
• Defensiv och reaktiv
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Tabell 2: Tabellen beskriver av de olika drivkrafter som kan motivera en organisation att
genomföra åtgärder för ökad tillgänglighet och hur dessa åtgärder bidrar till måluppfyllnad i
förhållande till hur stor den upplevda ansträngningen är.
Drivkraft för
digital
tillgänglighet

Drivkraftens
bidrag till
uppfyllnad av
organisationens
mål och
strategier

Organisationens
upplevda
ansträngning och
alternativkostnad
vid prioritering

Troligt agerande avseende digital
tillgänglighet utifrån aktuell
drivkraft

Tillvarata
egenintresse

Högt

Låg

Tillvarata
samhällsintresse
som ligger nära
det upplevda
egenintresset

Medelhögt

Medellågt

Maximera det ekonomiska utfallet av
investerade resurser (privat sektor).
Minimera risken för att göra fel och bli
anklagad (offentlig sektor)
Ta vara på gemensamma möjligheter
där alla vinner på åtgärderna. Gör gott
och stärk samtidigt den egna
positionen och affären.

Tillvarata
samhällsintresse
som ligger långt
ifrån det upplevda
egenintresset

Medellågt

Medelhögt

Ta ansvar och gör rätt även om det
innebär uppoffringar för egenintresset.

Följa
lagstiftning

Lågt

Högt

Säkerställ uppfyllnad av lagar och
regler.

5.3.1 Egenintresse
En organisation väljer att prioritera åtgärder för ökad digital tillgänglighet av
egenintresse när den till exempel bedömer att åtgärderna förbättrar organisationens
möjligheter att nå sina mål exempelvis genom att:
• Öka försäljningen/användningen, till exempel genom att göra det lättare för
kunder att köpa online.
• Sänka kostnaderna, till exempel genom att reducera antalet kunder/brukare
som tvingas kontakta kundtjänst för att de inte förstår viktig information på
en webbplats.
• Höja andelen nöjda kunder/brukare, till exempel genom att nå fler
kunder/brukare eller hjälpa fler av dessa att lyckas med vad de föresatt sig att
göra när de valde att använda produkten/tjänsten.
• Stärka organisationens position på marknaden.
• Reducerar upplevd risk att bli anklagad för att ha gjort fel genom att
försumma digital tillgänglighet.
I praktisk handling kan detta ta sig följande uttryck:
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•
•

UX- och användbarhetsarbete syftar till att göra webbplatser, produkter och
tjänster lättare att använda för verksamhetens målgrupper.
Konverteringsoptimering syftar till att öka kundernas motivation och minska
den friktion de upplever i syfte att hjälpa dem åstadkomma vad de föresatt sig att
göra på en webbplats.

Ett starkt identifierat egenintresse på individnivå är viljan att göra ett bra jobb. Det
är kanske starkast uttryckt hos tillgänglighetsansvariga, personer som jobbar med
information och kommunikation och bland UX-designers. Här finns en stark och
växande community av yrkeskunniga och engagerade personer som drivs av att göra
ett bra arbete och som upplever att ett gott hantverk omfattar förmågan att kunna
adressera behovet av digital tillgänglighet. Denna community har i dagsläget
karaktären av en gräsrotsrörelse. Det finns dock tecken på att den har börjat
formaliseras åtminstone delvis. Ett sådant exempel är det så kallade MITT-nätverket
som samlar personer verksamma i offentlig sektor som är intresserade av
tillgänglighet. Ett exempel på gräsrotsinitiativ är de Meetups som regelbundet
anordnas i större städer och som på några år utvecklats från att samla en handfull
deltagare till att nu samla flera hundra.
Exempel på aktörer som potentiellt kan samverka för att öka den digitala
tillgängligheten kan återfinnas inom delar av organisationer som har ett gemensamt
intresse av att hjälpa kunder och användare att lyckas genomföra önskade aktiviteter
via digitala medier och gränssnitt:
•

Användarupplevelse (benämns även UX eller User Experience)
Fokuserar på att hjälpa användare lyckas genom att sätta sig in i användares
förutsättningar och anpassa egna användargränssnitt därefter.

•

Kundupplevelse (benämns även CX eller Customer Experience)
Fokuserar på att säkerställa en värdeskapande helhetsupplevelse för kunder
genom hela köp- och konsumtionsprocessen.

•

Konverteringsoptimering (benämns även Conversion Optimization)
Fokuserar på att identifiera och eliminera trösklar och hinder som försvårar
kundens motivation och förutsättningar att fullfölja en köpprocess.

•

Innehållsmarknadsföring (benämns även Content Marketing)
Fokuserar på att skapa, tillhandahålla och marknadsföra relevant information och
stöd som motiverar kunder att påbörja och hjälper den genomföra en köpprocess.
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Omvandlingen från analog till digital verksamhet sker också i linje med
egenintresset. Det pågår en generell maktförskjutning från organisationers
traditionella analoga kommunikations- och försäljningskanaler (telefon, brev,
personlig försäljning eller försäljning i fysisk butik) till digitala kanaler. Detta betyder
att allt mer resurser läggs på organisationers digitala närvaro. En konsekvens av detta
blir att de delar av organisationen som ansvarar för dessa digitala kanaler får mer
makt. Som en följd av denna omvandling har det vuxit upp en rad
expertkompetenser som tycks ha ett gemensamt intresse av att digitala kanaler ska
kunna användas av alla människor.
Det är idag svårt att se varför inte den egna webbtillgängligheten skulle kunna ses
som både verksamhetsnära och kritisk när i princip alla organisationer är mycket
beroende av sina digitala kanaler för att säkerställa goda och effektiva externa
relationer. Enligt intervjupersonerna har deras organisationer ännu inte kommit till
denna insikt.

5.3.2 Samhällsintresse
För många av intervjupersonerna sträcker sig frågan om tillgänglighet utanför ett
snävt organisatoriskt egenintresse i riktning mot ett bredare samhällsintresse.
Likafullt så kan vissa hållbarhetssatsningar motiveras av ett visst mått av
egenintresse:
•
•
•

Mer attraktiv positionering av organisationens varumärke.
Mervärden som gör organisationen mer attraktiv i köpares, anställdas och
intressenters ögon.
Fördelar i upphandlingssammanhang.

Det finns ett starkt framväxande engagemang för ett inkluderande samhälle.
Intervjupersonerna lyfter ofta fram etiska och moraliska argument som leder till att
det är rätt att ge frågan om digital tillgänglighet plats i verksamhetens arbete.
Anledningen är att frågan rör grundläggande viktiga värden om vilket samhälle vi
vill leva i och en majoritet av de intervjuade personerna tycks drivas av detta synsätt.
Orsaken till att de försöker öka den egna organisationens engagemang i frågan är i
första hand inte ett snävt egenintresse utan ett intresse för att bygga ett gott samhälle.
Här går dock vissa av intervjupersonerna inte i takt med den rådande interna
organisationskulturen. Detta leder till värdekonflikter och spänningar mellan
personer och grupper med olika värderingar.
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Vissa av de verksamheter där de intervjuade aktörerna är verksamma har
samhällsintresset som grund för sin verksamhet. Det gäller de offentliga aktörerna
men också några av de kommersiella. Deras mål och vision handlar om att skapa ett
gott samhälle för alla medborgare utifrån olika perspektiv och ansvarsområden. Flera
av dessa verksamheter har lyft in tillgänglighet på policynivå och åtminstone delvis
implementerat ett strukturerat arbetssätt. Det är den här kategorin organisationer
som förefaller ha nått den högsta mognadsgraden. Här har motivet att arbeta med
tillgänglighet övergått från individuella till organisatoriska insatser.
Flera av intervjupersonerna argumenterar att det är verksamhetens karaktär och
uppdrag som på ett självklart sätt leder till att deras verksamheter måste adressera
frågan om tillgänglighet. Här finns dock en paradox (mer utförligt beskriven av
(Johansson 2019).
Kortfattat uttryckt innebär paradoxen att dessa aktörer har anammat en
marknadsinriktad designlogik, där det är fullt acceptabelt att utesluta olönsamma
kunder eller adressera snäva målgrupper. Denna marknadslogik leder till att aktörer
tillgodoser vissa användares behov först. Aktörerna lanserar nya digitala lösningar
som en majoritet kunder kan använda till de målgrupper som är lättast att bearbeta
snabbt och kostnadseffektivt med marknadsförings- och försäljningsaktiviteter.
En verksamhetslogik med högre långsiktig effektivitet skulle snarare vara att se till
att digitala lösningar som lanseras kan användas av de personer som har de största
behoven redan från början. Alla människors lika värde och tanken att alla
medborgare ska behandlas lika utesluter lansering av något som bara kan användas
av en del av befolkningen. Även om den adresserade delen av befolkningen skulle
utgöra en majoritet så får minoriteter inte ställas utanför. En tydligare alternativ
modell skulle kunna introducera en designlogik som är bättre anpassad för
verksamheter med ett uttalat samhällsengagemang, d.v.s. både offentliga och privata
organisationer. Idéer om universell design finns på ett principiellt plan men dessa
räcker inte för att erbjuda ett alternativ till nuvarande designparadigm.

5.3.3 Lagstiftning
Lagstiftning kan motivera organisationer att erbjuda en given nivå av digital
tillgänglighet, eller åtminstone straffa organisationer som ertappas med att inte
uppfylla lagen.
För organisationer så innebär möjligheten att bli ertappad och anklagad för att inte
uppfylla lagen en affärsrisk. Hur mycket en organisation ska investera för att
reducera eller minimera den risken är dock, liksom alla andra beslut om användande
av trånga resurser, en bedömnings- och prioriteringsfråga.
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Under en viss period kan lagstiftning fungera starkt motiverande för en organisation
att arbeta med digital tillgänglighet. Denna drivkraft fungerar dock endast under den
period då det råder en stor skillnad mellan organisationens befintliga nivå av
tillgänglighet och motsvarande lagstadgad nivå. När den lagstiftade nivån av
tillgänglighet är uppnådd behöver organisationen antingen motiveras av andra
drivkrafter eller skapa en förmåga att bibehålla uppnått status quo.
Frågan om vilken nivå av åtgärder som är nödvändig för att reducera den ovälkomna
risken till en för organisationen acceptabel nivå avgörs i regel av organisationens
jurister. Dessa gör en juridisk tolkning av gällande regler och fattar därefter ett beslut
som resten av organisationen får i uppdrag att utföra.
Ett problem som kan uppstå när en fråga huvudsakligen hanteras från ett juridiskt
perspektiv är att andra funktioner i organisationen upplever frågan som obekväm
och riskabel. Även detta kan leda till ett undvikande eller defensivt beteende.
Lagstiftning kan alltså vara en offensiv åtgärd av lagstiftaren som motiverar en
defensiv reaktion från den organisation som har att förhålla sig till lagen utan att vara
motiverad av vare sig egenintresse eller samhällsnytta.
Av den anledningen kan även lagstiftning bedömas vara otillräcklig som
allenarådande motiv för att motivera organisationer att satsa mer resurser på att höja
sin digitala tillgänglighet.

5.3.4 Defensiva eller offensiva drivkrafter
Argument för att organisationer ska arbeta med tillgänglighet kan bygga på
defensiva eller offensiva resonemang. De defensiva resonemangen handlar om att
göra vad lagen kräver, utan att egentligen analysera potentialen i ett vidare
perspektiv. I den defensiva ansatsen ligger också att agera utifrån att verksamheten
vill undvika negativ publicitet eller bli utpekad som sämst bland jämförbara
organisationer. Den omfattar också strategin att uppnå någon form av ”hygiennivå”
där verksamheten inte kan bli anklagad för att utsätta redan utsatta personer för
ytterligare svårigheter.
Offensiva argument bygger i regel på att verksamheten eller världen blir bättre och
har mycket att vinna på att fler inkluderas. Projektgruppen har noterat att defensiva
och offensiva argument kan existera och fungera samtidigt i en organisation. Ett
mönster som förefaller relativt vanligt är att verksamheters ledningsnivå
argumenterar utifrån en defensiv hållning medan motiverade grupperingar på lägre
nivå använder en mer offensiv retorik.
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Enligt etablerad motivationsteori (Daniel Kahneman) är människor betydligt mer
benägna att prioritera åtgärder som upplevs kunna förhindra en upplevd “förlust” än
åtgärder som syftar till att vinna en ny “fördel”. För den som vill åstadkomma
förändring kan detta, från ett kommunikativt perspektiv, innebära att det blir mer
produktivt att adressera problem och deras negativa konsekvenser än möjligheter och
deras positiva följder.
I en pressad verksamhet upplevs möjligheter visserligen ofta vara ”viktiga” men, i
jämförelse med andra aktuella frågor, samtidigt ”icke tidskritiska”. Möjligheter kan
alltså komma att representera en ”överkursambition” som får vänta till senare.
Problem som upplevs både viktiga och tidskritiska problem tenderar att bli högre
prioriterade i konkurrensen om trånga resurser. Att kommunicera positivt för att
driva tillgänglighetsfrågan kan alltså vara kontraproduktivt.
Problem som syns externt kan även störa den positiva självbild som organisationers
ledning kan ha. Flera intervjupersoner har vittnat hur ledande beslutsfattare, som inte
nödvändigtvis fäster någon vikt vid tillgänglighet, reagerar kraftfullt när deras
organisation får en låg placering i offentliga rankinglistor.

5.3.5 Vilka faktorer påverkar de olika drivkrafternas tyngd?
För att kunna förstå när en viss typ av insats kan leda till ett önskat resultat kan det
vara viktigt att fundera på om drivkrafter kan ha olika tyngd i olika typer av
organisationer. Vi tror att så är fallet och vill här peka på några faktorer som kan vara
relevanta.
5.3.5.1

Organisationers storlek

Stora organisationer förefaller vara mer engagerade i tillgänglighetsfrågor än mindre.
De har också arbetat längre tid med dessa frågor och förefaller vara mer vana att bli
granskade för sitt sätt att hantera tillgänglighet. Det vill säga den upplevda risken
med att inte ta hand om behovet av tillgänglighet och bli exponerad för detta ökar
med organisationens storlek. I en större organisation ges även större möjlighet till
specialisering. Anställda kan få bättre förutsättningar att bli mycket duktiga inom ett
specialområde och få möjlighet att ägna mycket tid åt detta. Mindre organisationer
efterfrågar i högre utsträckning generalister, som kan lite om mycket. I stora
organisationer finns också ett starkt behov av att arbeta strukturerat med planering,
genomförande och rapportering.
Projektgruppen har under arbetet med denna studie noterat signaler som tyder på att
stora organisationer nu har börjat bygga upp egen kompetens på
tillgänglighetsområdet. Detta har sannolikt ett starkt samband med DOS-lagens
införande. Tidigare har det varit vanligt att stora organisationer varit beroende av
samarbete med mindre och nischade tillgänglighetsexperter. Som en följd av detta
har de ofta själva haft endast mycket grundläggande kompetens om tillgänglighet.
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5.3.5.2

Organisationers uppdrag och målgrupper

Organisationer definierar målgrupper för att kunna säkra måluppfyllnad och
optimera sin resursanvändning. Målgrupperna som ofta definieras utifrån
demografiska faktorer och/eller sina behov, är utvalda för att matcha den egna
organisationens mål, strategi och förmåga. Deras behov prioriteras högre än de som
inte upplevs ingå i egna målgrupper har.
Personer med funktionsnedsättning kan uppfattas vara utanför målgruppen, trots att
de i praktiken tillhör den. Bristande digital tillgänglighet påverkar därigenom
organisationers måluppfyllelse och effektivitet på sätt som de ofta inte reflekterat
över.
Organisationer med breda erbjudanden (till exempel resor) och målgrupper (till
exempel alla Sveriges medborgare och alla besökare) tenderar att värdera behovet av
digital användbarhet och tillgänglighet högre än de som upplever att de arbetar mer
nischat med specialiserade erbjudanden och snäva målgrupper. Verksamheter som
uppfattar att de har många personer med funktionsnedsättning i sina kund- eller
målgrupper ägnar sannolikt större energi åt digital tillgänglighet än andra. Och
tvärtom. Upplever de att det inte finns några eller ett fåtal sådana individer så
minskar incitamentet att prioritera digital tillgänglighet.
Individer som inte ingår i organisationers målgrupper kommer inte att beaktas vid
utveckling eller förbättring av digitala lösningar. Organisationen bygger heller inte
några relationer till dessa individer.
Flera intervjupersoner vittnar om att de kan ha svårt att få gehör för ett inkluderande
synsätt i sina organisationer. De upplever att kollegor kan ha uppfattningen att
personer med funktionsnedsättning inte ingår i den egna målgruppen. Individer med
funktionsnedsättning ses då som en separat, specifik och volymmässigt begränsad
grupp. I och med detta förbiser de alltså det faktum att vissa individer i den egna
målgruppen sannolikt har eller någon gång kommer att få en funktionsnedsättning.
Vissa organisationer har alltså inte tagit till sig att:
•
•

Personer med funktionsnedsättning finns i alla verksamhetens målgrupper i alla
delar av samhället.
Anledningen till att personer med funktionsnedsättning är underrepresenterade i
vissa sammanhang är att de är utestängda – på grund av bristande tillgänglighet.

Detta tankefel förhindrar enligt intervjupersonerna att resurser allokeras för att arbeta
med tillgänglighet. Enligt den rådande logiken behövs inte det eftersom individerna
med funktionsnedsättning finns utanför målgruppen och inte påverkar möjligheten
att nå uppsatta mål.
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5.3.5.3

Organisationers mognad

Enligt The Barrett Seven Levels Model 25 så saknar organisationer med låg mognad
förutsättningar att ta sig an och lyckas nå ambitioner och mål som förutsätter en
betydligt högre mognadsgrad. I detta sammanhang kan modellen bidra till att
förklara varför otrygga organisationer som kämpar för att uppfylla sina
grundläggande överlevnadsmål (till exempel lönsamhet) inte alls tycks vara
mottagliga för hållbarhetsorienterade argument för högre tillgänglighet. I sådana
organisationer kommer därför sannolikt alla förslag till åtgärder som inte omedelbart
bidrar till kortsiktig överlevnad (ett akut egenintresse) att prioriteras bort.
Bartletts modell indikerar att det endast är mogna och trygga organisationer som kan
motiveras av helt osjälviska argument för digital tillgänglighet.
5.3.5.4

Kombinationer av motiv

I praktiken vägleds organisationerna och de intervjuade aktörerna av en mix av
motiv. Dessa är inte alltid i fas med varandra. En relevant fråga är vilken
kombination av motiv som tillsammans skulle kunna resultera i den största möjliga
ansträngningen för en given organisation att medvetet höja sin digitala tillgänglighet?
Här tror vi att olika kombinationer kommer att vara relevanta exempelvis när
berörda myndigheter eller andra aktörer planerar insatser för att understödja digitalt
tillgänglighetsarbete. Vi kan inte se några tydliga ”one-size-fits-all”-lösningar.
Framgång förutsätter snarare segmentering av aktörer med utgångspunkt i deras
olika typer av motiv och stödbehov. Därefter kommer specifika insatser att krävas för
respektive aktörssegment. Från ett effektivitetsperspektiv finns det en fördel med att
kommunicera till och bemöta aktörer utifrån deras mognadsgrad och befintliga
drivkrafter. Att försöka ändra en organisations uppfattning i tillgänglighetsfrågan är
att likna vid komplex försäljning, den mest kvalificerade och resurskrävande formen
av försäljning. Att i grunden ändra en organisations uppfattning i denna typ av fråga
är naturligtvis inte omöjligt men tar lång tid och kräver mycket påverkansarbete.
Kommunikation som möter aktörers befintliga motivation har betydligt bättre
förutsättning att lyckas förflytta en given organisation ett steg i taget i rätt riktning.

5.4

Beslutsprocesser som påverkar digital tillgänglighet

5.4.1

Beslut om tillgänglighet - intervjuresultat

Detta kapitel adresserar den process, rutin eller flöde av händelser som leder fram till
att ett beslut om åtgärder för att höja en organisations digitala tillgänglighet fattas.
Själva anledningen eller motivet till att en organisation fattar ett visst beslut
adresseras i kapitel 6.1 ovan.

25

https://www.valuescentre.com
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Hur det går till när organisationer beslutar sig för att arbeta med tillgänglighet skiftar
starkt. Det förefaller vanligt att många beslut avser insatser av begränsad omfattning
som tas av individer eller team på låg nivå i organisationen. Detta tycks särskilt gälla
i organisationer som ligger lågt i mognadstrappan för digital tillgänglighet.
Intervjuade organisationer som kommit längre i denna trappa har lyckats föra in
digital tillgänglighet i sina planerings- eller projektdirektiv. Detta har skapat bättre
förutsättningar att äska medel till och ta fram tydliga planer för ökad digital
tillgänglighet.
Intervjuerna har belyst ett flertal perspektiv på hur organisationer fattar beslut om
tillgänglighetsåtgärder.
5.4.1.1

Tillgänglighet som ledningsfråga

Nästan ingen intervjuperson upplever att tillgänglighet och användbarhet är en
ledningsfråga. Det finns ingen person i ledningen med särskilt ansvar att rapportera
om tillgänglighet. I de få fall där detta förekommer har personen ifråga ofta ett
bredare ansvar för en kommunikations-/informationsavdelning eller motsvarande.
Det finns dock exempel på hur vissa händelser eller förutsättningar kan leda till att
tillgänglighet, tillfälligtvis, blir en ledningsfråga. Intervjuerna har visat flera tydliga
exempel på sådana externa händelser:
•
•
•

Organisationen hamnar sist/långt ner på någon form av tillgänglighetsrelaterad
ranking som publiceras offentligt.
Organisationen hamnar i media efter att ha blivit utpekade att diskriminera
någon.
Lagstiftning tvingar ledningen att hantera frågan om tillgänglighet.

