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1. Inledning 
Detta dokument är avrapportering av etapp 1 i projektet Portalutveckling åt FMLS. 
Projektet ingår som en del i Dyslexiförbundet FMLS 3-åriga projekt En 
kommunikations- och mediestruktur baserad på multikanalstänkande. 

2. Syfte, etapp 1 
Etapp 1 i projektet Portalutveckling åt FMLS syftar till att ta fram de funktionella och 
tekniska förutsättningarna för att utveckla en webbportal åt Dyslexiförbundet FMLS. 
Under etappen ska även en första version av en webbportal, FMLS-portalen 1.0, 
utvecklas åt Dyslexiförbundet FMLS och dess medlemmar. I portalen ska 
Dyslexiförbundet FMLS kunna publicera information dels till medlemmarna, vilka kan 
vara personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi såväl som deras anhöriga, dels till 
allmänheten för att sprida kunskap om läs- och skrivsvårigheter.  

3. Projektmål och måluppfyllelse 
Etapp 1 har delats in i tre delar:  

• Framtagning av funktionell respektive teknisk kravspecifikation 

• Framtagning av FMLS-portalen 1.0 

• Utbildning av några av Dyslexiförbundet FMLS medarbetare 

 
Figur Bilden visar de tre delarna som ingår i etapp 1: Behovsanalys och teknisk 
realiseringsanalys, framtagning av portal samt utbildning av några av Dyslexiförbundet 
FMLS medarbetare. 

 

Nedan presenteras etappens mål samt måluppfyllelsen. 



 

 

 

3 

 

3.1. Projektmål: Funktionella och tekniska krav för utveckling av 
portalen ska ha tagits fram  

Den funktionella kravspecifikationen återfinns i bilaga A. Den innehåller dels förslag till 
innehåll i portalen, dels funktionella krav på portalen. 

Den tekniska kravspecifikationen återfinns i bilaga B. Den beskriver portalens olika 
delar; server- och klientdel. Den tekniska lösningen är framtagen för att kunna vara så 
flexibel som möjligt och med särskilt fokus på låga drift- och underhållskostnader. 
Kravfångst, teknikval och utveckling har skett samlat med inriktning på en första skarp 
version av FMLS-portalen.  

3.2. Projektmål: En testsida ska ha tagits fram 

Dyslexiförbundet FMLS behov och önskemål har samlats in främst genom diskussioner 
i workshopform. Utifrån dessa behov och önskemål samt den funktionella respektive 
tekniska kravspecifikationen har en förenklad version av FMLS-portalen tagits fram.  

I det ursprungliga förslaget var tanken att etapp 1 skulle vara en förstudie som skulle 
resultera i en funktionell respektive teknisk kravspecifikation för en webbportal – 
baserat på Dyslexiförbundet FMLS behov. Under projektplaneringen framkom ett 
starkt behov av att ta fram en enkel testsida med möjlighet att testa portalens 
administratörsgränssnitt: Framtagandet av en testsida lades till som projektmål. Vart 
efter projektet fortskred stod det klart att det från början var nödvändigt att bygga upp 
grunden för den färdiga portalen direkt, att bara ta fram en testsida hade varit 
bortkastat arbete som det inte skulle gå att bygga vidare på. Enligt ursprungliga planen 
skulle slutresultatet år tre vara FMLS-portalen 1.0, men det mest logiska är att definiera 
den nuvarande versionen till 1.0 och ge den slutgiltiga ett högre versionsnummer. Så i 
fortsättningen åsyftas den nu framtagna versionen när ”FMLS-portalen 1.0” anges. 

Två funktioner valdes ut för att ingå i FMLS-portalen 1.0: En blogg samt tidningen Läs 
& Skriv. Dyslexiförbundet hade även önskemål om att en tredje funktion – en separat 
del där lokalföreningarna ska kunna publicera innehåll – skulle finnas med nu, men det 
har inte varit möjligt på grund av begränsad budget. Diskussioner pågår om möjligheten 
att ge de lokalföreningar som nu är med i Dyslexiförbundet FMLS projekt en begränsad 
behörighet så att de kan publicera innehåll i bloggen. 

