
INSTITUTIONEN FÖR DATAVETENSKAP | LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA | PRESENTATIONSDAG 2016-06-03

EXAMENSARBETE Web Accessibility Quality Assessment at a Major Swedish Industry Manufacturer
STUDENT Elin Bäcklund
HANDLEDARE Björn Regnell, Johan Linåker (LTH)
EXAMINATOR Martin Höst (LTH)

Vad tillgängliga intranät kan göra för
ett stort industriföretag

POPULÄRVETENSKAPLIG SAMMANFATTNING Elin Bäcklund

En explosiv ökning av interaktiva webbttjänster gör att webb-tillgänglighet är ett
hett ämne. Det syftar på att alla, oavsett funktionsnedsättningar, ska komma åt
webb-innehåll. Företag med hundratals applikationer kan genom förbättrad till-
gänglighet effektivisera arbetsprocesser, spara resurser och rekrytera fler.

År 2015 infördes en ny diskrimineringslag som kräver
att företag vidtar åtgärder för webb-tillgänglighet.
Med webb-tillgänglighet, eller web accessibility på
engelska, menar man att webben ska anpassas och
bli användbar för alla, även personer med funktion-
snedsättningar. Scania har hundratals webbaserade
verktyg för intern kommunikation. Motiverad av
företagets strävan efter en effektiv arbetsprocess och
kärnvärden som bygger på kvalitet och respekt för in-
dividen, har jag gjort en fältstudie för att ta fram
kvalitetskrav och riktlinjer för mer tillgängliga in-
terna webb-verktyg.

Vad jag har kommit fram till i min undersökning,
genom utförda intervjuer, enkäter och observationer,
är att det handlar om att kombinera användbarhet
med tillgänglighet och skapa funktionella webbsidor
för alla. Enligt en forskning av Unionen kan en per-
son i snitt spara 26,5 minuter av sin arbetstid, per
dag, om webb-verktygen görs funktionella. För ett så
stort företag som Scania kan effektiviseringen spara
hundratals miljoner kronor.

Jag fick över ett tusen svar på enkätundersöknin-
gen jag utförde på Scania. Resultaten visar att 74%
av de svarande upplever problem med att navigera
eller förstå webbaserade arbetsverktyg. Dessa prob-
lem är vanliga och beror på ett bristande tillgäng-
lighetstänk i ett tidigt utvecklingsskede, hos företag.
Siffrorna visar på att bättre tillgänglighet ökar den
generella kvalitén på webben.

I mitt resultat har jag presenterat kvalitetskrav
och riktlinjer, bl.a. baserade på världsstandarden

WCAG1. Jag har skapat en kravspecifikation som är
mer anpassad till företags interna webbaserade lös-
ningar än myndigheters officiella, samt validerat lis-
tan genom att appliciera den på en applikation. Ett
exempel på krav som ofta bortprioriteras är: Säker-
ställ att webbsidan fungerar på en mindre skärm. En
slutanvändare svarade såhär på min enkät:

“Det är svårt att läsa från de små mobil-
skärmar som tillåts, allt som krävs är ålder-
srelaterad synnedsättning för att det ska bli
problem.”

Men även personer utan nedsatt syn kommer
kunna dra nytta av att webbsidorna anpassas till en
mobil plattform så fort de lämnar kontoret.

Mina slutsatser från denna undersökning bygger på
att motivera arbetet med tillgänglighet och förankra
det i företagskulturen så att det kan genomsyra
varje projekt. Jag har lyft fram fördelarna med att
jobba för en högre kvalité så som effektivitet, större
rekryteringsurval och socialt ansvar. Jag har
också tagit fram listor av prioriterade kvalitetskrav
och rekommenderade åtgärder för att säkerställa
förbättring. Jag ser fram emot att någon ska ta över
ansvaret för frågan på Scania och att den ska fort-
sätta drivas tills den har rotats i företagskulturen.
Jag hoppas också att detta exjobb kan bidra till en
ny standard för företags interna webb-tillgänglighet.

1https://www.w3.org/TR/WCAG20/