Projektgruppen har fått flera exempel på hur ett yttre tryck kan eskalera frågan till
ledningen. Sådana händelser har gett de personer som vill arbeta med tillgänglighet
en möjlighet att argumentera för ökade resurser. Personer utanför ledningen
välkomnar ofta den typen av händelser trots att de innebär att den egna
organisationen utsätts för hård kritik. Anledningen är att tillgänglighetsfrågan då blir
ett problem av en dignitet som måste åtgärdas. Under långa perioder är tillgänglighet
annars en icke-fråga för ledningen och då är det betydligt svårare att argumentera för
ökade resurser.
Observera att “ledning” inte alltid betyder organisationens högsta ledning. I stora
organisationer kan det räcka med att berörda individers närmaste ledning
uppmärksammar frågan.
Ett ökat fokus på användarcentrering har fått visst genomslag på mikro-nivå i
organisationerna genom introduktionen av exempelvis UX-kompetens. På andra
nivåer i organisationerna saknas dock ofta ett samlat ansvar för denna typ av
kvalitetsfrågor liksom motsvarande uppföljning av hur chefer löser dem.
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5.4.1.2

Maktförskjutning i beslutsprocessen

Flera intervjupersoner har påtalat att det pågår en maktförskjutning i organisationer
från analoga kanaler till omvärlden till digitala sådana. På samma sätt pågår en
digitalisering av marknadsföring, kommunikation och försäljning. Rent praktiskt
innebär detta att det it-tekniska innehållet i dessa kanaler och verksamheter ökar, att
verksamhet som inkluderar utveckling av organisationers webb och e-tjänster får en
större andel av tillgängliga resurser och att de funktioner och beslutsfattare som
arbetar med sådan verksamhet får allt mer makt i både privata och offentliga
organisationer.
De intervjupersoner som tagit upp denna utveckling har haft uppfattningen att den
är positiv för framtida möjligheter att få gehör för beslut om ökad digital
användbarhet och tillgänglighet.
5.4.1.3

Triggerhändelser som lyfter frågan

Insikt om behovet av åtgärder för ökad användbarhet och tillgänglighet uppstår ofta i
samband med så kallade triggerhändelser. Triggerhändelser avser händelser som får
en organisation att ifrågasätta sitt rådande sätt att agera och överväga om det finns ett
behov. Exempel på triggerhändelser i denna kontext som intervjupersonerna tagit
upp är:
•
•
•
•
•
•
•

Dagens lösning/agerande fallerar eller ska bytas ut.
Ledningsbeslut om att förnya en webbplats.
Personbyte på kritisk position i organisationen.
Omorganisation.
Tvingande lagstiftning.
Extern offentlig kritik, till exempel i form av en låg placering på en rankinglista
över kommuners eller bankers digitala tillgänglighet.
Upplevelser som väcker empati och engagemang.

Intervjupersonerna har vittnat om ett antal exempel på när nyckelpersoner inom
organisationen påverkats av användarfeedback. När de personligen fått ta del av till
exempel hur en användare kämpar och misslyckas med att genomföra sina ärenden
på en organisations hemsida så har detta väckt insikt om att utformningen av
webbsidan eller e-tjänsten inte är acceptabel. Det förefaller som att människor är
mottagliga för upplevelser av andra människors frustration. Sådana tycks ha en stor
förmåga att rubba den egna nöjdheten, stoltheten och övertygelsen om att dagens
lösning håller tillräckligt god kvalitet.

45

5.4.1.4

Bristande tvärfunktionell samverkan försvårar beslut om åtgärder som adresserar
användarbehov

Användarperspektivet går inte sällan på tvären över flera delar av en organisations
verksamhet. Det saknas ofta en roll eller person som har ett tydligt mandat att
säkerställa att användarens övergripande behov av användbarhet och tillgänglighet
tillgodoses. I den mån sådana roller existerar, inom till exempel UX, återfinns de
längre ned i organisationshierarkin. Roller som omfattar affärs-, produkt- eller
tjänsteansvar har i jämförelse betydligt större inflytande men tenderar vara
organiserade i separata organisationssilos.
Flera intervjupersoner kämpar för att få gehör för användarperspektivet och samla
stöd från nyckelintressenter och beslutsfattare i olika silos. Detta är nödvändigt för att
kunna genomföra åtgärder som går på tvären över flera ansvarsområden. Att lyckas
är dock en stor utmaning som förutsätter omfattande införsäljningsaktiviteter under
lång tid. Intervjupersonerna efterlyser därför ett tydligare stöd för användarens
perspektiv från ledningsnivå och mandat för att driva frågan. Detta stöd saknas i
regel idag.
5.4.1.5

Hård konkurrens om trånga resurser

En vanlig anledning till att avstå från att arbeta med digital tillgänglighet är att
hänvisa till bristande resurser. Nästan alla intervjuade organisationer uttrycker en
frustration över att verksamhetens resurser inte räcker för att genomföra de
prioriterade strategier, mål och aktiviteter som redan beslutats och är nödvändiga för
att nå uppsatta verksamhetsmål.
Digital tillgänglighet konkurrerar alltså om utvecklingsresurser som andra insatser
redan fått företräde till. Sådana insatser kan ha vitt skilda syften, till exempel:
•
•
•
•
•
•
•

Att vidareutveckla och implementera förändringar på systemnivå, d.v.s. större
systemförändringar.
Att implementera en kampanjaktivitet.
Att öka kundkonverteringen vid utcheckning av digitala varukorgar.
Att införa ny funktionalitet.
Att åtgärda kritiska fel.
Att möta ett regulatoriskt krav.
Att åtgärda säkerhetsbrister.

Denna resurskonflikt uppstår både i privata och offentliga organisationer när olika
drivkrafter, mål och planer kolliderar och måste anpassas till vad existerande resurser
klarar av att genomföra.
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Resurskonflikten innebär ofta att även åtgärder med hög prioritet riskerar att få vänta
till senare. I praktiken kan det innebära att en aldrig sinande restlista (kö) byggs upp
med åtgärder som behöver genomföras men hittills inte har kunnat resurssäkras.
Detta konkurrensförhållande om gemensamma resurser leder till en beslutsprocess
där utvecklingsförslag av helt olika karaktär prioriteras mot varandra. Viljorna är
många och argumenten för och emot olika handlingsalternativ slipas och debatteras.
Beslut behöver fattas på ett sätt som är objektivt, begripligt och transparent i syfte att
säkerställa att trånga resurser används optimalt.
För att få prioritet för digital tillgänglighet framför andra åtgärder under dessa
omständigheter krävs starka argument och helst handfasta bevis. Vissa
intervjupersoner upplever att de har, och får, de resurser de behöver för att arbeta
med digital tillgänglighet. Betydligt fler ser bristande resurser som en orsak till att
satsningar uteblir. Det är en utmaning att hitta de goda argumenten, sedan att
motivera varför detta arbete ska prioriteras framför andra insatser som kollegor
upplever ha högre prioritet.
5.4.1.6

Det saknas beslutsunderlag som höjer det upplevda värdet av ökad digital
tillgänglighet

Etablerade argument för digital tillgänglighet bygger ofta på att vädja till sunt förnuft
och referera till allmänna ståndpunkter som många tillgänglighetsförespråkare
upplever som självklarheter. Problemet är att upplevda självklarheter inte kan stödjas
av data. Det gäller till exempel ståndpunkten att ökad tillgänglighet är bra för alla,
ökar ett företags målgrupp och därmed också kommer att resultera i ökad försäljning.
Svagt underbyggda argument fungerar inte i kampen om trånga resurser.
Intervjupersonerna upplever att det saknas metoder och konkreta underlag för att
kunna argumentera för att en satsning på tillgänglighet kan resultera i minskade
kostnader, ökade intäkter eller andra former av effektförbättringar. Brist på verkliga
bevisdata försvårar denna argumentation avsevärt.
5.4.1.7

Mandat att agera underifrån

Intervjuerna visar att det i princip finns två sätt för individer och grupper att
säkerställa beslut om att arbeta med tillgänglighet. Antingen tar man sig helt enkelt
det mandatet själv som individ eller som grupp eller så har man fått ett mandat
tilldelat av en överordnad. I organisationer med låg mognadsgrad är det i samtliga
fall så att initiativet till att arbeta med tillgänglighet tas genom att en individ eller en
grupp har tagit sig ett eget mandat. Åtminstone är det så arbetet med tillgänglighet
har börjat.
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Med tiden kan det ha vuxit fram en mer generell acceptans i organisationen om att en
viss person äger tillgänglighetsfrågan. Projektgruppen har sett exempel på att det
ägarskapet till slut fastställts av en ledningsgrupp att så är fallet. I många fall tycks
snarare det informella arrangemanget fortgå. Det blir då upp till individer och
grupper att själva ta på sig ett ansvar för tillgänglighet. Det finns experter som
argumenterar för att det är så det borde vara. De anser att det är självklart att
kunskap om tillgänglighet ska ingå i individers och gruppers yrkeskompetens. När så
är fallet krävs inga beslut på ledningsnivå.
Det förefaller mycket ovanligt att tillgänglighet börjar som en top-down approach.
Intervjuerna har inte gett något exempel på att en organisation har börjat arbeta med
tillgänglighet efter att ha identifierat detta som ett behov på högsta ledningsnivå och
att sedan delegerat ansvar och verkställande. Det också få exempel på att någon på
denna nivå har ett uttalat ansvar för tillgänglighet. När så är fallet har frågan i regel
börjat på eldsjälsnivå och “arbetat sig uppåt”.
5.4.1.8

Användbarhet och tillgänglighet är svårgripbara och ibland outtalade kvaliteter i
beslutsprocessen

I den mån den här typen av kvalitéer uttrycks explicit så beskrivs de mer i termer av
upplevelser (experiences), kundresor etc. än som användbarhet och tillgänglighet.
Dessa begrepp inkluderas ibland i olika beställningsunderlag och liknande utan att
bli ytterligare definierade. Jämfört med så kallade funktionella krav, som ofta
beskrivs i detalj, är det här mer outtalat vad som menas. Det kan bero på att den som
driver frågan ser användbarhet och tillgänglighet som självklara egenskaper eller på
att hen egentligen inte vet hur sådana egenskaper kan preciseras. Det är få
intervjupersoner som säger att deras organisationer viktar dessa frågor mot annat i
beslutsunderlag. Det kan resultera i att ett projekt levererar önskade funktioner men
att dessa ändå upplevs som svåra av användarna. Ett sådant projekt kan uppfattas
som framgångsrikt eftersom de önskade funktionerna levererades, medan bristande
tillgänglighet och de problem den medförde inte uppmärksammades förrän långt
senare.
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5.4.1.9

Tillgänglighetskrav vid beslutsfattande om upphandling

Beslutsprocessen i samband med upphandling eller inköp av system eller
utvecklingsinsatser täcker inte in tillgänglighet på ett tillfredsställande sätt. Flera av
intervjupersonerna har tagit upp svårigheter som går att relatera till att krav på
tillgänglighet är svåra att ställa i samband med upphandling. Få av de organisationer
som är representerade i undersökningen har egen utvecklingskapacitet. De handlar
istället upp produkter och tjänster. När organisationer gör detta upplever de att det
svårt att ställa krav på tillgänglighet, svårt att utvärdera om en viss leverantör
verkligen har förmåga att uppfylla kraven och även utmanande att vid leverans
kontrollera om kraven är uppfyllda. Det finns sällan tillräcklig intern kompetens för
att ställa precisa tillgänglighetskrav. Istället formuleras dessa ofta i vaga termer som
till exempel att “produkten ska följa WCAG 3.1, nivå AA”. Detta gör det i sin tur
svårt för seriösa leverantörer att besvara frågeunderlag sanningsenligt. Mindre
seriösa kan å andra sidan svara ja, utan att det under upphandlingsprocessen
specificerats vilken kvalitet den levererade produkten eller tjänsten ska hålla. Vilken
konsekvensen blir vid eventuella brister framkommer i regel inte förrän långt senare.
Resultatet av denna interna kompetensbrist blir att trots att det sedan en tid finns
lagstadgade krav på att tillgänglighetskrav ska ställas inom offentlig upphandling så
upphandlas fortfarande produkter och tjänster med bristande tillgänglighet. Privata
aktörer vittnar om en liknande situation. Detta problem bekräftas även av intervjuade
tillgänglighetsexperter. Det anses vara svårt att upphandla tillgängligt.
En svårighet som framförallt tagits upp av tillgänglighetsexperter är att svepande
krav på “följa WCAG” inte ger tillräcklig precision för en leverantör. I WCAG finns
ett sub-set av krav på tillgänglighet som en leverantör inte har kontroll över. Det
tydligaste exemplet är de krav som ställs på webbplatsers innehåll. En mycket stor
del av de texter, bilder och filmer som i praktiken fyller det “skal” som levereras av
leverantören produceras av den upphandlade organisationen eller levereras av helt
andra leverantörer. Då uppstår en oklarhet i var gränsen för leverantörens ansvar
egentligen går. En annan olycklig situation kan uppstå när beställaren ställer krav på
att en lösning ska baseras på en viss plattform eller system som i sig producerar
otillgänglig kod. I sådana fall kan den leverantör som ska utveckla till exempel mallar
eller funktioner som baseras på denna plattform inte ta fullt ansvar för
tillgängligheten.
En tredje typ av utmaning är att upphandlande organisationer upplever sig själva
som osäkra och svaga kravställare på detta område och helt enkelt inte vågar ta
konflikten med leverantörer. Konsekvensen har i vissa fall blivit att en leverantör
med en tveksam lösning släpps igenom och att beställaren i efterhand tvingas betala
extra för att täppa till brister som inte borde ha funnits vid leverans. Sammantaget
riskerar dessa problem och utmaningar leda till en ohälsosam marknadssituation som
drabbar både personer med funktionsnedsättning och beställare.
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5.4.1.10 Efterfrågat stöd för att kunna fatta beslut
Bland intervjupersonerna finns en mycket tydlig efterfrågan på ett praktiskt stöd med
mallar, kravspecifikationer, avtal etc. De efterfrågar även beskrivningar av hur de kan
säkerställa upphandlingar som ställer krav på tillgänglighet, hur de kan kvalificera
leverantörer, skriva avtal, göra leveranskontroller, hävda garantiklausuler etc.

5.4.2 Beslut om tillgänglighet – analys
5.4.2.1

Tillgänglighetsfrågan ännu inte ”förtjänat” ledningsgruppens uppmärksamhet

Det är hård konkurrens om beslutsfattarnas uppmärksamhet i organisationer.
Ärenden får den uppmärksamhet de upplevs förtjäna med avseende på hur viktiga
och tidskritiska de är för att organisationens kärnverksamhet ska kunna nå uppsatta
mål.

Det är hård konkurrens om beslutsfattarnas uppmärksamhet

Slår igenom bruset
och får ledningens
uppmärksamhet!

INTE VIKTIGT

Ett fåtal aktuella
problem och så
kallade triggerhändelser med
stora
konsekvenser

VIKTIGT

AKUTA PROBLEM
TIDSKRITISKT

INTE
TIDSKRITISKT

Agera
direkt

Planera
framåt

Effektivisera
och delegera

Undvik

Referens: The Eisenhower Matrix, populariserad
i boken Seven habits of highly effective people av
Stephen R Covey

MÖJLIGHETER
Proaktiva förslag att
ta tillvara på viktiga
möjligheter som inte
är akut tidskritiska
utan kan skjutas upp
utan oacceptabla
konsekvenser.

Prioriteras på grund
av resursbrist ofta ned till
förmån för problem med
kännbara negativa konsekvenser på kort sikt!

Bild 4: Tillgänglighet upplevs ofta inte tillräckligt viktigt och tidskritiskt för att uppmärksammas
på ledningsnivå. Akuta frågor konkurrerar med en rad olika tänkbara åtgärder för att förbättra
den egna verksamheten.

Det är viktigt att förstå att alla organisationer och deras delverksamheter i vilket givet
ögonblick som helst kan lista ett mycket stort antal tänkbara initiativ för att utveckla
eller förbättra verksamheten i något avseende.
Initiativ och förslag för hur den digitala tillgängligheten kan förbättras når sällan
organisationers ledningsskikt av den enkla anledningen att de inte upplevs
tillräckligt viktiga och tidskritiska för att eskaleras så högt. Ledningen efterfrågar
dem inte och lägre chefsnivåer väljer endera att inte lyfta dem eller har misslyckats i
sina försök att göra detta. Ett undantag kan vara allvarliga triggerhändelser.
Hållbarhetsfrågor diskuteras numera på ledningsnivå men de omfattar vanligtvis inte
tillgänglighet.
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5.4.2.2

Hur tillgänglighet fått fotfäste i verksamheter

Några av de personer som intervjuats har deltagit redan i beslutsprocessens början.
Fler har kommit in senare i processen och saknar kännedom om hur det gick till när
tidigare beslut fattats.
Ett vanligt förlopp tycks vara att en individ eller möjligen en grupp längre ned i
organisationen helt enkelt bestämmer sig för att frågan om digital tillgänglighet ska
adresseras inom givna befogenheter och ekonomiska ramar. Så började det och så har
det fortsatt i många organisationer.
I andra organisationer där tillgänglighetsarbetet börjat på samma sätt har drivande
personer över tiden lyckats arbeta in ett mer systematiskt arbetssätt. Här är det inte
längre upp till individer eller grupper på låg nivå i organisationen att agera på eget
initiativ. Istället ingår det i all verksamhetsplanering att säkerställa att digitala
lösningar adresserar frågan om tillgänglighet. Ett viktigt steg på vägen har varit att se
till att tillgänglighetsfrågan tas upp i interna styrdokument. Detta kan vara en viktig
förutsättning för att möjliggöra kontinuerligt arbete. Det kan också vara viktigt för att
undvika att åtgärder för digital tillgänglighet prioriteras ned. Även inkludering av
digital tillgänglighet i visionsdokument har visat sig ha stor betydelse. Sådana
dokument innehåller ofta skrivningar som kan omvandlas till argument för digital
tillgänglighet i den interna diskussionen.
5.4.2.3

Det vanligaste utgångsläget

Frågan om digital tillgänglighet är typiskt sett inte så starkt reglerad i interna
styrdokument, beslut fattas inte i ledningsgrupper och kostnader för tillgänglighet är
inte en egen budgetpost.
En vanlig uppfattning bland personer som vill påverka organisationer i denna fråga
är att framgång handlar om att få access till rätt verksamhetschef/ledningsgrupp och
sedan kommunicera till dessa hur viktigt det är att de ökar sin digitala tillgänglighet.
Om budskapet bara når rätt beslutsfattare så kommer det att förstås och accepteras.
Projektgruppens bedömning är att utmaningen att påverka beslutsfattare är betydligt
svårare än så. Tillgänglighet är en av en lång rad frågor som pockar på ledningens
uppmärksamhet. Om organisationen inte uttryckligen ser det som sin uppgift att
rikta sig till alla i samhället så är de konkurrerande frågorna oftast lättare att knyta till
verksamhetens mål och strategier.
Policybeslut som säkerställer prioritet för tillgänglighetsåtgärder är lätta att önska
men desto svårare att åstadkomma. Det är därför viktigt att på olika sätt underlätta
för motiverade personer och enheter att driva hållbarhetsfrågan i de
verksamhetsprocesser där verkliga beslut om it fattas.
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5.4.2.4

Utmaningen att driva tillgänglighetsfrågor i it-relaterade beslutsprocesser

Hur riskabelt, omfattande och resurskrävande genomförandet av ett beslut
upplevs kunna bli styr:
•

•

Hur resurs- och tidskrävande arbetet med att genomföra själva beslutsprocessen
blir. Notera att även själva arbetet med att förbereda och genomföra
beslutsprocessen måste resurssättas i konkurrens med andra aktiviteter.
Hur högt upp i organisationen som beslutsärendet behöver eskaleras.