Upplägget för hur tidningen ska presenteras visade sig vara relativt komplicerat och en 
hel del tid har satsats på att ta fram ett lämpligt koncept för hur tidningen ska 
presenteras på ett multimedialt sätt på webben. Kostnaderna för framtagandet av att 
fullt ut installera webbpubliceringssystemet, Drupal, samt framtagandet av den 
grundläggande funktionaliteten i portalen har täckts av att ambitionsnivån för den 
funktionella och tekniska kravspecifikationen dragits ned. Samtidigt innebär valet av 
Drupal som tekniks plattform att behovet av utbildning kring 
administratörsgränssnittet blir lågt och vissa timmar överfördes till utveckling av 
portalen. 

FMLS-portalen består idag av ett antal grundelement, men grafik har ännu inte lagts till. 
Ett förslag till hur startsidan kan se ut när även den grafiska designen läggs till har dock 
tagits fram för att få igång en diskussion inför nästa etapps arbete. 

Dyslexiförbundet FMLS vill att användaren ska mötas av ett gränssnitt som förmedlar 
en känsla av tidning, men artiklarna som finns i portalen ska främst vara video-
baserade.  
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Startsidan. 

 

Bloggen. 
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Tidningen Läsa 
& Skriv 

 

Skapa 
användarkonto. 

Figur FMLS-portalen 1.0 utan färdig grafik.  
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Figur FMLS-portalen 1.0. Förslag till grafisk utformning av startsidan. Tanken är 
att utseendet ska förmedla en tidningskänsla. Färgkodning används för olika 
kategorier av innehåll. Annonsernas rubrikyta hålls neutralt grå för att särskilja 
annonserna från portalens övriga innehåll. 

Portalen nås från URL:en http://www.mediaprojekt.fmls.nu/  

I nästa etapp kommer den bland annat att verifieras mot alla ledande webbläsare på PC 
och Mac och når då minst 99 % av marknaden. 

3.3. Projektmål: Några medarbetare hos Dyslexiförbundet FMLS 
ska ha utbildats vad gäller administratörsgränssnittet. 

Två personer från Dyslexiförbundet FMLS har fått en utbildning i hur det 
administrativa gränssnittet fungerar och hur innehåll läggs in i portalen. De kommer nu 
att testa att lägga in information och sammanställa krav och önskemål för hur de vill att 
portalen ska vidareutvecklas i de kommande etapperna av projektet. Eventuellt 
genomförs en workshop i slutet av januari för att samla in krav och önskemål och för 
att diskutera utvecklingen under nästa steg av det tre-åriga projektet. 

4. Metod 
I detta avsnitt redogörs för tjänsteutveckling för TV kontra utveckling för webb eller 
mobiltelefon, tjänsteutveckling med ett Design-för-Alla-perspektiv samt en 
presentation av e-Centrets utvecklingsprocess.  

4.1. Utveckling för TV kontra webb och mobiltelefon 

En dator med Internetanslutning är inte tillgänglig som ett informations- och 
kommunikationsverktyg för alla, speciellt inte för de svaga grupperna i samhället. Den 
är för dyr och för komplex för många. 98 % av Sveriges befolkning har tillgång till TV 
(World Internet Institutes nollbasmätning 2007). Bredbands-TV, som möjliggör 
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interaktiva TV-tjänster, blir allt vanligare i hushållen idag. Mobiltelefoner har också stor 
penetration i samhället och ger tillgång till tjänster och information på de flesta platser. 

FMLS-portalen utvecklas i sin första version för presentation på en datorskärm, men 
tanken är att tjänsten ska kunna presenteras på en TV eller mobiltelefon i framtiden.  

TV-mediet skiljer sig från datorer i flera punkter. En vanlig TV-skärm har påtagligt 
lägre upplösning än de flesta datorskärmar. Det innebär att informationsinnehållet 
behöver hållas nere. Det är därför nödvändigt att reducera informationen som visas på 
skärmen. På grund av den lägre upplösningen fungerar bilden bättre än text, 
informationen behöver därför visualiseras. Detta leder till att den mest centrala 
informationen lyfts fram, förtydligas. 

Att utveckla en tjänst utifrån TV-mediets särskilda förtecken är mycket fördelaktigt 
även för tjänster tänkta för webb/dator. Dessa tjänster blir, genom sitt tydliga och 
visuella upplägg, tillgängliga för större målgrupper än många traditionella webbsidor.  

TV-tjänster och mobiltjänster har den likheten att de navigeras på samma sätt, genom 
piltangenter och OK-knapp. Därför är det möjligt att föra över en TV-tjänst till 
mobilmiljö utan alltför stora anpassningar. 