Ju större vana en organisation har av att fatta en viss typ av beslut, ju mer
välstrukturerad och effektiv blir beslutsprocessen över tiden. På motsvarande sätt
kan det vara svårt att identifiera och genomföra beslutsprocesser för frågor som
organisationen inte är van att hantera.
En utmaning för den som får i uppgift att driva beslutsprocessen är ofta att beslut
numera i högre utsträckning fattas av grupper i konsensus snarare än av enskilda
chefer. Intressenter och beslutsfattare som ingår i dessa beslutsgrupper har inte sällan
olika verklighetsuppfattning och syn på hur organisationens resurser ska prioriteras.
Om de inte kan enas om ett beslut så avslutas processen i förtid eller frågan parkeras
för att tas upp igen vid en senare tidpunkt. Detta är en av de vanligaste
anledningarna till att förändringsförslag resulterar i beslutet att inte vidta någon
åtgärd.
Beslutsexempel som intervjupersonerna refererat kan kategoriseras som:
1. Policy och strategibeslut (sker relativt sällan).
2. Beslut om nya lösningar, utveckling eller upphandling (sker oftare).
3. Beslut om förändring eller utveckling av specifika funktioner eller egenskaper för
existerande lösningar (sker ofta).
Beträffande kategori A så hade en av organisationerna infört direktiv om att vid all
årlig verksamhetsplanering måste varje verksamhet kunna visa minst en planerad
åtgärd som tydligt ökar tillgängligheten.
Intervjupersonerna har framför allt refererat till beslut som hör till kategori B och C .
Kategori C utgör de vanligast förekommande beslutsfallen. Det beror på att denna
typ av utvecklingsarbete pågår kontinuerligt och att tillgänglighetsfrågan ofta bedrivs
underifrån av personer som arbetar med UX eller tillgänglighet.
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Utmaningen med kategori C-beslut är att dessa prioriteras funktion för funktion och
att utvecklingen ofta bemannas av en gemensam resurspool. Besluten fattas i någon
typ av beslutsgrupp där affärs-, produkt- eller tjänsteansvariga deltar men inte
nödvändigtvis de personer i verksamheten som arbetar med användbarhet eller
tillgänglighet. För att lyckas få prioritet är det nödvändigt att troliggöra eller helst
bevisa att en viss åtgärd kommer att ge bättre resultat än alternativen. Detta är ofta
svårt att åstadkomma för användar- eller tillgänglighetsorienterade åtgärder.
Exempel på anledningar till detta är:
•

•

Bristen på information om personer med funktionsnedsättningar:
o Kvalitativ förståelse av deras behov.
o Hur dessa behov påverkar deras förutsättningar att använda
it-lösningar.
o Kvantitativa data om deras antal.
Att åtgärdsförslag som inte går att ”räkna på” inte kan jämföras med andra
åtgärder som konkurrerar om samma resurser.

Om utvecklare är motiverade och har rätt kompetens kan de påverka tillgängligheten
hos de utvecklingsobjekt som prioriteras. Detta förutsätter dock oftast att arbetet sker
inom givna tids- och resursramar (som inte tar hänsyn
till eventuellt nödvändigt merarbete).
Kategori B-beslut påverkar tillgängligheten för nya it-system/lösningar eller större
förändringar av existerande lösningar, till exempel omdesign av en existerande
webbplats. Sådana beslut föregås i regel av en mer komplex beslutsprocess kan
illustreras med nedanstående flöde. Observera att denna typ av beslutsprocess kan
avbrytas var som helst i flödet om de delaktiga personerna upplever att det saknas
motiv eller förutsättningar att driva frågan vidare.
Tabell 3: Förenklad beskrivning av generell beslutsprocess om förändring eller utveckling av itlösning samt exempel på intervjupersonernas erfarenheter från motsvarande beslutssteg.
Beslut om förändring av it-lösningar i
allmänhet

Beslut om att inkludera satsningar för att öka
digital tillgänglighet

Status quo - Dagens lösning upplevs fungera
tillräckligt bra givet verksamhetens mål och
förutsättningar.

Probleminsikt om bristande digital tillgänglighet
saknas ofta.

Triggerhändelse - Någonting inträffar i
organisationen eller dess omgivning som
förändrar ovanstående uppfattning, ofta i form av
att:

Triggerhändelser som intervjupersoner refererat till:
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I många organisationer så är inte digital
tillgänglighet en fråga som står på ledningens eller
affärsansvarigs agenda. Frågan drivs ofta på lägre
nivå av UX- eller tillgänglighetsansvariga.

Ledningsperson tar del av användartest som
avslöjar uppenbara brister

Befintlig lösning drabbas av påfallande
problem, till exempel i form av bristande
kapacitet eller tillförlitlighet
Interna förändringar i verksamheten, t till
exempel i form av en ny ledning/strategi/
omorganisation/flytt leder till att ansvarig finner
det nödvändigt att ompröva om dagens lösningar
kommer att kunna tillfredsställa kommande behov

Tillgänglighetsansvar pekas ut i organisationen eller
en person med kompetens och intresse att driva
dessa frågor anställs på en plats i organisationen
där denne har möjlighet att påverka.
Ny lagstiftning om tillgänglighet, kundkrav på
tillgänglighet vid upphandling, låg placering i
rankinglista för webbplatsers tillgänglighet.

Verksamheten utsätts för nya yttre direkta
eller indirekta påtryckningar som den måste ta
hänsyn till. Det kan till exempel röra sig om nya
lagar alternativt kundkrav eller att media lyft fram
allvarliga brister hos snarlika verksamheter.
Beslut om att ta tag i frågan - Verksamheten tar
ställning om den måste ta tag i den uppkomna
situationen eller kan
ignorera den, till exempel genom att avstå från
eller skjuta upp möjliga åtgärder.

Om ingen upplever sig äga frågan och är motiverad
att driva den så kommer inget att hända i
organisationer som är omogna i
tillgänglighetsfrågor. Idag är det oftast UX- eller
tillgänglighetsansvarig som tar på sig rollen att driva
tillgänglighetsfrågan underifrån, inte produkt-,
system- eller affärsansvarig.

Inledande genomlysning av frågan och
planering av kommande arbete - Verksamheten
gör en djupare genomlysning av den identifierade
utmaningen, fastställer vari problemet består och
hur det bör lösas i stort. Nödvändiga resurser
äskas och fördjupande arbete planeras.

Drivs i regel av UX- eller tillgänglighetsansvarig.

Kravställning och val av tänkbara lösningar Verksamheten fastställer vilka krav en ny lösning
måste uppfylla och vilka olika tänkbara lösningar
som ska utvärderas.

Som ovan

Utvärdering av tänkbara lösningar Verksamheten utvärderar tänkbara lösningar
utifrån ställda krav, väljer ut det bästa alternativet
och lägger fram detta som beslutsförslag.

Att utvärdera interna eller externa lösningsförslag
med avseende på digital tillgänglighet är svårt.
Intervjupersoner refererar till att det förekommer att
leverantörer ”sätter kryss i rutan” utan att ta frågan
på allvar. Som beställare är det svårt att i förväg
syna deras förmåga att leva upp till kraven.

Beslut om vinnande lösning - Ansvarig funktion
inom verksamheten fattar beslut
om förslaget ska genomföras eller inte.

Tillgänglighetsfrågan upplevs inte få tillräcklig
uppmärksamhet då detta beslut fattas.
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Att skapa stöd i olika berörda delar av
verksamheten för att ta tag i identifierade
tillgänglighetsbehov är i regel både utmanande och
tidskrävande med tanke på att intressenter och
beslutsfattare i flera silos måste påverkas.

Att kravställa på tillgänglighet upplevs svårt. Enklast
är att referera till en vedertagen standard utan att
ha analyserat vilka tillgänglighetsbehov och utmaningar som behöver adresseras av den nya
lösningen.

5.4.2.5

Om ingen upplever sig äga tillgänglighetsfrågan kommer den inte att tas upp till
beslut

För att komma förbi nivån där enskilda individer eller grupper driver
tillgänglighetsfrågan behöver frågan en tydlig ägare. Det är svårt att påverka
organisationer där det saknas ett tydligt ägarskap i organisationen för en aktuell
fråga. Detta gäller både inre och yttre påverkan. Ägarskapet avser både själva
problemet och hanteringen av konsekvenserna av att inte lösa problemet. Denna
person behöver finnas tillräckligt högt upp i organisationen för att kunna adressera
problemet och få resurser för att arbeta med dess lösning. I många andra frågor kan
det vara självklart vem som ska ta ansvar för att agera. Det gör det lätt för
verksamheten att rikta frågan till en ansvarig med rimlig tillförsikt om att den
kommer att hanteras och progressrapporteras.
Ett sådant exempel kan vara om en ny säkerhetsrisk uppdagas. Då brukar det vara
ganska enkelt att identifiera en ska problemägare. Med tillgänglighet är det inte lika
enkelt. Intervjupersonerna vittnar om en splittrad bild. Det vanligaste är att ingen i
ledningsgruppen har ett uttalat ägarskap för tillgänglighetsfrågan. Projektgruppens
tidigare konsulterfarenhet är att i de fall organisationer pekar ut ett ägarskap så kan
det hamna lite varsomhelst i en organisation. Frågan kan ägas av ansvarig för:
•
•
•
•

Kommunikation och information.
It och systemförvaltning.
HR, personalavdelning.
En funktion i ledningsstaben.

Detta gör det svårt att utveckla en gemensam syn på hur frågan ska ägas, drivas och
förvaltas. Det blir i regel helt olika sätt att driva frågan om den ägs utifrån ett Itperspektiv jämfört med ett kommunikationsperspektiv. Projektgruppen har inte sett
något exempel där frågan ägs av någon med ett försäljningsperspektiv men det skulle
intressant att reflektera över vad det skulle kunna innebära.
5.4.2.6

Icke-beslut är också beslut

Den kompetensbrist som finns kring digital tillgänglighet leder också till en
kompetensbrist när det gäller att förstå vilka beslut som skulle behöva fattas.
Projektgruppen har inte mött aktörer eller organisationer som uppger att de aktivt
väljer bort personer med funktionsnedsättning. Uteblivna beslut i frågan kan dock i
mycket hög grad leda till just det resultatet. När personer som arbetar i
organisationer upplever att ”vi har ju inga sådana personer här” så förstärker även
personalens sammansättning en mental bild av att digital tillgänglighet inte är så
viktigt. Människor kan inte på ett reflekterat sätt hantera sådant de inte är medvetna
om. Att lyfta upp medvetandegöra organisationer om dessa icke-beslut och dessas
konsekvenser kan vara ett första steg för att få dem att inse att de agerar på ett sätt
som får konsekvenser som de officiellt säger sig vilja motverka.
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5.4.2.7

Beslut på för låg nivå

Projektgruppen har noterat att beslut långt ner i organisationen kan leda till goda
resultat för den digitala tillgängligheten. När sådana beslut och resultat enbart avser
utveckling av enskilda specifika digitala produkter eller tjänster så kan uppnådda
framgångar dock snabbt kan raseras. Om efterföljande projekt medvetet eller
omedvetet väljer bort fokus på digital tillgänglighet faller tillgängligheten tillbaka.
En annan svårighet för digital tillgänglighet, som till sin karaktär är tvärsektoriell är
att många verksamheter arbetar i “silos” (se ovan). Varje sådan silo riskerar att
optimera sina insatser utifrån det egna perspektivet snarare än vad som är bra för
hela verksamheten, dess kunder och samhället i stort. Denna situation kan försvåras
ytterligare av det faktum att beslut i moderna organisationer ofta fattas i grupper
bestående av 6–7 individer med olika inriktning, världsbild och prioriteringar
(Toman, Adamson, Gomez26). För att beslutsgrupper ska kunna fatta beslut i
konsensus krävs att samtliga medlemmar stödjer framlagda förslag utifrån sina
respektive utgångspunkter.
Den allmänt spridda uppfattningen att det bästa sättet att åstadkomma förändring är
att påverka via organisationens topp, dvs ledningen, representerar alltså en förrädisk
förenkling. På den högsta nivån samlas alla organisationens stora och prioriterade
utmaningar för att konkurrera om uppmärksamhet och resurser. Beroende på
situation kan det vara mer produktivt att bygga momentum underifrån först och
bygga upp bevis för positiva effekter innan frågan eskaleras.

5.5

Aktiviteter

5.5.1 Aktiviteter - intervjuresultat
5.5.1.1

Digitalt tillgänglighetsarbete som redan sker

I de flesta av de representerade organisationerna pågår arbete med digital
tillgänglighet. Många kan påvisa sådant arbete över den senaste tioårsperioden. Detta
gäller särskilt de offentliga aktörerna och finansiella aktörer. Det betyder att frågan
inte är ny. Över tiden har den egna externa webbplatsen fått störst uppmärksamhet
och interna system minst. Få intervjupersoner kunde ge exempel på
tillgänglighetsarbete riktat just mot de interna systemen trots att det finns en
medvetenhet om att detta förhindrar rekrytering av medarbetare med
funktionsnedsättning. Personer som ansvarar för rekrytering eller för inköp av
interna system är enligt intervjupersonerna emellertid sällan medvetna om detta
problem. Det går att ana en stark inre spänning mellan individer som arbetar med
externa gränssnitt och har hög medvetenhet om tillgänglighet och it-avdelningar,
HR-avdelningar och liknande som har låg medvetenhet om tillgänglighet.

26

https://hbr.org/2017/03/the-new-sales-imperative
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Befintligt tillgänglighetsarbete kan exemplifieras med följande exempel från
projektets intervjupersoner:
•

•
•
•
•
•
•
•

Går igenom gränssnitt med automatiska testverktyg som Site Improve och Axe
som exempelvis kan identifiera underkända färgkontraster, felaktig teknisk
konstruktion och avsaknad av alt-texter på bilder.
Går igenom gränssnitt med hjälpmedel (oftast skärmläsare – ett hjälpmedel för
blinda användare), skapar ärenden och genomför förbättringar.
Låter experter gå igenom gränssnitt och skapa rapporter som presenterar
upptäckta brister.
Kravställer WCAG 2.1 på AA-nivå när de upphandlar eller nyutvecklar.
Genomför internutbildningar/onboarding där tillgänglighet ingår, går på
meetups/konferenser och genomför andra kompetenshöjande insatser.
Tar fram regelverk, profilmanualer och liknande.
Genomför utbildningar för att skriva enklare och begripligt.
Genomför utbildningar för bättre bemötande och förståelse för användarnas
behov.

Ingen av de intervjuade företrädarna från offentlig sektor skulle idag starta ett
design- eller utvecklingsprojekt utan att ställa några krav på tillgänglighet. Även
inom privat sektor börjar förekomsten av tillgänglighetskrav bli vanligare, särskilt
bland företag som har kunder på den amerikanska marknaden.
När det gäller innehållet i och utformningen av tillgänglighetskraven i it-projekt är
det i stort sett uteslutande de lagstadgade kraven på WCAG 2.1 AA som används
både inom privat och offentlig sektor. Vissa organisationer har här kommit mycket
långt och i sådana bedömer de intervjuade att deras organisationer i huvudsak
kommer att uppfylla lagens krav vid begärd tidpunkt (i de flesta fall den 23
september 2020). Detta gäller dock i huvudsak organisationernas huvudwebbplatser.
I praktiken har organisationer ofta ett stort antal webbplatser och tjänster. Sett utifrån
ett sådant helhetsperspektiv bedömer intervjupersonerna dessvärre att många
webbplatser inte kommer att hinna åtgärdas i tid.
Flera av dem tar här upp svårigheten att de har befintliga avtal med leverantörer som
ingicks innan lagen infördes. Detta innebär att de har svårt att ställa krav på sina
befintliga leverantörer att förbättra existerande produkter. Beträffande
e-tjänster är det till exempel mycket vanligt att sådana upphandlas av tredjepartsleverantörer och att en organisation kan ha ett stort antal sådana leverantörer.
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5.5.1.2

Samarbete med användarna och företrädare för användarna

Intervjuerna belyser en svag interaktion med användare. I den mån användare är
inblandade så är de föremål för datainsamling i början av ett nytt projekt och i vissa
fall testpersoner i projektens sena skeden. Datainsamling görs typiskt av personer
med UX-kompetens eller någon snarlik kompetens. De är tränade att, som en del av
förberedelserna för design och utveckling, samla in olika former av data från
organisationers intressenter. Detta sker ofta genom intervjuer, workshops,
fokusgrupper och litteraturstudier. Syftet är att skapa förståelse för vad som ska
utvecklas.
Resultaten av detta arbete visualiseras ofta på något sätt, exempelvis i prototyper,
kundresor eller personor. Här finns en etablerad metodik och detta arbetsmoment är
oftast en accepterad del av design- och utvecklingsprojekt. Vad som kan diskuteras är
hur lång tid denna fas ska få ta (och därmed hur mycket den ska få kosta). Väldigt få
organisationer interagerar med personer med funktionsnedsättning i denna fas. De
fokuserar istället på den målgrupp de uppfattar som lösningens huvudsakliga
användare. Personer med funktionsnedsättning inkluderas endast i enstaka fall. Efter
det inledande arbetet tycks användarna exkluderas helt från processen. I vissa fall
återkommer de ganska nära inpå lansering som testare av färdiga komponenter eller
hela lösningar. När och i vilken utsträckning beror på om utvecklingsprojektet gör
iterativa tester eller väntar till utvecklingens slutfas.
Flera intervjupersoner tar upp svårigheter med att involvera användare som till
exempel kan vara utmanande att profilera, identifiera och rekrytera.
Organisationerna har inte en lösning för hur användare ska ersättas eller om deras
insats ens ska ses som en arbetsuppgift. Vissa intervjupersoner uttrycker något av en
besvikelse över den respons de får av tillfrågade användare. Detta gäller särskilt
användare med funktionsnedsättning. Utvecklingsteamet hade förväntat sig att dessa
personer skulle bli glada att bli tillfrågade och ställa upp på att medverka till att
lösningen blir tillgänglig av egenintresse. På samma sätt uttrycker vissa
intervjupersoner en besvikelse över att inte få hjälp av intresseorganisationer när de
vänder sig dit för att få hjälp eller för att komma i kontakt med testpersoner.
Få av de representerade verksamheterna har ett etablerat och systematiskt samarbete
med organisationer som företräder användare med funktionsnedsättning. Här finns
dock några undantag som har regelbundna samråd där båda parter kan ta upp saker
till diskussion.
Flera intervjupersoner uttryckte ett starkt behov av stöd för att kunna involvera
användare med funktionsnedsättning. De har viljan men saknar tillräcklig kunskap
om vilka organisationer och företag de kan vända sig till och hur ett sådant samarbete
kan utformas. Det gör att tröskeln för att omsätta ambitionen i handling blir för hög .
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5.5.1.3

Samarbete med tillgänglighetsexperter

De flesta intervjuade företrädare för de olika verksamheterna har vid något tillfälle
tagit hjälp av tillgänglighetsexperter. Få organisationer har egna experter. Detsamma
verkar gälla för de upphandlade leverantörerna. Följden blir att
tillgänglighetsexperten ofta får agera som en oberoende tredje part. När
tillgänglighetsexperten är en del av en pågående design- och utvecklingsprocess så
blir det dennes roll att tolka tillgänglighetskraven. Tillgänglighetsexperten blir
därmed en brygga mellan verksamhetens krav och leverantörens utförande och får en
medierande roll. I vissa projekt är tillgänglighetsexperten anlitad redan innan ett
specifikt projekt är påbörjat och kan då ha försett en organisation med
kravspecifikationer och liknande.
En annan vanlig roll för tillgänglighetsexperten är utbildande. Eftersom kompetens
ofta saknas blir kompetensbehovet akut i vissa skeden. Då behöver
utbildningsinsatser genomföras parallellt med det pågående utvecklingsarbetet.
Tillgänglighetsexpertens kanske vanligaste roll är att i efterhand kontrollera hur väl
ett system, en produkt eller tjänst uppfyller krav på tillgänglighet. Sådana insatser
kan röra sig från mycket översiktliga analyser som omfattar ett fåtal timmar till flera
hundra timmars genomgångar av komplexa lösningar. Resultatet är ofta någon form
av rapport som påvisar hur väl en lösning följer till exempel WCAG 2.1 AA.
Tillgänglighetsexperterna beskriver ofta själva sin medverkan som punktinsatser.
Experterna deltar under korta perioder och bidrar med sin kompetens under en
begränsad tid av det totala händelseförloppet. Därefter är experten “standby” tills
nästa fråga kommer. Flera av de intervjuade tillgänglighetsexperterna vittnar om att
de ofta inte vet om och hur deras råd, rekommendationer eller förslag på
prioriteringar kom att hanteras i praktiken. De har alltså svårt att bedöma utfallet.
En tendens som framkommit i våra intervjuer att tillgänglighetsexperter tillbringa
mer tid i de projekt de bidrar till att de ibland även uppfattas som en fullvärdig
medlem av det team som utvecklar produkten eller tjänsten. Istället för att bli inhyrd
enstaka timmar deltar tillgänglighetsexperten då under en hel utvecklingsperiod. Det
finns också vissa tecken på att många av de stora leverantörerna börjar bygga upp
egen tillgänglighetsexpertis. Detta skifte tror tillgänglighetsexperterna själva kan
förklaras med den skärpta lagstiftningen.
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5.5.1.4

Produktion av tillgängligt innehåll

Förutom design- och utvecklingsarbete, som ofta sker via tidsbegränsade projekt,
pågår ett löpande arbete med innehåll. Detta arbete är ständigt pågående, även om
vissa intervjupersoner beskriver att deras organisationer ibland gör mer
koncentrerade satsningar och projekt för att höja kvaliteten på exempelvis texter. Här
kan en tydlig trend noteras. Från att ha haft starkt delegerat ansvar för
innehållsproduktion där hundratals personer haft publiceringsrätt “plockar man nu
hem” dessa rättigheter och begränsar vilka som får publicera innehåll. Argumentet
för detta är att det blir lättare att arbeta med kvalitet. De individer som har
publiceringsrätt får också tillräckligt med tid att arbeta med uppgiften och bygger
därmed successivt upp förmågan att skapa alltmer tillgängligt innehåll.
Här finns en helt separat verksamhet bestående av utbildningar och specialiserade
konsulter som har sin bakgrund i språkvård, journalistik etc. En sub-genre är så
kallade lättlästa texter som framförallt vissa myndigheter använder och det mycket
större området klartext. Klartext går framförallt ut på att förenkla det språk
myndigheter använder gentemot medborgare. Detta arbete har pågått mycket länge
och tog sin start långt innan digitaliseringen. Den så kallade byråkratsvenskan skulle
bekämpas och det offentliga ålades att vända sig till medborgarna med ett enkelt och
begripligt språk. Detta klarspråkarbete har haft stor inverkan på hur offentliga
aktörer producerar text. Arbetet pågår frikopplat från WCAG, eftersom WCAG i
princip saknar vägledning på detta område.
Ett problem som skapats av lagkraven i WCAG och som påtalas av flera av
intervjupersonerna är kravet på att filmer ska textas. I många verksamheter har man
utvecklat ganska enkla och billiga sätt att skapa filmer och lägga ut dem på webben
eller i sociala medier. Det kan gälla allt från korta filmer till hela inspelningar av
möten i kommunfullmäktige. I flera fall har denna publicering varit närmast
automatiserad. När dessa metoder och rutiner över tiden etablerats så har textning
och publicering kunnat ske till relativt låg kostnad. WCAG-kravet på textning (och
även syntolkning) har här skapat en helt ny situation. Flera av intervjupersonerna tar
upp två problem:
● Kraftigt ökade produktionskostnader.
● Kraftig förlängd tid mellan inspelning och publicering.
Problemen hänger ihop. Att skapa text är ännu inte en automatiserad process. Att
arbeta manuellt med textning anses vara både dyrt och tidskrävande. Det är nu känt
att exempelvis kommuner funderar på att ta bort sina publicerade filmer i syfte att
uppfylla WCAG. När detta sker skapas ett tillgänglighetsproblem för de individer
som tycker att filmer ger god tillgänglighet, även om de inte är textade.
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5.5.1.5

Efterfrågat stöd för att genomföra aktiviteter

Det stöd intervjupersonerna efterfrågar varierar. De vanligaste typerna av stöd tycka
vara:
•
•
•
•
•

Argumentsamling.
Faktaunderlag, exempelvis statistik, behovsbeskrivningar.
Mallar, exempelvis för upphandling, rollbeskrivningar etc.
Utbildningar.
Möjligheter att möta användare.