Det är också viktigt att oavsett vilken terminaltyp som används för att nå tjänsten skall 
användaren känna igen sig. 

  

Figur Igenkänning är viktigt oavsett vilken terminal som används för att nå en tjänst. Här 
används tjänsten Läsaren som ett exempel. 
 

4.2. Design för Alla 

Genom att i projektet vända sig till målgrupper med särskilda och delvis olika behov 
som följd av sin funktionsnedsättning blir kravställningen för funktionalitet och design 
komplex. Men detta medför även att designen blir mer genomtänkt för mer än en 
specifik målgrupp, vilket ofta tyvärr annars kan vara en begränsning med 
hjälpmedelsprodukter.  

Projektets förhållande till Design-för-Alla-begreppet är att genom att utgå från olika 
målgrupper med särskilda behov - i detta fall läs- och skrivsvårigheter/dyslexi - tar man 
hänsyn till detta från början och bygger enligt ett tänk som gör att tjänsten kan 
användas av alla i samhället. 

Funktionalitetskomponenter som stödjer de identifierade behoven kan integreras redan 
från början i tjänsten, vilket har konsekvenser för såväl upplägg och interaktion som 
teknisk design. Ett exempel på en sådan komponent är ”uppläsning av text”. Att denna 
funktionalitet finns innebär inte att alla individer kommer att vilja ha en ”uppläsning av 
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texten”, men för de som har behovet finns funktionaliteten enkelt tillgänglig (eftersom 
man tog hänsyn till detta behov från början).  

4.3. e-Centrets användningscentrerade utvecklingsprocess 

För att säkerställa att tjänsteutvecklingen tar hänsyn till och möta målgruppernas behov 
sker utvecklingsarbetet enligt e-Centrets användningscentrerade metod. Metoden är 
framtagen för att tjänster och information skall utgå från och möta olika användares 
förutsättningar och behov i olika situationer. 

Detta innebär att personer från målgruppen, 
samt inbjudna experter på målgrupperna, 
deltar under hela utvecklingsprocessen för att 
utvärdera och ha inflytande på allt från tidiga 
hypoteser om krav till skisser, design och 
färdig tjänst.  

Principiellt kan processen beskrivas som en 
spiralformad rörelse som i varje cykel rör sig 
mellan Analys, Design och Test. Spiralen 
som helhet rör sig under utvecklingens gång 
mot allt större konkretion, det vill säga från 
tidigare skisser och analysunderlag mot ett 
färdigt och implementerat system. 

 
Figur e-Centrets iterativa, 
användningscentrerade utvecklingsmetod. 

 

5. Slutsatser 
Projektresultatet i etapp 1 är en skarp första version av FMLS-portalen, FMLS-portalen 
1.0. Leveransen är mer omfattande än planerat. Tanken var att ta fram en enkel 
webbsida för att testa administratörsgränssnittet i Drupal. Det visade sig snabbt att det 
skulle vara svårt att bygga vidare på detta i det fortsatta arbetet och för att få en grund 
att bygga vidare på valdes det att fullt ut installera webbpubliceringssystemet Drupal. 
Samtidigt kan Dyslexiförbundet FMLS redan nu arbeta med den som ett verktyg i det 
dagliga projektarbetet och tanken är att bloggen ska användas för kommunikation inom 
projektet. Det innebär att nästa etapp kan lägga mer resurser på funktioner och 
anpassningar då grunden redan är klar. En prioriterad innehållskategori i nästa etapp blir 
troligen en yta för lokalföreningarna. 

Den framtagna första versionen bygger på standardmoduler i Drupal, detta är viktigt för 
att framtidssäkra portalen och möjliggjorde att mer funktionalitet kunde byggas in i 
portalen redan nu. Dessa moduler behöver i ett senare skede anpassas för att portalen 
fullt ut ska få den funktionalitet och utseende som Dyslexiförbundet FMLS önskar att 
portalen ska ha.  

Dyslexiförbundet FMLS kommer att testa portalen fram till slutet av januari. Då 
kommer en workshop att hållas för att diskutera hur de vill utveckla portalen (ingående 
funktioner, utseende med mera) samt vad som ska ingå under nästa etapp.  