Det efterfrågade stödet är starkt kopplat till var intervjupersonerna upplever att de
befinner sig just nu. Det är dock även kopplat till den självbild deras organisationer
har. De intervjuade personerna söker olika former av stöd för att få driva
tillgänglighetsfrågan. De har relativt svaga positioner i sina organisationer och
efterfrågar ofta stöd för att övertyga beslutsfattare om att det är bra att arbeta med
användbarhet och tillgänglighet.

5.5.2 Aktiviteter - analys
Många av de pågående aktiviteterna har en stark koppling till den skärpta
lagstiftningen för offentliga webbplatser och tjänster. Det pågår ett arbete för att
hinna åtgärda kända brister innan lagens deadline inträffar (i de flesta fall den 23
september 2020).
De flesta rapporterade aktiviteterna sker på en förhållandevis låg nivå och har en
praktisk karaktär. De pågår i eller runt enskilda projekt eller då projekt planeras eller
när projekt övergår till löpande förvaltning. Få aktiviteter sker på ledningsnivå och få
aktiviteter kan beskrivas som strategiska.
Aktiviteter på låg nivå och av praktisk karaktär ska här inte ses som något negativt.
Det är där det avgörs om något blir tillgängligt eller inte. Men dessa aktiviteter skulle
behöva understöd av aktiviteter på central nivå i organisation och även av strategiska
aktiviteter.

61

Det kan se ut som att det uppstår extra kostnader för att leverera lösningar som
uppfyller kraven på tillgänglighet. Det beror på att leverantörer eller de egna
utvecklarna behöver öka sin kompetens och i vissa fall ändra arbetssätt som en
parallell process med de aktiviteter som krävs för själva leveransen. Det är dessa
extraordinära aktiviteter som får det att se ut som att det är dyrare att leverera
lösningar som uppfyller höga krav på tillgänglighet. Eftersom
leverantören/utvecklaren egentligen saknar förmåga att leverera med den
efterfrågade kvaliteten lägger denne in kostnaden för kompetensutveckling eller att
hyra in den nödvändig kompetens i priset på den levererade produkten eller tjänsten.
För den upphandlande organisationen ser det då ut som att det är dyrare att köpa
något som är tillgängligt än som inte är det. För en leverantör som har rätt kompetens
finns ofta inget kostnadsdrivande i att exempelvis leverera kod som uppfyller
WCAG. När denna kompetens väl finns på plats och när leverantören exempelvis
skiftat till att använda kodbibliotek som uppfyller de högre tillgänglighetskraven
återgår produktionskostnaden till att vara densamma som innan de nya kraven
infördes. Detta förhållande gäller också när innehållsproducenter lär sig att skriva
bättre texter. Det gäller dock inte vid produktion av tillgänglig video. Vid produktion
av tillgänglig video kräver lagen ett tillkommande arbetsmoment, att filmerna textas.
Kostnaden för detta är ny och innebär att det blir dyrare att producera.

5.6

Förmåga

5.6.1 Förmåga - intervjuresultat
Med förmåga avses organisationers förutsättningar att komma igång med, genomföra
och vidmakthålla beslutade aktiviteter som avser att höja digital användbarhet och
tillgänglighet. Förmåga kan också avse att inte förlora en redan uppnådd nivå av
användbarhet och tillgänglighet, till exempel då personal slutar eller då produkter
och tjänster upphandlas eller vidareutvecklas. När nivån av användbarhet och
tillgänglighet redan är god handlar förmåga om att över tiden behålla och
vidareutveckla denna nivå. Förmågan påverkas av faktorer som till exempel
kunskap, kompetens, processer och verktyg men också av värderingar, normer och
attityder hos de människor som kan påverka frågan. En organisations förmåga
påverkas också av dess verksamhetsidé, vision, självbild och organisationskultur.
5.6.1.1

Kunskap och kompetens saknas

En stor andel av intervjupersonerna tar upp bristande kompetens som ett stort
problem:
•
•
•

Det kan vara svårt att rekrytera personer som har kunskaper om digital
tillgänglighet. Krav på sådan kompetens anges ofta inte vid rekrytering.
Det kan vara svårt att hitta leverantörer som har kunskaper om tillgänglighet.
Det sker lite fortbildning på området.
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Att bristande kompetens är ett problem framkommer också tydligt i den enkät som
besvarats av företrädare för offentlig sektor. Flera intervjupersoner har påtalat de
problem som bristen på klara definitioner och begrepp kan leda till. Överenskomna
och entydiga definitioner och begrepp är nödvändiga för att kunna klargöra vad som
krävs för att en individ eller leverantör ska ha förmåga att arbeta med digital
tillgänglighet. Om det inte går att definiera vilken kompetens och kunskap som krävs
är det svårt för både beställare av konsulttjänster och arbetsgivare som söker personal
att efterfråga och kvalificera personer med rätt förutsättningar att lyckas.
Intervjuerna visar att det kan vara svårt att hitta designers, UX-experter, utvecklare
etc. som har kunskaper om tillgänglighet. Ett problem är att även nyutexaminerade
personer saknar dessa kunskaper. I den mån som tillgänglighet har ingått i deras
utbildning så är kurserna ofta korta och deltagandet frivilligt.
Här har flera intervjupersoner gjort jämförelser med det näraliggande UX-området.
Inom detta finns ett väl utvecklat nät av utbildningar både på högskolenivå och i
form av yrkesutbildningar. Det finns också flera väl utvecklade metoder och verktyg
som elever tränas i att använda under sin utbildning. Sammantaget leder detta till att
beställare vet något så när vilken de kompetens de kan förvänta sig när de rekryterar
en UX-expert.
Kompetensbristen verkar ha funnits över lång tid. Dels kan vi se detta i intervjuerna
och dels går det att se att tidigare utredningar konstaterat samma sak
(Digitaliseringsrådet 2018; Handikappombudsmannen 2003; Regeringskansliet 2017).
Problemet verkar också vara tvärsektoriellt. Undersökningar avseende kollektivtrafik
och bibliotek visar att kompetensbristen är stor även i dessa sektorer. Bristen på
kunskap återfinns hos samtliga identifierade roller. I arbetsbeskrivningar och
liknande framgår sällan att en viss roll kräver kunskap om tillgänglighet. Det gör att
förekomsten av sådana kunskaper snarare är personbundna än rollbundna.
5.6.1.2

Ojämn prestationsnivå

När en person med goda kunskaper om tillgänglighet slutar så är risken stor att
personen ersätts av en person med låga kunskaper. Detta leder till en “ryckighet” i
verksamheten. Gjorda framsteg kan snabbt förloras då nyckelpersoner slutar.
Denna ryckighet uppstår även när organisationer upphandlar nya konsulter eller
ersätter gamla system med nya. Problemet kan också uppkomma vid omdesign av
webbplatser. När exempelvis en webbplats ska omdesignas eller vidareutvecklas
uppstår ett kritiskt moment. Det team som byggde den tidigare webbplatsen och som
kan ha lyckats relativt väl tillgänglighetsmässigt kan nu ersättas av ett annat team
som inte ens lyckas upprätthålla den existerande nivån av tillgänglighet. Samma sak
kan inträffa om organisationer byter konsultteam eller enskilda konsulter inom
ramen för redan upphandlade konsultleverantörer. Få konsultbolag verkar
kvalitetssäkra sina team eller enskilda medarbetare när det gäller tillgänglighet.
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Samma fenomen kan iakttas i verksamheter som har egen utvecklingskapacitet. Team
och enskilda individer kan ha starkt skiftande förmåga att leverera tillgängligt.
Flera av de intervjuade personerna vittnar om att det i enskilda projekt är möjligt att
lyckas relativt väl med att uppnå väsentliga delar av WCAG. Det tycks kunna ske när
det finns en intern drivkraft att arbeta med tillgänglighet i kombination med att
organisationen upphandlat leverantörer med rätt kompetens. Design- och
utvecklingsteamen i sådana projekt har relativt ofta förstärkts av separat
upphandlade tillgänglighetsexperter.
I samma organisation som driver ett tillgänglighetsmässigt lyckat projekt kan det
pågå parallella aktiviteter som inte klarar att åstadkomma en acceptabel
tillgänglighetsnivå av eller där tillgänglighet inte ens ingår i kravbilden.
5.6.1.3

Svag uppbackning av kvalitetssystem, rutiner och processer

Endast ett fåtal intervjupersoner upplever att de arbetar i en organisation som arbetar
systematiskt och förebyggande med digital tillgänglighet i hela verksamheten. Det
förekommer i enstaka fall att organisationer har väletablerade rutiner och processer
och att de kvalitetssäkrar genom att använda gemensamma kodbibliotek,
kravunderlag etc. En ansvarig person för tillgänglighetsfrågor i ledningen saknas ofta
och det saknas en policy eller andra styrande dokument som anger hur frågan ska
hanteras. I de organisationer som dokumenterat sina processer finns det sällan
angivet hur användbarhet eller tillgänglighet ska hanteras i relevanta processer. Här
finns dock undantag. Ett exempel är en verksamhet där all utveckling sker i projekt
där verksamheten har identifierat projektdirektiv och projektplaner som de viktigaste
styrande dokumenten. I mallar och instruktioner för dessa dokument framgår tydligt
att nya projekt inte kommer att godkännas om det saknas en redogörelse för
tillgänglighet. I en annan verksamhet som styrs hårt av årliga verksamhetsplaner
anger planeringsdirektivet att den plan som respektive enhet tar fram måste
innehålla minst en åtgärd som kommer att förbättra tillgängligheten.
Få av de organisationer där intervjupersonerna är verksamma har identifierat
användbarhet och tillgänglighet som en mätbar kvalitetsfaktor. Det gör att
verksamheter, ledare och medarbetare inte mäts på hur bra de hanterar dessa frågor.
Verksamheterna styrs utifrån andra faktorer som dess olika enheter och chefer
fokuserar på att uppnå i sina leveranser. De standarder som skulle kunna användas
för att på ett systematiskt sätt arbeta in frågan om användbarhet och tillgänglighet är
okända bland de personer vi intervjuat. Notera att de som svarat är kunniga personer
som arbetat med tillgänglighet under en längre tid.
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5.6.1.4

Svag förmåga till samverkan med användarna

En stor andel av intervjupersonerna tar upp att deras organisationer inte har rutiner
eller resurser för att samverka med användarna. I många av organisationerna saknas
en etablerad kultur av att använda användardialog och att samskapa digitala
lösningar med användare. Detta gäller än mindre för användare med
funktionsnedsättningar. I de fall där användarperspektivet beaktas sker detta oftast i
en inledande datainsamlingsfas och i en avslutande testfas. Däremellan arbetar de
personer som utvecklar digitala lösningar utan någon djupare användarkontakt. Det
finns en stark önskan att arbeta med användarcentrerat. Denna önskan kan spåras i
politiska beslut, i hur projekt- och forskningsmedel fördelas och i hur designers och
utvecklare säger att de vill driva sina projekt. Att arbeta användarcentrerat är också
en trend och ett framträdande element inom Design Thinking, en starkt växande
designmetodik. Stefan Johansson har i sin avhandling analyserat detta ur ett maktoch inflytandeperspektiv. De olika aktörerna i en designprocess kan säga att de gärna
samverkar med användarna men när de som en konsekvens av detta måste släppa en
del av makten och kontrollen till användarna så uppstår frågor om hur detta ska gå
till och om det verkligen är lämpligt. Användare kan å sin sida känna sig som gisslan.
De får visserligen vara med men deras bidrag och förslag till prioritering får ingen
effekt på slutresultatet. Detta pekar på metodproblem men kanske även på
attitydproblem. Många av intervjupersonerna önskar ett starkare samarbete med
användarna. De har dock inte djupare reflekterat över vad som händer om
användarna går från att vara rena informanter och testobjekt till aktörer som ska ha
inflytande över kritiska vägval, prioriteringar och beslut.
På ett praktiskt plan tar flera personer upp att de inte har rutiner för att komma i
kontakt med användare och heller inte har upparbetade rutiner för hur användare
som bidrar med sin kompetens ska ersättas för sin medverkan. Användartester är den
enskilda form av användarmedverkan som det finns viss erfarenhet kring. I forskning
om samskapande processer anses sådana som en låg grad av medverkan men det är
den sorts medverkan som vi kan spåra i intervjumaterialet. Få arbetar regelbundet
med användartester. De ställer inte heller krav på att deras leverantörer ska göra det.
De som har erfarenhet tar ofta upp praktiska svårigheter med rekrytering, ersättning
etc. De tar även upp metodologiska problem. Det är inte alltid klart hur tester ska
läggas upp, genomföras, analyseras och dokumenteras.
I vissa fall görs intervjuer med användare som en del av en inledande
faktainhämtning. Här efterfrågar flera av intervjupersonerna även en möjlighet att
kunna hämta in data via till exempel beskrivningar av användarbehov eller
funktionsnedsättningar.
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Flera av intervjupersonerna har uppgett att de hämmas av interna regler i sina försök
att interagera med användare. Det förefaller till exempel vanligt att organisationer
inte vill betala ut skäliga ersättningar till användare eftersom de då skulle behöva
inkluderas i lönelistan. Det administrativa arbetet med att betala ut förhållande vis
små ersättningar upplevs som så betungande att organisationer avstår ett samarbete
med användare eller försöker få användare att acceptera mer symboliska
ersättningar.
I vissa fall kan vi spåra en regelbunden samverkan med funktionsrättsrörelsen men
den saknas oftast. Det finns heller inte en reflekterad hållning om skillnaden mellan
att kalla in enskilda användare och att samråda med de organisationer som företräder
användarna. Vissa intervjupersoner tar upp att det kan vara svårt att få till ett samråd
med organisationer inom funktionsrättrörelsen. De uttrycker ibland även en
förvåning eller besvikelse över att organisationerna tackar nej.
I den vetenskapliga litteraturen finns flera försök att kategorisera och gradera olika
typer av användardeltagande och motsvarande inflytande. I dessa varnas för att
användare riskerar att tas som gisslan snarare än att ges verkligt inflytande.
Problemet kan uppstå genom att användare bjuds in till en form av medverkan som
inte medger att de på något avgörande sätt kan påverka graden av användbarhet
eller tillgänglighet. Här kan det vara viktigt att känna till ett begrepp som kommer
från Arnsteins ”ladder of citizen participation”. Det är ”Tokenism” som definieras
som ”actions that are the result of pretending to give advantage to those groups in society
who are often treated unfairly, in order to give the appearance of fairness”27.
Projektet FORTUNE skapade inom ramen för ”The EC Telematics Applications
Programme” ett ramverk för användarmedverkan. Ramverket kombinerade
medverkan av enskilda individer och de organisationer som företräder dem och
representerar de svårigheter individen kan ha att delta i samhällets olika aktiviteter
(Bühler 2001). Detta ramverk skulle kunna utgöra grunden för en mer organiserad
och strukturerad samverkan mellan den som utvecklar digitala resurser, enskilda
individer med funktionsnedsättning och de organisationer som företräder dessa. Det
bygger på faktorerna:
•
•
•
•
•
•

27

Partnerskap: Samarbete baserad på idén om partnerskap.
Organiserat: Användarna är medlemmar i eller representerar en organisation som
verkar i användarnas intresse.
Rättvis betalning: Användare får betalt som alla andra medverkande.
Tillgänglighet: Processen för samverkan ska vara tillgänglig, liksom material och
kommunikation.
Kvalificerad personal: Alla aktörer sätter in kompetent personal i arbetet.
En realistisk plan: Användarmedverkan finns med i planen så att den kan utföras
på ett bra sätt.

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/tokenism

66

•

Vara med från början: Användarna är med som partners från projektets början.

5.6.1.5

Det råder brist på tvärfunktionell intern samverkan för att adressera
användarutmaningar

Intervjupersoner som arbetar i stora organisationer upplever att nödvändig
samverkan på tvären i organisationen hämmas allvarligt av så kallade
”organisationssilos”.
När en verksamhets olika delverksamheter och funktionella enheter agerar isolerat
och endast fokuserar på en del av det erbjudande eller utbud deras kunder eller
medborgare exponeras blir den sammantagna användbarheten och tillgängligheten
lätt lidande. I den typen av organisationer kan det förekomma att endast ett enstaka
personer intresserar sig och tar ansvar för användarnas helhetsupplevelse av att
använda de digitala tjänsterna. Att få gehör för användarperspektivet och lyckas
samla flera olika silos bakom behovet av gemensamma åtgärder är både svårt och
tidskrävande.
Detta är en fråga som många menar behöver stöttas från ledningsnivå för att
tillräckligt användarfokus ska kunna uppstå i en organisation.
5.6.1.6

Äldre oumbärliga system bromsar förändring

Förekomsten av äldre, omoderna men dessvärre oumbärliga så kallade ”legacysystem” skapar ibland tekniska begränsningar som försvårar införandet av mer
användarvänliga och tillgängliga lösningar. Detta är särskilt tydligt när det gäller
interna system. Flera intervjupersoner berättar om svårigheten att överföra positiva
erfarenheter från arbetet med den externa webbplatsen till de interna systemen.
5.6.1.7

Efterfrågat stöd för att höja den egna förmågan att arbeta med
digital tillgänglighet

För att motverka problemet att kunskap om digital tillgänglighet periodvis förbättras
i organisationer och sedan vittrar bort i tider då inget arbete pågår har flera
intervjuade personer framfört önskemål om en portal med samlad kunskap,
kompetensutvecklingsstöd och verktyg för digital tillgänglighet.
Exempel på målgrupper för en sådan portal som nämnts är UX, utvecklare, digitala
analytiker, konverteringsoptimerare samt kravställare (utveckling och upphandling).
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5.6.2 4.4.2 Förmåga – analys
5.6.2.1

Mognadsnivå

Arbete som bedrivs av enskilda individer eller av vissa team kan vara framgångsrikt
men leder inte till att hela organisationer systematiskt arbetar med digital
tillgänglighet. För detta krävs att verksamheten formaliseras genom att den ges en
struktur och organiseras. Projektgruppen har identifierat två dimensioner av
organisatorisk mognad. Den ena är hur välstrukturerat själva arbetet med
tillgänglighet kan sägas vara. Se tabell 5 med de fyra nivåerna av mognad.
Den andra dimensionen handlar om i vilken utsträckning organisationer kan ha
fokus på olika saker samtidigt. Detta beror på i vilken grad de endast hinner kämpa
för överlevnad eller också hinner lägga tid och resurser på att utveckla ett mer
holistiskt perspektiv. I ett sådant får såväl den egna kulturen som samarbete med
andra och att göra samhällsnytta ta plats. A-focus har lång och omfattande erfarenhet
av att arbeta med företags mognadsnivåer och bedömer att majoriteten av
kommersiella företag befinner sig på de tre första stegen i figuren nedan. För att
företag med mognadsnivå 1–3 ska kunna förmås att öka sitt engagemang i
tillgänglighetsfrågan ser projektgruppen bara två framkomliga vägar:
● Hårda fakta som visar att verksamheten vinner på att lägga resurser på ökad
tillgänglighet. Argument som ökad vinst, minskade utgifter, ökad goodwill,
minskad risk kan fungera.
● Lagstiftning. Lagstadgade miniminivåer säkerställer att en viss nivå av
tillgänglighet uppnås. När så är fallet kommer verksamheter med mognadsnivå
1–3 troligen inte driva frågan längre.
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Bild 5: Organisationers mognad, tolkad från Barretts ”Seven Levels of Organizational
Consciousness”. Modellen har sju nivåer: 1 Strävan efter vinst – överlevnad, 2 Relationer som
stödjer företagets behov, 3 Verksamhetsutveckling, 4 Ständig förbättring, 5 Utveckling av
företagets kultur, 6 Samarbete med kunder/intressenter och 7 Samhällsnytta.