Ansökan om ytterligare medel från Allmänna arvsfonden kommer att tas fram 
gemensamt med Dyslexiförbundet FMLS. För att nyttja beviljade resurser på bästa sätt 
kommer planeringen av nästa steg ske i nära samarbete med FUB Stockholm som 
driver ett liknande projekt parallell med detta. Deras behov är relativt likartade och de 
kan gemensamt dra nytta av resultat och lära av varandra. 



 
 

 

 

Bilaga A: Funktionell kravspecifikation 

Portalutveckling år FMLS, år 1 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum:  2008-11-25, rev 1 

Författare:  Theresa Harmanen 

  





 

 
 

 

I 

 

Innehållsförteckning 

1. Inledning....................................................................................1 

1.1. Läs- och skrivsvårigheter............................................................ 1 

2. Innehåll i en framtida FMLS-portal............................................4 

2.1. Allmänt ....................................................................................... 4 

2.2. Möjligt innehåll och funktionalitet .............................................. 4 

2.3. Värdeord och känsla ................................................................... 5 

2.4. Tankekarta.................................................................................. 5 

3. Funktionella krav .......................................................................7 





 

 
 

 

1 

 

1. Inledning 
Projektets syfte är att utveckla en webbportal åt Dyslexiförbundet FMLS och 
förbundets medlemmar vilka främst är personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi 
samt deras anhöriga. I portalen ska Dyslexiförbundet FMLS kunna publicera 
information till medlemmarna samt sprida kunskap om läs- och 
skrivsvårigheter/dyslexi.  

1.1. Läs- och skrivsvårigheter 

Andelen personer i Sverige som har problem med läsförmågan är hög. Bland läsforskare, 
pedagoger och lingvister råder det stor enighet om att antalet personer i Sverige, som 
inte har läsfärdighet nog för att tillgodogöra sig innehållet i en dagstidning på 
traditionellt sätt är cirka 25 %. Detta bygger på internationell forskning, bland annat 
genom flera IALS-undersökningar1. (Torbjörn Lundgren, 2007). Orsakerna varierar, till 
exempel synskador, dyslexi, afasi, utvecklingsstörning, svenska som andra språk med 
mera. 

I många sammanhang likställs läs- och skrivsvårigheter med termen dyslexi, trots att 
läs- och skrivsvårigheter är en paraplyterm som används oavsett vad den bakomliggande 
orsaken är.2 Gemensamt för alla med läs- och skrivsvårigheter är dock problem med 
läsning och/eller rättstavning.3 Personer med läs- och skrivsvårigheter kan även ha 
problem med vänster-höger, datum, tid och multiplikation. 

1.1.1. Dyslexi 

Cirka 4-8% i Sverige har olika grader av dyslexi, det innebär 330 000 – 660 000 
personer.4 Dyslexi kan klassas som världens vanligaste funktionshinder.5 Dyslexi, eller 
ordblindhet som det ofta kallas, innebär att man har svårigheter att läsa och/eller skriva 
korrekt, mer specifikt att man har svårigheter att förstå sambandet mellan ljud och 
bokstäver.6 Personer som har dyslexi har problem att avkoda texten. Det vill säga att på 
ett automatiserat sätt koppla bokstavens utseende till dess ljud. Man har inte generella 
problem att förstå ett innehåll, däremot kan man ha svårt att förstå innehållet i just en 
text, därför att avkodningsförmågan och eller arbetsminnet är begränsat och/eller att 
processandet av informationen tar längre tid än normalt. Vanligt är att man både har 
svårt att läsa och skriva7, men en del har bara har svårt för det ena.: 

                                                

1 International Adult Literacy Survey 
2 http://www.ki.se/dyslexi/ 
3 http://www.hi.se/templates/Page____2276.aspx  
4 http://www.hi.se/templates/Page____2276.aspx 
5 http://www.stockholmsdyslexicentrum.se/dyslexi.htm 
6 http://www.fdb.nu/pdf/parmen.pdf 
7 http://www.vardguiden.se/Article.asp?ArticleID=5852  
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Problem med läsning 

• Läser långsamt och hackigt 

• Läser för fort 

• Lägger till (helt-helst) eller vänder på ord (som-mos) 

• Blandar ihop b och d 

Problem med att skriva 

• Osäker på hur bokstäver ser ut och låter 

• Hoppar över vokaler och kastar om konsonanter 

• Tar bort ändelser 

• Spegelvänder bokstäver och siffror 

• Blandar ihop vänster-höger, öst-väst 

Dyslexi är inte kopplat till intelligensen, men personens möjlighet till 
kunskapsinhämtning under uppväxten, och därmed allmänbildningen kan ha begränsats 
på grund av lässvårigheterna. Det går inte att se på en person om denna har dyslexi, men 
ofta finns fler funktionsnedsättningar med i bilden, beroende på den bakomliggande 
orsaken, men även beroende på situation. Kognitiva nedsättningar som ofta finns med i 
bilden är minnessvårigheter, problem med struktur, tid och rumsuppfattning (vänster-
höger-orientering eller att hitta fram geografiskt)8. Nedsättningar av den kognitiva 
förmågan kan också bero på en förvärvad hjärnskada. 

Personer med dyslexi hinner ofta inte ta del av den stora strömmen av information som 
ständigt bombarderar oss i vår vardag och de har ett än större behov av att sålla. Men 
med dyslexin följer ofta en svårighet att urskilja och sålla vilken information som är 
viktig att ta del av, exempelvis vilka brev som måste läsas, eller vilken information på 
arbetet som är viktig att ta del av.  

”..de har grott in av oöppnad post… man vet inte vad man ska läsa, och man vet inte vad 
man ska kasta” /intervjuad expert med dyslexi 

För att personer med dyslexi ska kunna läsa eller skriva behöver de lång tid på sig, och 
ofta en lugn miljö för att kunna koncentrera sig.  

”...det som andra kanske fixat på ett halvår, det har jag tagit några år på mig…” 
/intervjuad expert med dyslexi 

Många situationer i samhället som innebär att man måste läsa eller skriva utspelar sig 
ofta i miljöer där det kan vara svåra att koncentrera sig. Störningsmoment kan vara en 
dörr som slår igen, någon som talar i närheten, eller kollegor som rör sig i korridoren 
utanför. För vissa personer med dyslexi kan det även vara svårt med hörfokus, det vill 
säga att urskilja vilket ljud man ska lyssna på. Ett exempel på detta kan vara att under 
en föreläsning ha svårt att kunna lyssna på föreläsaren och ta till sig vad denne säger om 
någon viskar eller gör ljud i föreläsningssalen. Dyslexin förvärras ofta under nervositet 
eller stress, exempelvis när personen måste anteckna ett viktigt namn eller 
telefonnummer, som då kanske blir oläsligt.  

”Jag undviker situationer där jag behöver skriva själv.” /intervjuad expert med dyslexi 

                                                
8 NAV NONITE - Nordisk informations-DVD om tekniskt läs- och skrivstöd i arbetslivet 
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Om man dessutom har ett annat språk än svenska som modersmål förvärras situationen 
ytterligare, vilket resulterar i att i stort sett all samhällsinformation blir otillgänglig om 
man inte får hjälp. Mycket information i samhället är beroende av att mottagaren av 
informationen tar till sig den snabbt för att kunna ta olika beslut. Många som har läs- 
och skrivproblematik får då ta hjälp av anhöriga som hjälper till att läsa informationen. 
Dessa situationer kan upplevas integritetskränkande då mottagaren blir beroende av sina 
anhöriga för att kunna ta emot personligt riktad information. 
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2. Innehåll i en framtida FMLS-portal 

2.1. Allmänt 

• Portalen ska i förlängningen kunna ersätta FMLS webb om så önskas. 

• Förbundet ska vara delaktiga i framtagandet av portalen. Workshop kommer att 
genomföras i dec-jan. 

• Lokalredaktörer eller inte? En stor fråga som förbundet behöver reda ut. Hur få 
en organisation som har hand om portalen? 

2.2. Möjligt innehåll och funktionalitet  

• Bloggen 

o Erfarenhetsspridare 

o Film / text / bild  

• Tidningen Läs & Skriv 

o Video som ingång med möjlighet att gå djupare i materialet 

• Lokala sidor för de olika föreningarna, kanske utformade som lokala bloggar 

• Sida för t.ex. Skriv-Knuten, kanske utformad som egen blogg 

• Sökfunktion 

o Fritextsök med rättstavning 

o Filterfunktionalitet  

o Sökingångar  

o Olika sökvägar in i innehållet 

o Stor och komplex funktion. Viktigt att börja fundera över detta tidigt. 