Observera att både nya och etablerade företag kan befinna sig på vilken nivå som
helst. Det finns inte ett tydligt linjärt samband och det är inte en naturlig process att
företag mognar över tid, även om många i efterhand kan spåra en sådan utveckling.
Företag som har social innovation som affärsidé försöker till exempel mycket snabbt
bygga upp en kultur och ett sätt att agera som utgår ifrån att målet är samhällsnytta
(nivå 5–7). Det är dock lättare att driva den typen av frågor om organisationen inte
ständigt kämpar för (ekonomisk) överlevnad.
Projektgruppens bedömning är att majoriteten av de intervjuade organisationernas
grundläggande uppdrag mål inte inkluderar digital tillgänglighet. Digital
tillgänglighet kan snarare antas ligga på nivå 4–7 i ovanstående modell. Viktigt att
notera är att enligt denna teori så ändrar organisationer sin position i timglaset
dynamiskt över tiden. En kraftig ekonomisk förlust eller omfattande omorganisation
kan till exempel snabbt få en organisation som befinner sig på en högre mognadsnivå
att falla tillbaka till nivå 1–2. Detta kan förklara varför det kan vara lättare att få loss
resurser till hållbarhets- och tillgänglighetsinvesteringar i goda ekonomiska tider än i
dåliga.
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På denna punkt mellan företag och myndigheter stor. För myndigheter är
samhällsnytta en uttalad del av deras grundläggande uppdrag. För dessa kan de fyra
mognadsnivåerna (se tabell 5) bidra till förståelsen varför de byggt upp en förmåga
att adressera tillgänglighetsfrågan systematiskt. Här kan projektgruppen dock notera
att de likafullt ibland tillämpar samma logiker som organisationer som befinner sig
på nivå 1–3. Orsaken till det tycks vara att tillgänglighetsfrågan alltid befinner sig på
en slags ”överlevnadsnivå” med knappa resurser och svalt engagemang. Detta tycks
gälla trots att frågan inte borde gå att ignorera i en organisation vars yttersta mål är
att leverera samhällsnytta åt alla medborgare. Här handlar alltså mognad även om att
kunna se frågan om tillgänglighet som en grundpelare i arbetet med att förverkliga
verksamhetens mål. För att påverka denna typ av organisationer kan en helt annan
argumentation användas än för organisationer som drivs av att överleva eller
maximera sin vinst. Här kan en gångbar argumentation byggas med värderingar från
FN-konventioner och etiska ramverk som utgångspunkt.
5.6.2.2

Även systemens mognadsnivå kan spela roll

Ett antal intervjupersoner har betonat att det för många organisationer är en stor
utmaning i sig att överhuvud taget få igång sina nyutvecklade webbplatser och etjänster. Organisationer behöver alltså först lösa sina mest grundläggande behov av
att få webbplatser, e-tjänster och it-system att fungera. Utvecklingsprojekt bedrivs
under tids- och resurspress och initialt prioriteras grundläggande funktionalitet.
När den grundläggande funktionen är säkrad ökar mottagligheten för att ta nästa
steg och säkerställa att lösningarna fungerar på ett sätt som effektivt matchar
användarnas behov och förväntningar. Det iterativa sättet att utveckla och testa
lösningar som medvetet begränsats i avseende på kompletthet och kvalitet förstärker
detta problem ytterligare. Att i tidiga versioner av produkter och tjänster just
begränsa lösningens omfattning till det absolut mest nödvändiga är en fundamental
framgångsfaktor för att begränsa risken i innovativ utveckling. Syftet är den
utvecklande organisationen på detta sätt kan iterera sig fram tills den säkerställt att
det finns en verklig efterfrågan från kunder som har både vilja och förmåga att betala
för den innovativa lösningen. Detta förhållningssätt till system- och tjänsteutveckling
har kommit att få en oerhört stor påverkan på hur utveckling bedrivs.
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Från ett tillgänglighetsperspektiv kan det dock försvåra utmaningen att få
utvecklande organisation att beakta tillgänglighet redan i arbetets start. Logiken i
arbetet leder till att det är bekvämt och ibland nödvändigt att lägga komplexa saker
åt sidan. När vissa saker lagts åt sidan i ett initialt utvecklingsprojekt kan det ta flera
år, om någonsin, att komma ikapp med exempelvis byta ut otillgängliga lösningar
mot mer tillgängliga. Då kan det ha gått så lång tid att det vuxit fram behov inom
verksamheten som leder fram till beslut om en radikal omgörning eller en helt ny
lösning. Och då börjar problemen om. Den nya lösningen lanseras med
tillgänglighetsbrister som är ett resultat av medvetna eller omedvetna beslut.
Förutom att detta är ett dyrt och ineffektivt sätt att hantera digital tillgänglighet
innebär det att det bara är korta perioder som användare med funktionsnedsättning
upplever att tjänsten fungerar någorlunda väl. Med denna metodik är det bara en
mindre del av tjänsternas livscykel då de kan anses uppfylla krav på tillgänglighet
och nivån på den digitala tillgängligheten åker upp och ner som en bergochdalbana,
där den önskvärda utvecklingen istället vore linjär enligt principer om ständiga
förbättringar.
Notera dock att den traditionella vattenfallsprincipen för utveckling inte heller
nödvändigtvis resulterade i tillgängliga lösningar. Grundförutsättningarna för att
arbeta fram en komplett behovsanalys och kravbild kan emellertid, på ett principiellt
plan, ha varit bättre med det arbetssättet.
Projektgruppen har identifierat ett antal kritiska tillfällen där det händer att arbetet
med tillgänglighet under kort tid snabbt försämras eller helt raseras:
• En upphandling eller en intern utveckling resulterar att en äldre och tillgänglig
lösning ersätts av en nyare otillgänglig lösning.
• Ett utvecklingsprojekt levererar en ny funktionalitet med dålig tillgänglighet som
även försämrar tillgängligheten i befintliga delar eftersom man passade på att
göra en viss re-design som tyvärr påverkade kvaliteten på koden.
• En person med hög tillgänglighetskompetens slutar och ersätts av en person med
låg tillgänglighetskompetens. Eftersom motsvarande kompetens inte ens
efterfrågas vid rekrytering tar det sedan ett tag innan den tappade kompetensen
identifieras.
5.6.2.3

Kompetens

Det råder en stor brist på kompetens inom tillgänglighetsområdet. Detta har
utredningar och analyser påtalat sedan 1990-talet. Frågan är varför en
kompetensuppbyggnad inte sker? Här kan projektgruppen notera att de personer
som utbildar sig för att arbeta med att utveckla och förvalta digitala lösningar
fortfarande inte får lära sig något alls om digital tillgänglighet alternativt får lära sig
endast de mest basala kunskaperna. Det går alltså i nuläget inte att förvänta sig att
nyutexaminerade studenter är kompetenta att hantera digital tillgänglighet.
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Över tid har kompetensen dock sakta ökat och det finns idag fler personer med
kunskap om digital tillgänglighet. Många av dessa är i princip självlärda eller har via
olika kortare kurser och utbildningar gradvis lärt sig. Gruppen är dock fortfarande
liten. Projektgruppen uppfattar att det finns ett växande intresse för användbarhet
och tillgänglighet och att både individer och organisationer ser behov av att fler har
denna kompetens. Det finns dock inga tecken på större interna satsningar på
kompetensutveckling. I många fall tar sig intresset uttryck i att enskilda motiverade
personer skaffar sig kompetens utanför ordinarie arbetstid. Det är ett intresse som de
både odlar och betalar på själva. Projektgruppen uppfattar också att lärosäten sakta
börjar öppna upp för att göra mer i syfte att utbilda sina studenter.
Avsaknad av kompetens anges i flera fall som den direkta orsaken till varför åtgärder
för digital tillgänglighet inte blir genomförda. På några områden är avsaknad av
kompetens mycket kännbar:
Upphandling och inköp: Organisationer köper kontinuerligt ett stort antal digitala
lösningar som inte uppfyller ens de grundläggande kraven på tillgänglighet. Orsaken
är enligt intervjupersonerna att det saknas nödvändig kravställningskompetens men
också kompetens att kontrollera och godkänna att leveranser uppfyller utlovade
nivåer av tillgänglighet.
UX och design: Basala och mycket enkla misstag återupprepas om och om igen.
Anledningen är att de grundläggande koncept och designlösningar utvecklas av
personer som är omedvetna om vilka problem de skapar.
Producenter av kod: Basala och mycket enkla misstag återupprepas om och om igen
eftersom programmerare återanvänder dålig kod eller nyproducerar kod som inte
följer standarder och riktlinjer för tillgänglig kod.
Producenter av innehåll: Basala och mycket enkla misstag återupprepas om och om
igen eftersom antalet innehållsproducenter är mycket stort, att de ofta byts ut och att
de många gånger är utbildade för något annat än att producera tillgängligt innehåll.
Beslutsfattare: Ser inte till att personal eller inhyrda konsulter har den kompetens
eller får de förutsättningar som krävs för att verksamhetens leveranser ska uppnå
kvaliteter som upplevs vara självklara.
5.6.2.4

Resurser i form av tid och pengar

Resursbrist beskrivs generellt som ett stort problem. Resursen tid kan vara den
största utmaningen. Det finns ofta snäva tidsramar och stark tidspress på att lansera
nya system och tjänster. Detta gör att organisationer inte anser sig ha tid att adressera
frågan om digital tillgänglighet. Bristande budgetutrymme är också ett hinder som
begränsar både den tid som kan läggas på samverkan med personer med
funktionsnedsättning i det inledande arbetet och den testning som krävs. Därigenom
går projektet miste om värdefulla insikter och resultatets tillgänglighet blir lidande.
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5.6.2.5

Upphandla tillgängligt

Vi har ovan berört upphandling och inköp utifrån bristande kompetens. Många av
intervjupersonerna pekar ut bättre upphandling som mycket centralt för att
åstadkomma digital tillgänglighet. Det finns omfattande problem med att få
upphandlingsprocessen att stödja tillgänglighetsprocessen. Idag är
upphandlingsprocessen ofta ett hinder för tillgänglighetsprocessen och leder till
försämrad tillgänglighet. De problem vi har identifierat är:
•
•

•

•

•
•
•

Det svårt att formulera kraven eftersom ingen egentligen kan frågan om
tillgänglighet.
Personer som är experter på upphandling förordar ofta former för upphandling
som leder till att leverantörer som erbjuder lägst pris får genomföra uppdragen.
Det tycks finnas en stark koppling mellan lågt pris och bristande efterlevnad av
tillgänglighet men detta är något som borde analyseras djupare.
Eftersom kraven på tillgänglighet ofta är svepande eller öppna till sin karaktär är
det svårt att veta vad en leverantör som säger kunna efterleva kraven faktiskt
kommer att leverera.
Kraven på tillgänglighet är ibland så formulerade att leverantörer som tar kravet
på allvar väljer att inte lämna in anbud, eftersom kraven i princip är omöjliga att
efterleva.
Leveranskontroller där man kontrollerar mot kraven på tillgänglighet genomförs
inte.
Brister påtalas inte för leverantören inom garantitider.
Avtal är vaga eller tar inte alls upp hur bristande tillgänglighet ska hanteras.

Dessa problem förtjänar ett eget fördjupande projekt. I ett sådant skulle frågan kunna
adresseras i samspel med olika intressenter. Arbetet skulle kunna mynna ut i
samverkan för att testa fram lämpliga upphandlingslösningar.

5.7

Mätning och effekter

5.7.1 Mätning och effekter - intervjuresultat
Så kallade Conformance Evaluations gentemot Web Content Accessibility Guidlines
2.1 AA är en mycket omfattande typ av mätning. Intervjupersonerna rapporterar att
sådana mätningar pågår eller nyligen har genomförts i den egna organisationen. De
intervjuade tillgänglighetskonsulterna rapporterar att detta är en mycket vanlig
aktivitet i de organisationer som anser sig omfattas av den nya DOS-lagen. Här är
ambitionen att mäta hur väl organisationens webbplatser och tjänster uppfyller
WCAG. Det är en mätningstyp som ökat sedan den nya lagen om webbtillgänglighet
trädde i kraft. Många upplever dock denna typ av WCAG-mätning som komplex. De
upplever också att de saknar den kompetens som behövs för att göra mätningen på
ett tillfredsställande sätt. WCAG är en omfattande teknikfokuserad standard som är
svårsmält för de flesta.
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Organisationer löser ofta detta genom att anlita tillgänglighetskonsulter som får
genomföra WCAG-granskningen. Granskningen leder oftast till en lista med en
mätbar uppfyllnadsgrad, exempelvis 70 procent av kraven.
Det är också vanligt att använda automatiska testverktyg för att mäta grad av
tillgänglighet. Ett tiotal populära verktyg finns på marknaden. Bland
intervjupersonerna är följande verktyg de mest använda:
• Axe. Ett gratisverktyg med öppen källkod.
• Site Improve. Ett betalverktyg som är särskilt populärt i offentlig sektor
i Sverige.
• Lighthouse. Google Chrome’s testverktyg som numera även mäter tillgänglighet.
Bygger på Axe, fast en light-version av det verktyget.
Nedanstående bild visar det testverktyg som är inbyggt i Google Chrome. Verktyget
visar automatiska mätvärden för bland annat prestanda, tillgänglighet och
sökmotoroptimering:

Bild 6: Exempel på automatiserat analysverktyg. Bilden visar hur faktorerna prestanda,
tillgänglighet, användning av goda exempel, sökordsoptimering och progressiva
webbapplikationer bedömts, poängsatts och redovisats automatiskt i ett testverktyg.

Tillgänglighetsspecialister varnar ofta för en övertro på denna typ av automatiska
testverktyg. Det har länge rått konsensus bland experter att en majoritet av
tillgänglighetsproblemen inte kan upptäckas av dessa verktyg28. Verktygen
rekommenderas dock som ett komplement till användartester, manuella
expertgranskningar med mera.

28

https://karlgroves.com/2011/06/12/the-problem-with-automated-testing-tools
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Även om vissa intervjupersoner anger att de använder automatiska testverktyg för
mätningar är det mycket få av dem som i övrigt kan redovisa hur den egna
organisationen mäter eller på annat sätt genomför aktiviteter som kan hjälpa dem att
förstå hur framgångsrika de är i arbetet med digital tillgänglighet. Ett undantag var
en intervjuperson som berättade att hens organisation mätte hur många av de
anställda och underleverantörer som deltagit på deras introduktionsutbildning om
tillgänglighet. Svaga mätresultat resulterade sedan i krav på en åtgärdsplan.
5.7.1.1

Få mäter effekter

Det är i princip ingen av intervjupersonerna som uppger att deras organisationer
använder nyckeltal eller andra indikatorer för digital tillgänglighet. De analyserar
heller inte till exempel klagomål utifrån ett tillgänglighetsperspektiv. Även om vissa
organisationer genomför så kallade effektkartläggningar så verkar få följa upp och
mäta effekter på ett systematiskt sätt.
En av de få mätinsatser projektgruppen lyckats identifiera kommer från ett
medieföretag som gör A/B-tester av designförändringar i syfte att förstå i vilken
utsträckning en genomförd förändring ökar eller minskar användbarheten. Besökare
fördelas i realtid på de båda alternativ som testas och data analyseras sedan för att se
vilket alternativ som fungerar bäst.
Projektgruppen kan därför inte presentera exempel på att någon organisation först
genomfört tillgänglighetsförbättringar och sedan lyckats mäta förändringens effekt.
Den observation som ligger närmast är att vissa intervjupersoner gör trovärdiga
antaganden om att genomförda tillgänglighetsåtgärder, exempelvis i
utställningslokaler, har resulterat i en ökad andel besökare med funktionsnedsättning. Sådana mätningar hämmas dock av att organisationer inte anser sig ha
rätt att registrera användares diagnoser, nedsättningar eller svårigheter. Personer
med funktionsnedsättning blir därmed statistiskt osynliga. Organisationerna anser att
det är mer acceptabelt att registrera kön och ålder. Den typen av demografisk statistik
finns oftare till hands när effekter av genomförda insatser ska utvärderas.
Intervjupersonerna hävdar att brist på data om användare med
funktionsnedsättningar försvårar mätning och analys.
Flera intervjupersoner uppger att det har behov av att bättre förstå användarna, deras
behov och hur många de är. De upplever denna kunskap som en förutsättning för att
mäta tillgänglighet och dess effekter. Kunskapen behövs också som underlag för att
kunna argumentera från ett volymperspektiv, d.v.s. utifrån att det stora grupper
drabbas av bristande digital tillgänglighet. Intervjupersonerna uttrycker en osäkerhet
om vilka behov användare med funktionsnedsättning har och i vilken utsträckning
dessa står i konflikt med andra användares behov.
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Organisationer mäter i regel försäljningsresultat eller motsvarande först i slutet av
processer och flöden. Det betyder att de sällan vet hur många kunder eller användare
som tappades bort på vägen fram till detta resultat. De kan därför inte eller avgöra
hur stor andel användare som tappades på grund av bristande tillgänglighet.
Organisationer som utför så kallad konverteringsoptimering mäter även utfallet
under de enskilda processteg som till exempel på en hemsida leder fram till ett
försäljningsresultat. Av den anledningen har de bättre förutsättningar att reflektera
över hur bristande tillgänglighet kan tänkas påverka försäljningen. Tyvärr saknar
konverteringsoptimerare dock oftast tillräckliga kunskaper om personer med
funktionsnedsättning och deras förutsättningar.
5.7.1.2

Mätning och effekter - analys

Projektgruppen har inte hittat några exempel på en verksamhet som räknar på
effekter av att ha genomfört tillgänglighetsåtgärder. Det gäller också den granskade
litteraturen. Förutom att efterlevnad gentemot WCAG mäts så saknas på det stora
hela taget beskrivningar av mätbara parametrar för digital tillgänglighet. Det saknas
också vederhäftiga beskrivningar av effekter av att öka den digitala tillgängligheten.
Många av intervjupersonerna framför argument som går ut på att tillgänglighet
antingen reducerar en relevant faktor (exempelvis kostnader) eller ökar en sådan
(exempelvis kundgrupp, lönsamhet, effektivitet). Det tycks dock inte finnas
vedertagna modeller eller metoder för att göra sådana beräkningar. Detta leder till att
den som hävdar att ökad tillgänglighet ger kvantifierbara effekter måste backa upp
sådan argumentation med påståendet att “sunt förnuft säger att det blir så”. Personen
ifråga kan inte påvisa att det finns metoder för att ta fram verkliga bevisdata. Här
skulle verifierade sätt att mäta tillgänglighetens effekter kunna ge ett faktaunderlag
som ger understöd för den som behöver använda effektivitets- och
lönsamhetsargument.
Förutom att det sker få interna effektmätningar sker det inte heller några externa
mätningar som har genomslagskraft. Det är därför i princip ofarligt att underlåta att
prioritera digital tillgänglighet. Några av intervjupersonerna har uppgett att det är
först när deras organisation utsatts för extern kritik eller negativ publicitet som de har
kunnat flytta fram sina interna positioner. Dessa personer välkomnar externa
mätningar och utvärderingar. Tyvärr finns det få exempel på sådana. Myndigheten
DIGG:s kommande mätningar av WCAG-uppfyllelse kan komma att bidra till att
organisationer med bristande digital tillgänglighet utsätts för dessa nödvändiga och
efterfrågade externa påtryckningar.
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Det finns även intressenter som anser att organisationer som kopplar
tillgänglighetsfrågan till mätbara mått flyttar frågan från en mänsklig rättighet i
riktning mot kvantifierade värden. Detta skulle enligt deras uppfattning kunna
öppna debatten för resonemang om att det inte är lönsamt att tillgodose vissa
individers behov. Projektgruppen kan utifrån intervjuresultaten konstatera att
organisationer (i en digital tillgänglighetskontext) i praktiken inte reflekterar över
mänskliga rättigheter i sitt operativa beslutsfattande. Av precis den anledningen
krävs därför:
• Tvingande lagstiftning som säkerställer att tillgänglighetsbehov beaktas och
adresseras även när de är svåra att motivera utifrån organisationers egenintresse.
• Ökade ansträngningar för att få organisationer att inkludera digital tillgänglighet
som en del av sin hållbarhetsstrategi.
• Ökade ansträngningar för att få organisationer att förstå kopplingen mellan den
egna verksamheten och krav på mänskliga rättigheter och universell utformning.
5.7.1.3

Konverteringsoptimering

I organisationer som mäter konvertering finns en väl utvecklad mätkultur. Dessa
använder metoder, har etablerade nyckeltal etc. som ligger ganska nära något som
också skulle kunna användas för att mäta om ökad digital tillgänglighet ger effekter
och i så fall vilka aktiviteter som ger vilka effekter. Inom området
konverteringsoptimering ställs hypoteser upp om vad som skulle kunna höja
användares motivation att fullfölja ett flöde och minska den upplevda friktion som
bromsar användarna från att göra detta. Dessa hypoteser testas sedan praktiskt
genom till exempel så kallade A/B-tester. Syftet är att höja intäkter och sänka
kostnader men metodiken skulle troligen kunna överföras till att mäta även effekter
av olika tillgänglighetsåtgärder.
5.7.1.4

Vad skulle kunna mätas?