• Länkningar (jmf wayoutwest.se som är producerad i Drupal) 

• Startsidan 

o Mötas av videofilm med info om dyslexi 

o Slumpa fram filmer på startsidan 

• Kunskapstorget 

o Bloggverktyg  

o Starkt kopplat till projektet 

o Information om dyslexi kopplat till innehållsproduktion – tillgänglighet 
kopplat till innehållsprod. 

o Strömmande rapporter  beställningsfunktion 

o Forskning om hur läsning fungerar 

o Bjuda in forskaren  3 min video som sammanfattar materialet 

o Annonser 
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o Frågor och svar 

o Ljudreportage (jmf radio) istället för uppläsning 

o Nyhetsbrev / RSS som informerar om nytt innehåll 

2.3.  Värdeord och känsla 

• Mer mänskligt (än webben) 

• Tidningsmetafor 

• Engagerande information 

• Levande portal 

• Människor, inte dokument 

• Delaktighet från organisationen och dess medlemmar 

• Flytande övergång Läs & Skriv och innehåll 

• Tidningens identitet tydlig 

• Vill kunna påverka informationsproduktion åt rätt håll, visa vägen 

2.4. Tankekarta 

 
 

Figur 1 – Tankekarta. Visar ett antal stora funktioner som bör finnas med i portalen i dess 
slutliga version. Strecken visar beroenden mellan funktionerna. Ritad av representant från 
Dyslexiförbundet FMLS. 
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Tankekartan vidareutvecklades senare av Dyslexiförbundet FMLS och resultatet 
presenteras nedan. 

 
Figur 2 – Möjlig struktur och möjligt innehåll i portalen. Bilden framtagen av 
Dyslexiförbundet FMLS. 

 

 



 

 
 

 

7 

 

 

3. Funktionella krav 
Detta är en bruttolista, utan prioritetsordning, över funktionella krav som framförallt 
tar upp det som är aktuellt i en första och en andra version av portalen. Projektet har 
valt att lägga större fokus på interaktionsspecifikationen vilket även är en form av 
kravspecifikation. 
 
1. Webbaserat system via dator 

I ett första skede ska portalen utvecklas för åtkomst via dator. I ett senare skede ska 
portalen även finnas åtkomlig via TV-skärm samt mobiltelefon. 

 
2. Navigering med hjälp av tangentbord och mus 

Användaren navigerar i tjänsten med hjälp av tangentbord och mus. 
 
3. Admingränssnitt 

Ett lättanvänt admingränssnitt med instruktioner ska finnas där representanter från 
FMLS kan lägga in nytt innehåll, uppdatera befintligt innehåll, redigera medlemmar, 
uppdatera portalens utseende osv. Åtkomst till detta admingränssnitt sker via dator. 
Loginskyddat. 

 
4. Login, för åtkomst till medlemssidor 

Enkel login, gärna visuell, för åtkomst av sidor enbart ämnade för medlemmar.  
 
5. Tool-tips vid mouse-over 

Knapparna innehåller ingen text. Istället visas en s.k. tooltip det vill säga en 
beskrivande textremsa vid fokus. 

 
6. Startsida med huvudnyhet och mindre nyheter som tumnaglar 

Följer tidningsmetaforen.  
 
7. Tumnaglar på innehåll 

Innehåll måste kunna visas som tumnaglar, som fungerar som länkar in i materialet. 
Tumnaglarna skulle kunna vara svartvita som ändrar till färg vid mouse-over och då 
spelar upp en ”trailer” i tumnageln. 

 
8. Uppspelningsgränssnitt 

Med funktionerna spela, pausa, spola, visa i helskärm, stäng (helskärm), antal 
minuter av totala tiden.  

 
9. Flikar med relaterat material (visas i pausläge vid helskärm) 

Flikar som visar ”liknande filmer”, ”vi rekommenderar”, och ”veta mer”.  
 
10. Avsändaren visas som logotyp i bilden vid uppspelning i helskärm 

Logotypen är klickbar och tar användaren till avsändarens sida i portalen. I pausläge 
blir avsändarens logo en knapp. 

 
11. Innehåll märks för att visa tillhörighet / avsändare 

Allt innehåll markeras med exempelvis en färgad flik för att visa vem som är 
avsändaren.  
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12. Yta dedikerad för annonser 
En yta till höger om ”tidningsytan” är dedikerad för annonser. Används när den 
behövs, annars är den tom.  