Projektgruppen har identifierat ett antal faktorer som skulle kunna mätas men anser
också att det, eftersom mätning är ett så eftersatt område, skulle det behövas en bred
satsning på att utveckla en mätmetodik. Så länge sådan metodik saknas är det
projektgruppens uppfattning att få aktörer och organisationer kommer att börja mäta
på egen hand. Efterfrågad metodik skulle kunna mäta:
● Stegvisa effektiviseringar i en befintlig tjänst, som visar sig i mätbara nyckeltal.
● Reducerade kostnader om fler användare överger blanketter och börjar använda
digitala alternativ istället.
● Ökad effekt av en digital investering när antalet användare ökar.
● Minskat tryck på kundtjänst och supportorganisation när fler användare klarar att
använda de digitala lösningarna på egen hand.
● Ökad rapporterad användning och/eller fler som upplever att digitala lösningar är
tillgängliga och användbara i longitudinella undersökningar som till exempel
”Svenskarna med funktionsnedsättning och internet”.
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5.8

Intressenters förutsättningar att öka sitt engagemang
för digital tillgänglighet

5.8.1 Intressentförutsättningar - intervjuresultat
Följande avsnitt beskriver hur intervjupersonerna upplever sina egna och andra
intressenters förutsättningar att arbeta med användbarhet och digital tillgänglighet.
Observera att vem som har inflytande över hur organisationens webbplats, e-tjänster
och it-system utvecklas och hur detta inflytande fördelas av mellan olika intressenter
varierar. Fördelningen skiljer sig mellan olika organisationer och
organisationskulturer. Vissa organisationer drivs från “marknadssidan” eller andra
externt orienterade delar av verksamheten medan andra drivs från “tekniksidan”.
Inom offentlig sektor och branscher som bank-, finans- och försäkring vittnar
intervjupersonerna om att även deras jurister har mycket stort inflytande.
Tabell 4: Tabellen ger exempel på de intressenter som kan påverka den av användaren
upplevda graden av tillgänglighet, illustrerar var i en fiktiv organisations delar intressenterna
kan ha som hemvist och ger en bild av hur många hierarkiska nivåer som
Teknikorganisation

Annat

Marknadsorganisation

IT-chef

Företagsledning

Marknadschef

Systemägare/förvaltare

Jurister

Webbkanalansvarig

UX-ansvarig

Hållbarhetsansvarig

Affärs- eller produktchef

Tillgänglighetsansvarig

Digitala analytiker

Tillgänglighetskonsulter

Innehållsproducenter

Utvecklare
UX-specialister

Projektgruppen har identifierat ett antal tänkbara roller som kan ha ansvar för eller
på olika sätt påverka den digitala tillgängligheten. Förekomsten av personer med
uttalat ansvar för (digital) tillgänglighet förefaller vara betydligt större i offentlig
sektor än i privat. I privata verksamheter är ansvaret för digital tillgänglighet oftast
mer indirekt och outtalat. De personer projektet intervjuat som haft ambitionen att
driva frågan om digital tillgänglighet betonar vikten av att möta respektive intressent
på dennes planhalva. För att påverka dem måste argumentation, fakta och språk
anpassas till respektive intressents drivkrafter och referensramar. Frågan om hur
tillgänglighet kan drivas påverkas av berörda intressenters roller, organisationens
kultur och den situation organisationen befinner sig i.
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En svårighet som flera intervjupersoner tar upp är att de visserligen besitter en
sakkunskap men inte deltar i de beslutsgrupper och rum där viktiga prioriteringar
görs. Där representeras de istället av en chef, som ska förmås argumentera för
satsningar på tillgänglighet i konkurrens med andra satsningar. Det betyder att de
medarbetare som har störst kunskap i sakfrågan digital tillgänglighet i praktiken
verkar genom ombud som saknar denna sakkunskap. Intervjupersoner uttryckte ofta
en påtaglig frustration över att chefer högre upp i verksamheten helt enkelt “inte
förstod” vad tillgänglighet är och varför den är så viktig att arbeta för.
Flera intervjupersoner har påtalat att mellanchefer som fördelar resurser och har
budgetansvar är de svåraste personerna att övertyga om satsningar på digital
tillgänglighet. Anledningen är att de pressas från två håll. Ledningen trycker på för
att åstadkomma mer med samma eller helst mindre resurser. Samtidigt protesterar
underliggande skikt högljutt över orimlig arbetsbelastning och att arbetets kvalitet
riskerar bli lidande på ett sätt som drabbar kunder och medborgare. Mellancheferna
får därför uppenbara problem att balansera krav på:
•
•

Åtgärder och faktisk tillgång till resurser för att genomföra dem.
Att vidmakthålla hög kvalitet i befintlig verksamhet och samtidigt investera i
utvecklingen av morgondagens verksamhet.

Om mellancheferna upplever att krav på åtgärder att höja den digitala
tillgängligheten representerar “överkurs” eller motsvarar en orimligt hög
ambitionsnivå så är risken överhängande att sådana åtgärder läggs på is eller
prioriteras bort, givet allt annat som konkurrerar om samma resurser.
5.8.1.1

VD/ledning (huvudsakligen intervjupersonernas upplevelse)

En insikt som intervjupersonerna förmedlade är att det i organisationers ledning ofta
saknas ett helhetsperspektiv på de kunder/medborgare som ledningen ser som sin
viktigaste målgrupp. Konsekvensen kan i vissa organisationer bli att ingen
kund/medborgare får förståelse eller gehör för sina helhetsbehov på ledningsnivå.
Personer i organisationers ledande skikt upplevs i allmänhet ha en begränsad
kunskap om vad digital tillgänglighet är och varför den är viktig. “Ledningen förstår
inte värdet av tillgänglighet” är ett vanligt uttalande från de personer vi talat med.
Ledningsskiktet får även kritik av intervjupersonerna för att inte förstå vikten av
design, användarfokus och användbarhet, tre framgångsfaktorer som deras
organisationer i regel upplever vara både mer allmängiltiga och högre prioriterade än
tillgänglighet.
Trots flera försök har projektgruppen bara lyckats för en person i ledande ställning
att ställa upp på en intervju. Det redovisade perspektivet handlar därför om hur
medarbetare ser på sin lednings agerande i tillgänglighetsfrågan.
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5.8.1.2

Affärs/produktchef (intervjupersonernas upplevelse)

Affärs- och produktchefer upplevs inte ha kunskap om eller fokus på digital
tillgänglighet. De kritiseras av flera intervjupersoner för ”silotänkande”, dvs att
enbart fokusera på sin egen produkt/tjänst utan att ta hänsyn till kundens bredare
perspektiv. Affärs- och produktchefer upplevs ha en snävare resultatorientering än
företagsledningen. Vägen att nå dem skulle därför kunna gå via den växande digitala
kanalen. Argumentet skulle kunna vara att de tappar kunder och drar på sig onödiga
kostnader på grund av dålig användbarhet och bristande tillgänglighet.
Denna påverkan uppges till exempel kunna ska via Webbkanalansvarig, UX-ansvarig
eller organisationens digitala analytiker.
5.8.1.3

Webbkanalansvarig

Webbkanalansvariga har ett helhetsperspektiv på organisationers webb som
affärs/produktchefer kan sakna. De är sannolikt också mer intresserade av digital
analys och hur den egna webben presterar ur olika analysperspektiv. Samtidigt
vittnar både UX-specialister och Digitala analytiker att de upplever att det fortfarande
finns en stor förbättringspotential för majoriteten kunder och användare genom mer
generella åtgärder. De upplever dock att de ofta har svårt att få sådana åtgärder
prioriterade. Det är inte heller säkert att webbkanalansvarig kan styra över de
resurser som krävs för förändring. Resursbeslut kan kräva stöd från till exempel
affärs- och produktchefer.
UX-specialister på UX och digitala analytiker kan utgöra en väg att påverka
webbkanalansvariga i den mån dessa uppfattar sambandet mellan den digitala
kanalens prestation och UX, användbarhet samt tillgänglighet.
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5.8.1.4

Digitala analytiker/konverteringsspecialister

Digitala analytiker tänker i banor som överlappar med digital tillgänglighet. D.v.s.
framgång nås genom att ”eliminera friktion och öka användarnas motivation på
webben” i syfte att göra det lättare för människor att köpa och utföra ärenden online.
Intressentgruppen drivs dock framför allt av data. Digitala analytiker saknar kunskap
om funktionsnedsättningar och hur sådana påverkar konvertering online. De
fokuserar på analys av kvantitativa data och deras intresse triggas av avvikelser från
förväntat användarbeteende. Analytikerna ser den egna hemsidan som en ”läckande
hink” och deras drivkraft är att täppa igen ”hålen”, d.v.s. avvikande
användarbeteenden.
När möjliga åtgärder ska prioriteras letar gruppen vanligtvis efter så kallade ”lågt
hängande frukter” och adresserar dessa först. När den kategorin av förbättringsmöjligheter är åtgärdade så söker de vidare efter möjligheter med lägre uppskattad
effekt. Möjliga förbättringsåtgärder prioriteras ofta efter “Impact” (uppskattad effekt)
och “Ease” (uppskattad ansträngning). Enligt en av de experter projektet intervjuat så
finns dock en utmaning med att införliva tillgänglighet i denna datadrivna
arbetsmetodik. Denne gjorde bedömningen att en betydande del av en webbplats
tillgänglighetsbrister representerar så kallade specialfall. Det medför att deras
mätvolymer sannolikt blir för små för att de ska kunna testas genom A/B-tester (två
alternativa lösningar ställs mot varandra i syfte att identifiera vilken som presterar
bäst med användare). Specialfall med låga volymer (få användare) är svåra att
analyseras med statistisk säkerhet. Detta innebär att det är svårt att tillämpa
konverteringsmetodik för att komma tillrätta med dem. Konsekvensen är att det kan
krävas stora breda webbplatser med omfattande användartrafik för att kunna
analysera tillgänglighetsutmaningar, d.v.s. i den mån de representerar specialfall med
låg volym.
5.8.1.5

Innehållsproducenter (indirekt information)

Intervjupersonerna tar ofta upp hur stor och viktig gruppen innehållsproducenter är.
Innehållsproducenter påverkar på ett avgörande sätt hur tillgängligt själva innehållet
på webbplatser och i tjänster kommer att upplevas av användarna. Länge handlade
stora delar av deras arbete om att producera text och i viss mån även bildsätta texter.
Nu produceras också alltmer video vilket medfört svårigheter för organisationer att
leva upp till krav på textning. Det saknas både kompetens och resurser och i vissa fall
tycks organisationer t.o.m. ha avstått från att lägga upp videomaterial på grund av
detta.
Flera intervjupersoner berättar om att den egna organisationen har reducerat antalet
personer som har rätt att publicera text. Anledningen är det var svårt att upprätthålla
en god textningskvalitet. Med färre textproducenter finns en större chans att öka
kvaliteten med hjälp av kompetensutveckling. Intervjupersonerna förmedlar bilden
att innehållsproduktionens kvalitet varierar och att det ofta behövs mer kunskap om
hur tillgängligt innehåll kan produceras.
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Projektgruppen har inte intervjuat någon med ett renodlat ansvar att producera
innehåll. I rollen som konsulter har projektgruppens deltagare dock ofta haft kontakt
med denna grupp. Det är även relativt vanligt att organisationer anlitar konsulter för
att genom utbildningar och föreläsningar öka innehållsproducenternas förmåga att
producera bra och begripliga texter.
Innehålls- och webbredaktörer respektive copywriters som skriver för webben är
genom de texter de producerar en viktig intressegrupp med stor påverkan på digital
tillgänglighet. Enligt intervjupersonerna arbetar de ambitiöst med språket men
saknar ofta kunskap om funktionsnedsättningar, hur sådana påverkar läsarnas
förmåga att ta till sig text online och hur de (bortom lättläst svenska) kan anpassa
språk och presentation för målgruppens förutsättningar.
Den väg att nå dem som föreslagits är via deras chefer och/eller onlineutbildningar
om digital tillgänglighet.
5.8.1.6

Tillgänglighetsansvariga

Personer med uttalat ansvar för tillgänglighet har i vissa organisationer stor möjlighet
att påverka arbetet med tillgänglighet. I sådana organisationer har de mandat att gå
in i olika processer för att sätta tillgänglighet på agendan. I några organisationer är
tillgänglighetsperspektivet obligatoriskt vid exempelvis verksamhetsplanering eller
då nya projekt ska planeras.
I andra organisationer tillgänglighetsansvariga har rollen endast ett svagt mandat att
agera och fungerar mer som samordnare, exempelvis när verksamheten ska
rapportera om sitt tillgänglighetsarbete till Myndigheten för delaktighet.
Det förekommer att verksamheter har en övergripande ansvarig för all sorts
tillgänglighet. Denne kan ibland ha spetskompetens om fysiska tillgänglighetsfrågor,
lokaler etc. samtidigt som en parallell tillgänglighetsansvarig formellt eller informellt
ansvarar för arbetet med digitala kanaler. Oftast verkar dessa båda roller samverka.
Projektgruppen har dock även funnit exempel med spänningar mellan rollerna.
4.6.1.7 UX-specialister
UX-sidan har ett stort intresse för och mycket kunskap om användare. UXspecialisternas utbildning inkluderar dock inte digital tillgänglighet. Den
inriktningen är något som intresserade individer tillägnar sig på egen hand.
Intervjuerna visar att det finns ett relativt stort och ökande intresse för tillgänglighet i
denna grupp. I organisationer med egen UX-kompetens så fungerar gruppen ofta
som ett nav för det digitala tillgänglighetsarbetet. Flera intervjupersoner med UXkompetens berättar att de använder olika strategier för att lyfta in
tillgänglighetsfrågan. Den vanligaste tycks vara att de helt enkelt beslutar att frågan
är relevant och därmed blir en av många sådana som måste hanteras i ITutvecklingsprojekt. En annan strategi kan vara att smyga in förändringar inom ramen
för andra uppdrag. Förutsättningen är då att åtgärden kan ske utan att det märks, till
exempel genom att inte förbruka några extra resurser.
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“Jag planerar långsiktigt och försöker förutse vilka små förändringar som kan göra
stor skillnad längre fram. Att arbeta på detta sätt tar dock väldigt lång tid innan
åtgärderna gör verklig skillnad.”
UX-specialister följer och analyserar användardata, gör användartester och skapar
feedbackloopar. De vet var användarna stöter på problem och ”hoppar av”. När det
är möjligt omsätter de dessa insikter i åtgärder. De stöter dock ofta på utmaningar:
“För att jag ska få igenom mina förslag måste jag övertyga produktägare i tre olika
silos plus en eller flera andra delar av organisationen. Jag måste alltid tänka hur det
jag föreslår levererar mot den andra personens värden, för du måste ha dem med dig
för att få mandat. Att springa runt i organisationen på det här viset är svårt och tar
väldigt lång tid. Ibland måste jag lägga en fråga på is i flera månader innan jag orkar
ta upp den igen och driva den vidare”.
Värt att notera är att även om UX-specialister/UX-ansvariga har ett starkt
användarfokus så betyder inte det nödvändigtvis att de också har kunskap om och
fokus på att sänka digitala trösklar för personer med funktionsnedsättningar. UXkunniga intervjupersoner uttryckte generellt att digital tillgänglighet inte adresseras
på vanligt förekommande utbildningar.
5.8.1.7

Utvecklare (intervjupersonernas upplevelse)

En UX-ansvarig med mycket lång erfarenhet från arbete med både användbarhet och
tillgänglighet sammanfattade sin erfarenhet av utvecklares tillgänglighetskompetens
på följande vis ”De vet oftast inte vad tillgänglighet är, framför när det gäller
kognitiva nedsättningar. De behöver kodinstruktioner på en annan nivå än WCAG,
Webbriktlinjer etc. De behöver också specifika exempel om textning av filmer,
styrning av kontroller etc.”
Flera intervjupersoner bedömer att det skulle gå att motivera utvecklare genom att
låta dem möta verkliga kunder. Ett alternativ är att använda videoinspelningar som
visar hur människor med nedsatta förmågor kämpar med att utföra saker på
organisationens webb. Båda sätten adresserar en empatisk drivkraft. UX-specialister
uppges vara en bra kanal för att nå och påverka utvecklare.
5.8.1.8

Jurister (intervjupersonernas upplevelse)

Enligt intervjupersonerna har jurister stort inflytande inom framför allt offentlig
sektor och kommersiella branscher som bank-, finans-, och försäkring. “Vi är väldigt
compliance-drivna och det är mycket viktigt för vår ledning att allting görs rätt och
riktigt. Compliance väger mycket tyngre än hållbarhet. När regelverk förändras
springer hela organisationen direkt.” (intervjuperson från denna sektor).
Intervjupersonerna upplever att jurister går att påverka men att det måste göras från
ett juridiskt perspektiv och med juridiskt relevanta argument. “Jurister är trevliga
men de vill ha ryggen fri. De gör sin tolkning av regelverken och sedan kör de.”
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En av intervjupersonerna sade sig haft nytta av verksamhetens jurist vid
implementering av webbtillgänglighetsdirektivet. Juridikavdelningen kände
inledningsvis inte till den nya lagen men läste snabbt in sig och drev sedan på
beslutet att vidta nödvändiga åtgärder i syfte att uppfylla lagen.
5.8.1.9

Hållbarhetsansvarig

Även hållbarhetsansvariga har begränsad kunskap om och fokus på digital
tillgänglighet. Hållbarhetsansvariga intervjupersoner beskriver en utveckling:
•
•

Från ett renodlat miljöfokus till en bredare hållbarhetsdefinition.
Från ett spretigt hållbarhetsarbete med vissa inslag av symbolhandlingar i
varumärkesstärkande syfte till ett hållbarhetsarbete som tydligare anknyter till
och i viss mån avgränsas av den egna organisationens verksamhetsområde.

Ett mål för att påverka hållbarhetsansvarig kan vara att få denne att inkludera digital
tillgänglighet med konkreta målsättningar i organisationens hållbarhetsmål, till
exempel som en del av social hållbarhet, och sedan driva denna fråga i
organisationens ledningsgrupp.
5.8.1.10 Externa konsulter
Externa konsulter fyller en viktig roll i den förändringsprocess som leder till ökad
digital tillgänglighet. De representerar ofta spetskompetens som den egna
organisationen saknar och fungerar därför som kunskapsspridare.
Tyvärr upplever intervjuade konsulter att de ofta inte får de förutsättningar som
skulle krävas för att verkligen åstadkomma nödvändiga förbättringar. En anledning
är att de kommer in för sent i arbetsprocessen för att kunna påverka optimalt. En
annan att deras uppdrag utgör punktinsatser som tar slut innan uppnådda
förändringar hunnit sätta sig och nödvändig kompetens kunnat överföras till
uppdragsgivarens organisation.
5.8.1.11 Intressentförutsättningar - analys
Bland de personer projektet intervjuat så hade personer med kunskap om
användbarhet (till exempel UX-specialister) och digital tillgänglighet (till exempel
tillgänglighetsspecialister) generellt sett ett större intresse för att sänka digitala
trösklar än de övriga.
Ett sätt att påverka digitala analytiker och konverteringsspecialister kan vara att
betona överlappet mellan tillgänglighetsprinciper (ökad kontrast etc.) och generella
designprinciper (som gynnar konvertering) och illustrera hur organisationer ökat sin
konvertering genom att göra den egna webben mer tillgänglig. Att denna
specialistgrupp är datadriven är i detta sammanhang både en möjlighet och ett
problem. Tillgång till data som bekräftar effekten av tillgänglighetsåtgärder är en
utmanande framgångsfaktor.
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Denna grupp påverkar organisationens prioritering och behöver hjälp med starka
argument och bevis som motiverar att prioritet i konkurrensen om trånga
gemensamma utvecklingsresurser. De kan sannolikt nås via UX-specialister.
De roller som har bäst förutsättningar att förstå och lösa behoven av digital
tillgänglighet (tillgänglighetsspecialister) saknar ofta förutsättningar att driva frågan
framgångsrikt. De har svårt att motivera sina förslag utifrån vedertagna
beslutskriterier, saknar direkt access till de fora där besluten fattas och förefaller även
sakna förståelse av hur beslutsprocessen fungerar i praktiken.
Tillgänglighetsspecialister tycks dela upplevelsen av att inte blir lyssnade på med
andra specialistfunktioner. De förefaller också dela uppfattningen att om de bara fick
access till den högsta ledningen och en möjlighet att själva argumentera för sin sak,
skulle ledningen förstå och ge dem önskade förutsättningar.
Att som specialist påverka beslutsfattare och intressenter förutsätter förmåga att
adressera motpartens bevekelsegrunder. De engagerade specialisterna kommer även
i fortsättningen ha stor betydelse för att driva tillgänglighetsfrågan. För att de ska få
bättre förutsättningar att lyckas är det viktigt att stötta specialisterna med den
information, den argumentation och de verktyg som de behöver för att få gehör hos
beslutsfattare och intressenter.

85

6.

Övergripande analys

6.1

Tillgänglighetsfrågans komplexitet

Tabell 5: Tillgänglighet byggs upp av grundkomponenterna Teknisk grundkonstruktion och
semantisk struktur, av Användbarhet och av Språk. Alla komponenter behöver beaktas om
alla människor ska kunna använda ett aktuellt gränssnitt. Om detta misslyckas uppstår en
grupp som behöver en separat så kallad särlösning.

Användare

Lösningens
karaktär

Typ av
tillgänglighet
som behövs

Tillämplig
tillgänglighetsstandard

Användare som
kräver särlösning

SÄRLÖSNING

Användare som är
beroende av
begripligt innehåll

SPRÅK

Kognitiv tillgänglighet
och begripligt innehåll

Användarcentrerad
design,
ISO 21 801–1 och
klarspråk / lättläst

Användare som är
beroende av god
design

ANVÄNDBARHET

Kognitiv tillgänglighet
och
användarupplevelse

Användarcentrerad
design,
ISO 21 801–1 och
klarspråk / lättläst

Användare som är
beroende av god
kvalitet på
gränssnittets kod

TEKNISK GRUNDKONSTRUKTION

Perceptiv och
motorisk tillgänglighet

WCAG 2.1 AA,
lagstadgad nivå av
tillgänglighet

SEMANTISK
STRUKTUR

Förenklad bild kan tillgänglighet sägas bestå av två oförenliga delar. Den första
utgörs av tillgänglighet i form av hur något är tekniskt konstruerat. Sådana krav är
ofta mätbara på ett sätt som leder fram till ett ”ja, det är tillgängligt” eller ett ”nej, det
är inte tillgängligt”. Den tekniska konstruktionen är på det sättet tacksam eftersom
den låter sig mätas med metoder som avgör om något är sant eller falskt. Ett så kallat
dikotomt förhållande.
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Den andra delen av tillgänglighet handlar om vad som händer när användare
interagerar med det gränssnitt som koden presenterar. En sådan interaktion kan av
användare bedömas som lätt eller svår, begriplig eller obegriplig, logisk eller ologisk.
Det skulle vara möjligt att ställa upp ett mycket stort antal liknande motsatspar. Det
som händer här är att tillgänglighet istället för att kunna besvaras med ja eller nej
hamnar på en skala där tillgängligheten kan vara större eller mindre. Ett kontinuum.
Det blir då svårt att avgöra när något exempelvis är tillräckligt logiskt. Dessutom
kommer olika personer och olika situationer att leda fram till olika bedömningar av
den frågan.
Av detta följer att tillgänglighetskrav inom ett kontinuum är situerade (beroende av
situation, tidpunkt och kontext) medan dikotoma tillgänglighetskrav alltid är sanna
eller falska.
Vi behöver därmed att hantera tillgänglighetskrav som är mycket olika till sin
karaktär. För att ytterligare addera komplexitet måste vi även hantera en lagstadgad
nivå av tillgänglighet, där lagen fastställer att det är standarden WCAG 2.1 AA som
ska uppfyllas. Denna lag består enbart av dikotoma tillgänglighetskrav. Varje punkt i
standarden kan besvaras med ett ja eller ett nej, ofta beskrivet som ”Godkänd” eller
”Underkänd”. WCAG 2.1 AA täcker huvudsakligen gränssnittens tekniska
grundkonstruktion och semantiska struktur. Utöver det så har den tagit med sådana
krav på användbarhet och språk om kan besvaras med ja eller nej. Övriga krav på
användbarhet och språk finns inte med i standarden. Det är de krav som går från två
ytterligheter på en kontinuerlig skala. Det finns ett stort antal sådana krav.
Vi måste alltså hantera en lagstadgad nivå av tillgänglighet som inte hanterar
samtliga krav på tillgänglighet. De dikotoma tillgänglighetskraven löser
tillgänglighetsproblem för vissa specifika grupper. I huvudsak består dessa grupper
av personer som interagerar med ett gränssnitt via assisterande teknik.
Tillgänglighetskraven skapar därmed en indirekt tillgänglighet på så sätt att
användaren i samspel med en assisterande teknik kan komma åt och använda
gränssnittet. Exempel på assisterande teknik är skärmläsare, teknik för att omvandla
text till tal eller teknik för att styra gränssnittet.
Av detta kan vi dra slutsatsen att den lagstadgade nivån troligen kommer att leda till
att vissa grupper tycker att tillgängligheten är god medan andra grupper kommer att
bedöma tillgängligheten för samma gränssnitt som låg. Tillgängligheten kan därmed
vara hög och låg samtidigt.
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6.2

Aktörernas komplexa drivkrafter

Intervjuresultatet tyder på att utvecklingen från bristande digital tillgänglighet till
god digital tillgänglighet är komplex och kan ta lång tid, i likhet med många
organisatoriska förändringsprocesser. Om ingen i organisationen är motiverad att ta
tag i utmaningen kommer inget att hända över huvud taget. Motivation byggs här
upp av en rad olika parametrar som i sig kan ha olika inbördes relationer. Motivation
kan byggas upp av både inre och yttre faktorer och när samhället tycker att
organisationers motivation brister är lagstiftning ett sätt att tvinga dem att agera. Om
förmåga, i form av kompetens, resurser och tid, saknas kommer gjorda insatser dock
att få liten effekt. Ju fler och ju större motkrafter som finns i organisationen, till
exempel i form av invändningar eller konflikterande prioriteringar, desto troligare är
det att ansträngningen kommer att avta, avstanna helt eller ta lång tid.
Intervjupersonerna är i de flesta fall i grunden positiva till att arbeta med
tillgänglighet. Några kan inte så mycket om tillgänglighet men när de förstår frågans
innebörd är de inte heller emot.

Bild 7: Vad motiverar och bromsar resurstilldelning för tillgänglighetsarbete? Vad ska
organisationen lägga tid och pengar på att göra? Bilden visar en symbolisk vågskål med motiv
respektive hinder på vardera sidan.

Bilden ovan illustrerar hur nya förslag till åtgärder som tar organisationens resurser i
anspråk bedöms utifrån vilket värde respektive åtgärd kan skapa och vilken
uppoffring det bedöms vara att genomföra den. Den myndighet som proaktivt vill
påverka organisationers motivation och beslutsprocess för ett visst beslut kan i
princip göra det genom att:
•

Öka den upplevda värdeskillnaden mellan organisationens situation före och efter
åtgärdens genomförande. Det kan ske genom att betona de negativa effekterna av
status quo, d.v.s. att inte vidta någon åtgärd, och att belysa de positiva effekterna
av en förändring.
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• Minska den upplevda uppoffringen av att genomföra åtgärder genom att göra det
lättare, billigare och mindre osäkert att för organisationer att genomföra
förändringen.

6.2.1 Perspektivträngsel och hur frågan om tillgänglighet blir
angelägen
I en organisation finns alltid ett antal initiativ och åtgärder som skulle kunna
förbättra verksamhetens resultat. Problemet är att resurserna inte räcker till att
genomföra dem alla. Vad som till slut blir gjort avgörs av många olika faktorer. En
person i ledande ställning använder ordet perspektivträngsel för att beskriva alla
olika perspektiv som tävlar med varandra om att få ledningens uppmärksamhet.
Vilka perspektiv som får företräde är svårt att förutsäga men vår bedömning är att i
många organisationer är tillgänglighetsfrågan för liten och för svag för att på egen
hand sätta sig själv i fokus. Det kan förklara varför frågan behöver hjälp att bli
relevant med hjälp av lagstiftning eller varför myndigheter ibland får direktiv och
föreskrifter som tvingar fram att frågan måste behandlas.
Den bild som framträder är att det än så längre inte upplevs ha varit någon större risk
att låta bli att arbeta med digital tillgänglighet. Detta kommer att gälla fram till dess
att en tydlig lagstiftning sätts in. Då skapar risken att bryta mot lagen incitament att
styra resurser till att uppnå den lagstadgade nivån av tillgänglighet.
Hos en ökande andel individer på lägre nivåer i organisationerna finns alltid ett
starkt engagemang för ökad digital tillgänglighet.
Individer som argumenterar för tillgänglighet har i regel en rad goda argument för
varför frågan är viktig. Många av dessa argument har sin grund i att det är rätt att
arbeta med tillgänglighet medan andra baseras på hårda fakta. Det som avgör om en
organisation arbetar med att förbättra den digitala tillgängligheten skiljer sig åt.
Vi tolkar det som att olika organisationer och individer i dessa behöver olika typer av
argument och incitament samt att dessa kan skifta över tid. Om en yttre aktör, till
exempel en myndighet, ska kunna påverka hur mycket resurser en organisation
kommer att lägga på ökad digital tillgänglighet måste den förstå vilka argument och
incitament som kan användas för att påverka olika typer av aktörer utifrån deras
egna bevekelsegrunder.

6.2.2 Triggerhändelser
Den övergripande analysen av intervjusvaren visar att det ofta går att koppla
framflyttade positioner till specifika händelser. I ett sådant scenario fungerar den
specifika händelsen som en utlösare, en trigger, som gör det möjligt att mer kraftfullt
ta sig an den digitala tillgängligheten. Engagerade individer i organisationerna
välkomnar den typen av interna eller externa händelser, även om de inledningsvis
kan medföra kritik mot den egna organisationen eller andra typer av problem.
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Ett sätt för myndigheter att höja organisationers motivation är alltså att skapa externa
triggerhändelser som de inte kan bortse från. Triggerhändelser kan skapas
genom att till exempel införa ny lagstiftning eller nya förbättrade sätt att kravställa på
vid upphandling för att säkerställa tillgänglighet.

6.2.3 Eldsjälarna behöver eldunderstöd
I många organisationer drivs tillgänglighetsarbetet av ett litet antal personer som
agerar utan någon formell position och utan den systematik som följer av att en fråga
sugits upp i verksamheters processer, styrande dokument, rapporteringsprocedurer
etc. Ett sådant arbetssätt kan vara framgångsrikt men begränsas till de projekt dessa
individer själva driver eller medverkar i. Framgången riskerar dessutom att upphöra
i samma ögonblick eldsjälen byter arbete. Övergången till ett mer systematiskt
arbetssätt går trögt men tendensen är att antalet individer som tycker frågan är viktig
ökar och att många organisationer rör sig uppåt i mognadstrappan, om än långsamt.
Eldsjälarna uppfattar den nya lagstiftningen som ett understöd. De kan använda den
som argument för att både få utökade resurser/mandat och för att förankra frågan lite
stadigare i organisationens policy, styrande dokument och processer. Men
lagstiftningen riskerar också att bli en så kallad cut-off. När denna nivå är uppnådd
saknar eldsjälarna argument för att gå vidare. Därför behöver eldsjälarna stöd av
argument som sträcker sig längre än att endast uppfylla lagens krav. Sådana
argument behöver fokusera på organisationers egenintresse eller samhällsintresse.

6.3

Anledningar att låta bli – en friktion som behöver
övervinnas

Med stor komplexitet följer ofta en osäkerhet. Är en viss åtgärd rätt? Är en viss åtgärd
bättre än en annan? Har vi rätt kompetens. Har vi tid? Ska detta göras nu eller
senare? Vid en ansamling av osäkerhetsfaktorer är det lätt att bli passiv. Att inte göra
något blir en enkel lösning och det finns oftast andra aktiviteter som konkurrerar om
samma resurser men är lättare att fatta beslut om. Det är sällan någon ställs till svars
för en utebliven satsning på digital tillgänglighet. I det insamlade materialet kan vi se
följande exempel på förklaringar till varför arbetet med tillgänglighet inte har
kommit så långt:
•

•
•
•
•

Icke-beslut, d.v.s. organisationen har inte aktivt beslutat att ha lågt fokus på
digital tillgänglighet men beter sig i praktiken som om ett sådant beslut hade
tagits.
Kompetensbrist.
Resursbrist, i form av för lite pengar och tid.
Andra åtgärder upplevs vara viktigare för att nå uppsatta mål och
prioriteras därför högre.
Personer som är motiverade och upplever tillgänglighetsfrågan som viktig tycker
sig inte ha nödvändigt mandat eller manöverutrymme att driva den.
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•

Personer med funktionsnedsättning uppfattas ligga utanför den egna
målgruppen.

Dessa anledningar kan ses som motkrafter och hinder för att öka den digitala
tillgängligheten. De representerar en bromsande friktion i organisationen. När
friktionen är för stor sker ingen progress.
Att reducera denna friktion är en viktig framgångsfaktor för alla som vill främja
digitala tillgänglighet.

Vad krävs för att höja organisationers digitala tillgänglighet?

YTTRE FÖRUTSÄTTNINGAR
som PTS kan bidra till för att för att öka organisationers motivation, höja deras förmåga samt minska den friktion som uppstår

INRE FÖRUTSÄTTNINGAR i organisationer
Motivation
Förmåga
Organisatoriskt ansvar

Strukturkapital *)

Resurser

Kompetens

Agerande
Beslut om att satsa på
digital tillgänglighet

Genomförande av
åtgärder för att höja
digital tillgänglighet

Mätning och utvärdering
av åtgärdernas effekt

Friktion

*) information, processer, verktyg

Bild 8: Det framåtriktade arbetet med ökad digital tillgänglighet hindras av motkrafter som
skapar en inre friktion i organisationen. När friktionen är tillräckligt stor sker ingen
framåtrörelse.

6.3.1 En specifik målgrupp eller en del av mångfalden i alla
målgrupper?
Med den designlogik som många aktörer tillämpar blir personer med
funktionsnedsättning snarare en egen målgrupp än att funktionsnedsättning ses som
något som återfinns hos vissa individer inom alla målgrupper. Projekt som ska
leverera inom en viss tid med en viss budget hamnar ofta i slutsatsen att personer
med funktionsnedsättning är en separat målgrupp som får hanteras senare. Den
lösning som lanseras tar sikte på det som anses vara den normale användaren. Det
tankesättet borde inte vara möjligt att tillämpa i verksamheter som vänder sig till hela
befolkningen. I kommersiella sammanhang är det mer logiskt att definiera bort
segment av kunder som man inte bedömer kunna bearbetas lönsamt men denna logik
används även i projekt inom offentlig sektor och i kommersiella verksamheter som
vänder sig till hela befolkningen.
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Problematiken bottnar i en osäkerhet i hur aktörerna ska se på funktionsnedsättning.
De hamnar lätt i en position där ”personer med funktionsnedsättning” ses som en av
många målgrupper. Detta är problematiskt på flera sätt. Dels finns personer med
funktionsnedsättning i varje annan målgrupp. Dels är personer med
funktionsnedsättning inte en homogen grupp utan en av de mest heterogena grupper
vi kan hitta. Det är viktigt att skapa en acceptans för att det i alla grupper kan finnas
individer med funktionsnedsättning och att denna variation ingår som en grund i all
design- och produktutveckling. Av intervjuerna framgår att många av de personer
som driver tillgänglighetsfrågan internt ombeds att precisera hur många det är som
har olika funktionsnedsättningar. Den underliggande tankefiguren är då att endast
om gruppen är tillräckligt stor så kan det vara aktuellt att arbeta med digital
tillgänglighet. Sådan statistik kan behöva tas fram och visar att det sammantaget rör
sig om mycket stora grupper. Ett sådant exempel har Begripsam tagit fram för att
påvisa hur stor andel av befolkningen som skulle ha nytta av ett mer begripligt språk.
Detta exempel visar att i den vuxna befolkningen har:
•
•
•
•
•

1% Mycket god läsförmåga
15% Bra läsförmåga
42% Medelgod läsförmåga
29% Låg läsförmåga
13% Mycket låg läsförmåga

Data för detta exempel kommer från OECD och den så kallade PIAACundersökningen.
Vad sådan statistik då kommer att visa är att om man delar upp ”personer med
funktionsnedsättning” i olika grupper så kommer vissa grupper att vara så små att de
för kommersiella aktörer är försumbara ur ett lönsamhetsperspektiv. Dessa aktörer
behöver då övertygas med hjälp av andra argument eller så behöver lagstiftning
reglera nivån av tillgänglighet.
En viktig slutsats är därför myndigheter som vill påverka organisationer behöver
arbeta med samtliga tre typer av motivation:
a) Lagstiftning som motivation för att adressera tillgänglighetsbehov som kan
tillfredsställas genom god kvalitet på gränssnittets kod.
b) Egenintresse som motivation för att adressera tillgänglighetsbehov som
förutsätter god design och begripligt innehåll.
c) Samhällsintresse (hållbarhet) som motivation för att anstränga sig bortom vad
som är motiverat bortom både lagens krav (a) och det egna intresset (b).
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7.

Projektets rekommendationer

Den som vill verka för att organisationer ska öka sina ansträngningar att bli digitalt
tillgängliga behöver utifrån sina förutsättningar bidra till att
1. Öka organisationers motivation att ta sig an uppgiften genom att adressera deras
offensiva (egenintresse, samhällsintresse) och defensiva drivkrafter
(vilja att uppfylla lagen).
2. Minska den friktion som bromsar organisationer från att arbeta med tillgänglighet
genom att förbättra förutsättningarna för motiverade
personer att driva frågan.
3. Utveckla organisationers förmåga att lyckas genom att hjälpa dem förstå vilken
förmåga de behöver och sedan skaffa, bibehålla och utveckla den. De behöver
också hjälp med att få ut så mycket som möjligt av den förmåga de redan har.
Projektgruppen föreslår nedan en främjandestrategi. Denna följs av dess förslag till
strategiska fokusområden, effektmål samt exempel på tänkbara åtgärder som skulle
kunna vidtas i samarbete mellan flera myndigheter för att nå effektmålen. Rapporten
avslutas sedan med projektgruppens förslag till nästa steg i myndigheters arbete med
att prioritera och planera genomförandet av utvalda åtgärder över tiden.

7.1

Föreslagen främjandestrategi

7.1.1 Främjandearbete på lång, medellång och kort sikt
Att rent allmänt kommunicera om fördelar med digital tillgänglighet kommer givet
studieresultatet inte att leda till några påtagliga resultat. Snarare bör organisationers
yttre och inre förutsättningar påverkas på ett mer fokuserat och målstyrt sätt.
Projektgruppen har förståelse för att delar av det organisationsperspektiv som
beskrivs i denna rapport kan kännas främmande. Detsamma gäller synen på
myndigheter som aktörer vilka aktivt behöver bidra till att skapa förutsättningar för
att deras lagkrav och rekommendationer ska kunna genomföras av dem som berörs.
Det kan till och med tänkas att vissa rekommendationer inte är förenliga med berörda
myndigheters formella uppdrag.
Projektgruppen vill dock betona att berörda myndigheter, i den mån de väljer eller
tvingas avstå från att agera, därmed också behöver bereda sig på att det kommer att
ta mycket lång tid att nå önskade tillgänglighetseffekter enbart genom att utfärda och
kommunicera lagar och policys.
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Genom att förändra organisationers yttre förutsättningar kan relevanta aktörer bidra
till att skapa så kallade triggerhändelser som placerar och lyfter frågan digital
tillgänglighet på organisationers agenda. Denna typ av åtgärder handlar till exempel
om att utnyttja lagstiftning som organisationer måste förhålla sig till och att sätta
tryck på de sämsta organisationerna genom att benchmarka organisationers digitala
tillgänglighet samt publicera och sprida resultaten i relevanta sociala media.
Beträffande behovet att externt påverka organisationers inre förutsättningar gör
projektgruppen bedömningen att det för myndigheter som är inriktade på att
åstadkomma så stora resultat som möjligt med tillgängliga resurser är nödvändigt att
välja pragmatiska angreppssätt.
Det är mer produktivt att understödja, förstärka och sprida de positiva
tillgänglighetsförändringar som redan kan märkas (inom progressiva organisationer),
än att från grunden försöka initiera nya förändringar. Det senare kräver betydligt
större resurser.
Att förstärka sådana existerande förändringar kan ske genom att till exempel:
• Underlätta för eldsjälar och andra motiverade personer som redan försöker driva
frågan om digital tillgänglighet underifrån och uppåt i organisationer snarare än
att fokusera på att få företagsledningar driva den uppifrån.
• Ta fasta på och bygga vidare på den positiva utveckling som redan finns inom
organisationer mot ökat fokus på UX, digital användbarhet och hållbarhet än att
driva frågan från ett rent tillgänglighetsperspektiv, vilket är betydligt svårare att
lyckas med.
• Tillhandahålla information, kunskap och verktyg till personer och organisationer
som aktivt söker sådana resurser än att försöka “trycka ut” information för att
påverka dem som ännu saknar motivation att agera, vilket skulle vara oerhört
resurskrävande i jämförelse.
• Bidra till att tvinga fram tillgängliga lösningar från leverantörer vid upphandling
snarare än att påverka leverantörerna att se tillgängliga lösningar som en
möjlighet och på eget initiativ anpassa sina produkter och tjänster.

7.2

Strategiska fokusområden, effektmål och tänkbara
åtgärder

Projektgruppen föreslår ett fortsatt arbete enligt ett antal utpekade strategiska
arbetssätt som syftar till att öka organisationers motivation för att öka sin digitala
tillgänglighet och minska den friktion de sannolikt kommer att möta under arbetet
med att besluta om, genomföra och följa upp sådana åtgärder.
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7.2.1 Övergripande effektmål
Projektgruppen har identifierat följande övergripande effektmål:
Fler organisationer arbetar kontinuerligt på både strategisk och operativ nivå med
att höja digital tillgänglighet och detta resulterar över tiden i att allt fler
webbplatser och digitala tjänster blir tillgängliga, i lagens mening och med
avseende på lösningarnas förmåga att lösa användarnas behov.
För att stötta detta övergripande effektmål behöver följande fokusområden och
specifika effektmål adresseras:

7.2.2 Fokusområde 1: Organisationers och individers motivation att
öka den digitala tillgängligheten
Tabell 6: Tänkbara mål och önskvärda effekter för fokusområde 1.
Vad som behöver åstadkommas

Önskvärda specifika effektmål

Öka organisationers och individers
motivation att agera för att höja sin
digitala tillgänglighet

Fler organisationer är motiverade, drivna av egenoch/eller samhällsintresse alternativt tvingade av
lagkrav, att arbeta med tillgänglighet på ett
strategiskt och regelbundet sätt.

Öka organisationers och individers
motivation att agera för att höja sin
digitala tillgänglighet

Fler individer har utrymme att driva
tillgänglighetsfrågan i den roll och i den position i
organisationen där de befinner sig.

7.2.3 Fokusområde 2: Organisationers process för att fatta beslut om
ökad digital tillgänglighet
Tabell 7: Tänkbara mål och önskvärda effekter för fokusområde 2.
Vad som behöver åstadkommas

Önskvärda specifika effektmål

Förbättra förutsättningarna för
införande av policys och riktlinjer
som klargör hur organisationer ska
agera i frågan.

Fler organisationer fattar fler beslut som resulterar i
att policys och riktlinjer inkluderar digital
tillgänglighet.

Förbättra förutsättningarna för att
säkerställa att nya webbplatser och
system som ska utvecklas eller
köpas/upphandlas är tillgängliga.

Fler organisationer fattar fler beslut som resulterar i
att nya webbplatser och system är digitalt
tillgängliga.

Förbättra förutsättningarna för
prioritering av åtgärder som syftar
att öka den digitala tillgängligheten
vid beslut om inkrementell
utveckling av existerande
webbplatser och system

Fler organisationer fattar fler beslut som resulterar i
att fler inkrementella åtgärder för att höja den
digitala tillgängligheten i existerande system
genomförs.
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7.2.4 Fokusområde 3: Organisationers förmåga att genomföra och
validera åtgärder för ökad digital tillgänglighet
Tabell 8: Tänkbara mål och önskvärda effekter för fokusområde 3.
Vad som behöver åstadkommas

Önskvärda specifika effektmål

Öka organisationers förmåga att
förstå vilken förmåga de behöver.

Fler organisationer har förmåga att kontinuerligt
besluta om, planera, genomföra och följa upp
åtgärder som leder till ökad digital tillgänglighet.

Öka organisationers förmåga att
skaffa sig nödvändig förmåga

Fler organisationer har förmåga att kontinuerligt
besluta om, planera, genomföra och följa upp
åtgärder som leder till ökad digital tillgänglighet.

Öka organisationers förmåga att
bibehålla och utveckla sin förmåga

Fler organisationer har förmåga att kontinuerligt
besluta om, planera, genomföra och följa upp
åtgärder som leder till ökad digital tillgänglighet.

Öka organisationers förmåga att
göra och få ut mer av den förmåga
de redan har

Fler organisationer har förmåga att kontinuerligt
besluta om, planera, genomföra och följa upp
åtgärder som leder till ökad digital tillgänglighet.

7.2.5 Exempel på hur önskade förändringar
och effekter kan åstadkommas
De åtgärder som beskrivs nedan ska endast ses som exempel i syfte att underlätta
kommande arbete med att specificera och planera genomförandet av relevanta
åtgärder.
7.2.5.1

Öka motivationen att agera

Öka organisationers och individers motivation att agera för att höja sin digitala
tillgänglighet i syfte att göra fler organisationer motiverade att arbeta med
tillgänglighet på ett strategiskt och regelbundet sätt.
Tabell 9: Exempel på hur motivation att agera kan öka.
Motivationstyp

Framgångsfaktor

Exempel på tänkbara åtgärder

Lagstiftning

Organisationer vet att de omfattas
av en lag som de måste uppfylla.

Sprid information om lagkrav så
att lagen upplevs tydligt enkel
och relevant.

Lagstiftning

Organisationer är motiverade att
uppfylla lagens krav.

Strategisk lagföring. Jobba med
lagen som verktyg för att få till
förändring, likt Structured
negotiations metodiken.
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Egenintresse

Samhällsintresse

7.2.5.2

Organisationer är motiverade
utifrån sitt egenintresse att gå
längre än vad lagen kräver för att
säkerställa digital tillgänglighet

Organisationer är motiverade
utifrån sitt samhällsintresse att gå
längre än vad lagen kräver för att
säkerställa digital tillgänglighet

Visa på mätbara vinster och
effekter med digital
tillgänglighet. Exempelvis
genom:
• Ett projekt ihop med
konverterare där enkla,
avskalade, tillgängliga
lösningar A/B testas (fokus på
intäktssidan).
• Ett projekt som undersöker
hur kostnader för manuellt
stöd i kundtjänst påverkas av
en webbplats tillgänglighet
(fokus på kostnadssidan).
• Utforma lagkrav så att de
främjar förbättring utöver att
följa en viss standard.
Exempelvis mjukare krav på
självskattning av förbättringar
senaste året, plan på steg
framöver osv.
• Genomför kommunikativa
insatser som för upp
tillgänglighet på agendan för
fler som jobbar med social
hållbarhet.

Förbättra förutsättningarna att driva nödvändiga beslutsprocesser

Förbättra förutsättningarna att lyckas för de individer eller grupper som vill få
uppmärksamhet för tillgänglighetsfrågan och driva en beslutsprocess som resulterar
i att fler beslut fattas om konkreta åtgärder som stärker organisationers digitala
tillgänglighet avseende policys och riktlinjer, nyutveckling, inköp/upphandling eller
inkrementell utveckling
7.2.6

Exempel på åtgärder inom fokusområde 2, generella beslut

Tabell 10: Exempel på åtgärder för att få fram generella beslut.
Framgångsfaktorer

Exempel på tänkbara åtgärder

Tillgänglighetsfrågan får
uppmärksamhet

Bidra till att skapa externa triggerhändelser genom:
• Benchmarking. Främja ranking och jämförelselistor
av tillgänglighetsstatus inom olika branscher.
• Skapa och sprida filmer från användartester och
berättelser
• Underlätta för användare att ge feedback på olika
digitala tjänster.
Journalister. Samverka med journalister så att
tillgänglighetsproblem i högre utsträckning
uppmärksammas inom media.
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Organisationen beslutar
ta tag i frågan

Underlätta för motiverade personer att skapa interna
allianser, exempelvis mellan jurister, UX- och
användbarhetsspecialister, digitala analytiker samt
tjänst-/produkt-/affärsansvariga genom att belysa
tillgänglighetsfrågan från deras respektive perspektiv
och genom att utveckla modeller och metoder för
samverkan

Organisationen förstår behovet
och kan välja
lämplig åtgärd

Utbilda ansvariga personer.

Organisationen kan säkra
nödvändigt beslut

Utbilda ansvariga personer.

7.2.7 Exempel på åtgärder inom fokusområde 2, specifikt för
beslutsprocesser som rör policys och riktlinjer.
Tabell 11: Exempel på åtgärder för att få fram specifika beslut som rör policys och riktlinjer.
Framgångsfaktorer

Exempel på tänkbara åtgärder

Organisationen beslutar ta tag i
frågan

Alliera frågorna digital tillgänglighet och social
hållbarhet genom kommunikativa insatser.

Organisationen förstår behovet
och kan välja
lämplig åtgärd

Verka för att fler inkluderar tillgänglighet i styrande
dokument.

Organisationen kan säkra
nödvändigt beslut

Ta fram exempel på hur olika organisationer
säkerställt beslut, så att nya organisationer kan
jämföra sig med dem som kommit längre.

7.2.8 Exempel på åtgärder inom fokusområde 2, specifikt för
beslutsprocesser som rör utveckling eller inköp/ upphandling av
nya system eller webbplatser
Tabell 12: Exempel på specifika åtgärder för att få fram specifika beslut som rör utveckling
eller inköp och upphandling.
Framgångsfaktorer

Exempel på tänkbara åtgärder

Tillgänglighetsfrågan får
uppmärksamhet

Samverka med relevanta aktörer för att förbättra
offentliga upphandlingar av tillgängliga IT-lösningar.

Organisationen beslutar ta tag i
frågan

Säkerställ att upphandlingsprocesser har
tillgänglighetskrav med tydliga godkännande- och
avslagsgrunder som är juridisk giltiga.
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Organisationen förstår behovet
och kan välja
lämplig åtgärd

Utbilda beställare i test och upphandling.
Främja användarinvolvering i upphandling och
testprocesser.
Ta fram kravmallar och metodik för krav och test,
exempelvis som ett samarbete mellan beställare,
leverantörer och jurister.
Lyft fram goda exempel på konkreta krav och
formuleringar för vanliga typer av IT-lösningar.

Organisationen kan säkra
nödvändigt beslut

Ta fram metoder och underlag för kvalitetskontroll och
leveransgodkännande.

7.2.9 Exempel på åtgärder inom fokusområde 2, specifikt för
beslutsprocesser som rör prioritering av åtgärder som syftar att
öka den digitala tillgängligheten vid beslut om inkrementell
utveckling av existerande webbplatser och system
Tabell 13: Exempel på specifika åtgärder för att få fram specifika beslut som rör inkrementell
utveckling.
Framgångsfaktorer

Exempel på tänkbara åtgärder

Tillgänglighetsfrågan får
uppmärksamhet

Ta fram mallar för hur frågan kan fångas upp i projektoch planeringsdirektiv.

Organisationen beslutar
ta tag i frågan

Ta fram argumentationsstöd:

Organisationen förstår behovet
och kan välja
lämplig åtgärd
Organisationen kan säkra
nödvändigt beslut

• Argument för digital tillgänglighet som adresserar
både lagtvång, egenintresse
och samhällsintresse.
• Typiska invändningar mot att åtgärda digital
otillgänglighet och hur man kan neutralisera dem.
Utbilda projektledare, systemägare med flera.

Se argumentationsstöd ovan samt ovanstående
avsnitt om motivation.
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7.2.9.1

Bidra till att höja organisationers förmåga att genomföra åtgärder

Tillse att fler organisationer har förmåga att på kontinuerligt basis besluta om,
planera, genomföra och validera åtgärder som leder till ökad digital tillgänglighet:

7.2.10 Exempel på åtgärder för arbete inom Fokusområde 3
Tabell 14: Exempel på åtgärder som kan höja organisationers förmåga.
Kritiska
förutsättningar

Framgångsfaktor

Exempel på tänkbara åtgärder

Självinsikt om
kompetensbehov.

Organisationer förstår
vilken förmåga de
behöver för att kunna
säkra sin digitala
tillgänglighet.

Förklara vilka roller och ansvar kring tillgänglighet som
behövs i organisationer. Ta fram färdiga
rollbeskrivningar och sprid dem.

Organisationer kan
skaffa sig den förmåga
de bedömt är
nödvändig.

Rekrytering. Satsningar på att få fler organisationer att
rekrytera personer med funktionsnedsättningar.

Rekrytering av
extern kompetens.

Utvecklingstrappa: Gör det lätt att identifiera
organisationers mognadsgrad när det kommer till
inkludering, och sätta in relevanta aktiviteter i respektive
steg i utvecklingstrappan. Eldsjälar bör vara ett tidigt
steg i trappan.

Främja att tillgänglighet finns med som del av fler
utbildningar på högskole- och yrkeshögskolenivå.
Ta fram checklistor med lämpliga exempel på krav som
organisationer kan ställa vid anlitande av konsulter som
behöver ha kompetens om digital tillgänglighet samt ge
tips på hur organisationer kan validera att kandidater
uppfyller kraven i fråga.
Främja certifieringsprogram och andra insatser som
höjer statusen på arbete med digital tillgänglighet.

Utveckling av
intern kompetens.

Organisationer kan
bibehålla och utveckla
sin förmåga att
säkerställa digital
tillgänglighet.

Utveckla och tillhandahåll en digital tillgänglighetsportal
som erbjuder kunskap, arbetsmetodik, FAQ, exempel,
verktyg, tips och tricks. Likt en utökad version av
Webbriktlinjer *)
Främja utbildning för yrkesverksamma. Exempelvis
genom att subventionera föreläsningar på området,
skapa e-learning eller liknande.
Ordna nätverksträffar - Starta eller stötta initiativ där
människor delar kunskap med varandra, likt
Mittnätverket och Meetups.
Skapa och erbjud material som gör att organisationer
kan hålla egna workshops och utbildningar om
tillgänglighet, likt www.respekttrappan.se.

Utväxling på
befintlig
kompetens.

Organisationer kan
göra och få ut mer av
den förmåga de redan
har. det vill säga öka
sin produktivitet och
verkningsgrad.
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Open source: Verka för bättre tillgänglighet i populära
och viktiga ramverk och komponentbibliotek
“Lean/agile accessibility”: Utveckla metodstöd i hur man
jobbar med tillgänglighet utan att det blir konflikter med
nuvarande processer (minimum viable product, lean,
agile, “move fast, break things”).

Stöd på forum: Delta aktivt i webbforum för att svara på
konkreta frågor från marknaden om exempelvis lagar,
verktyg, kravställning, best-practice med mera.
Användartester: Gör det enkelt att involvera personer
med funktionsnedsättningar i användartester. Gör det
lätt för beställaren och attraktivt för testare (lös
ersättningsfrågan).
Användarfeedback: Underlätta för användare att ge
feedback på olika digitala tjänster.
Design: Utbilda användare med funktionsnedsättningar
att vara med i designprocesser där digitala produkter tas
fram. Hjälp organisationer implementera arbetssätt där
användarna får vara delaktiga.
Intresseorganisationer: Stärk intresseorganisationers
möjligheter att involvera sina medlemmar i tester,
fokusgrupper och designprocesser. Exempelvis genom
öronmärkt finansiering för dessa processer.
Efterlevnad av
genomförda
åtgärder

Organisationer har
förmåga att följa
etablerade standarder
för tillgänglighet.

Utveckla, tillhandahåll och rekommendera
relevanta metoder för att mäta digital tillgänglighet
utifrån etablerade standarder och riktlinjer.

Validering av
genomförda
åtgärder

Organisationer har
förmåga att mäta och
utvärdera effekter av
genomförda åtgärder
för att ha ökat den
digitala tillgängligheten.

Utveckla, tillhandahåll och rekommendera
relevanta metoder för att mäta effekten av digital
tillgänglighet/otillgänglighet, det vill säga dess effekt på
berörda användare liksom på verksamheten i sig själv:
• Kostnader i verksamheten
• Intäkter som verksamheten genererar
• Användarupplevelser som
verksamheten skapar
• Volymer som verksamheten skapar

*) Exempel på önskat innehåll för den portal som intervjupersoner föreslagit är:
●

Fakta med definitioner och statistik om personer med funktionsnedsättningar.

●

Kunskap om vad olika funktionsnedsättningar innebär och specifikt hur olika
funktionsnedsättningar påverkar människors förmåga att ta till sig och
framgångsrikt använda webbplatser och e-tjänster.

●

Information om vilka verktyg personer med funktionsnedsättningar ofta
använder som behöver stödjas i den egna IT-miljön (till exempel skärmläsare).

●

Information om vilka utmaningar i användningen av webbplatser och
e-tjänster som personer med funktionsnedsättningar ofta vill ha hjälp med och
exempel på vilka typer av åtgärder som kan lösa deras behov.
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●

Information om vilka verktyg som organisationer kan använda för att
identifiera, prioritera och lösa dessa behov på sina egna webbplatser och
i sina egna e-tjänster.

●

Kunskap om vad organisationer bör tänka på i rollen som upphandlare av
digitala system och utvecklingstjänster samt hur de kan kravställa och
utvärdera leverantörsförslag på ett sätt som ökar sannolikheten för att
upphandlade lösningar blir digitalt tillgängliga.

●

E-learningmoduler som den egna personalen kan använda för att
kompetensutveckla sig på detta område.

7.3

Nästa steg för berörda myndigheter

Denna rapport belyser organisationers förutsättningar att höja sin digitala
tillgänglighet. Att bidra till att öka deras motivation, utveckla deras förmåga och
minska den friktion de kommer att möta i sitt arbete för digital tillgänglighet är ett
långsiktigt åtagande som bör planeras på minst tre till fem års sikt.
Planeringen bör ta hänsyn till och koordineras med de lagförändringar som kommer
att träda i kraft under samma period. Den bör även beakta att organisationer i
offentlig och privat sektor under en period möter olika legala krav och i vissa
avseenden har olika förutsättningar. Deras utmaningar uppvisar dock tillräckligt
stora likheter för att det ska vara värt att hålla ihop främjandearbetet.
En tänkbar infallsvinkel på utmaningen är att se det kommande arbetet ur ett
”kampanj- eller programperspektiv” där olika målgrupper behöver stödjas och
bearbetas på delvis olika sätt under en tre- till femårsperiod.
Nästa steg för berörda myndigheter blir att, givet dessas uppdrag, strategi och
förutsättningar, bedöma vilka av ovanstående förslag som kan genomföras av
vem och när. Tänkbara resultat av detta arbete kan vara:
1. En gemensam strategi för hur berörda myndigheter ska samverka i syftet att
främja organisationers förutsättningar att höja sin digitala tillgänglighet.
2. En roadmap som sträcker sig över tre-fem år:
a. Viktiga triggertidpunkter som till exempel när nya lagar träder i kraft för
olika målgrupper.
b. Prioriterade åtgärder för att förbättra organisationers förutsättningar
att arbeta med digital tillgänglighet samt tidpunkter då nyckelleveranser
måste vara klara. Prioritering kan med fördel förankras med utvalda
intervjupersoner som uttryckt ett intresse för att vara delaktiga i fortsatta
aktiviteter.
c. Kommunikativa nyckelinsatser för att marknadsföra och sprida ovanstående
leveranser.
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3. En ansvarsfördelning för finansiering och genomförande av inledande aktiviteter
med att konkretisera specifikation och genomförandeplanering för prioriterade
åtgärder. Ansvarsfördelningen bör inkludera programansvar.
4. Start av riktade förstudier för prioriterade aktiviteter. Även här är det mycket
positivt att involvera intervjupersoner som vill bidra till utvecklingen.
De intervjuer som genomförts och den analys som gjorts inom ramen för denna
studie har fokuserat på organisationers motiv och förutsättningar att förbättra sin
digitala tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar.
Under kommande arbete med att planera, utveckla och genomföra prioriterade
åtgärder för att höja organisationers motivation och förmåga föreslår projektgruppen
att även representanter för organisationer som företräder personer med
funktionsnedsättningar inkluderas.
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