 
13. Klickbar pratbubbla placerad vid längre textstycken 

Portalen är skapad med så mycket visuellt innehåll som möjligt. Där text, som är 
längre än ett ord långt, förekommer ska en uppläsningsfunktion erbjudas kopplad 
till den aktuella ytan. Denna kan vara i form av pratbubbla som användaren klickar 
på för att få höra texten uppläst.  

 
14. Huvudnavigation beståendes av knappar med symboler 

Via huvudnavigationen når användaren portalens undersidor. I ett första skede 
placeras de två prioriterade innehållstyperna ”Läs & Skriv” och ”Bloggen” direkt i 
huvudnavigationen. Senare kommer huvudnavigationen att bestå av mer 
aggregerade kategorier.  

 
15. Bakgrunden byter färg (eller liknande) 

Bloggen och tidningen är exempel på innehåll med olika avsändare. För att tydligt 
visa vem avsändaren är och för att ge eller behålla en tydlig grafisk profil (vilket är 
extra viktigt för tidningar exempelvis) kan bakgrunden bakom ”tidningsytan” ändra 
färg. Känslan som eftersträvas är att varje innehållstyp har en egen undersida i 
portalen. 

 
16. Valt menyval markeras genom tydligare symbol i huvudnavigation 

För att visa vilken sida man är på markeras det aktuella menyvalet i 
huvudnavigationen. 

 
17. Kommentarsfunktion 

Möjlighet att lägga till kommentarer med video, ljud, bild, och / eller text. 
Tumnaglar av upplagd video eller bild ska kunna visas i presentationen av 
kommentarerna. 

 
18. Kategoriingångar 

Dedikerad yta för ingång till kategori med tumnaglar på senaste filmen och två 
tidigare filmer i varje kategori. 

 
19. Spara i Favoriter 

Enskilda artiklar kan sparas som favorit som sedan nås via ett Favoriter-bibliotek / -
filter.  

 
20. Sökfunktion 

Fritextsök med auto-completion-funktion ska finnas tillgänglig. 
 
21. Publicering av medlemsfilmer 

Medlemmarna ska kunna publicera egna filmer, placerad i olika kategorier. Dessa 
ska kunna granskas av admin innan publicering.  

 
22. Kontextuell hjälp 

Knapp som finns i alla vyer. Hjälpen ska vara kontextuell det vill säga beskriva 
funktionalitet och handhavande för det som visas i just den aktuella vyn.   
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23. Brödsmulor 
Dessa visar på position det vill säga var användaren befinner sig i systemet. 

 
24. Uppläsning av text 

Spelar upp textbaserat innehåll och instruktioner med hjälp av talsyntes alternativt 
inläst text. 

 
25. Textmarkering 

Vid längre texter i innehåll. Synkroniserad med uppläsningen. 
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1. Inledning 
Portalen är en nyproduktion vilket innebär att det inte finns några befintliga 
delar att ta hänsyn till. Friheten begränsas dock genom att hänsyn måste tas till 
befintlig teknik när det gäller PC/Webb-delen. Det handlar främst om 
anpassning till webbläsare och hantering av olika inmatningsenheter. Portalen 
ska från grunden anpassas till att vara ett multimedialt nav i förbundets 
webbutveckling. Särskild hänsyn tas även till projektet Läsaren som e-Centret 
genomför på uppdrag och Post- och Telestyrelsen och som i kommande 
versioner ska kunna nås från portalen. 

Projektet avser att anpassa portalen till både traditionell PC-miljö och 
presentation via set-top-box på TV. För framtida versioner även för mobil. 

Dokumentet avser beskriva olika möjligheter för åtkomst och interaktion med 
portalen. 

 



 

 

 

3 

2. Serverdel 
Det finns ett stort antal etablerade webbpubliceringssystem, så kallade CMS-
system (Content Management System) på marknaden. CMS-system kan delas 
in i så kallade fria programvara respektive kommersiella programvaror. De mest 
kända kommersiella systemen på vår marknad är EPiServer och Polopoly. 
EPiServer har ett starkt fäste inom offentligverksamhet och Polopoly är 
dominerande inom mediasektorn. 

Bland de fria CMS-systemen finns till exempel Drupal, Joomla och WordPress. 

Den tekniska lösningen är framtagen för att kunna vara så flexibel som möjligt 
och med särskilt fokus på låga drift- och underhållskostnader. Valet föll på 
programvaran Drupal som nyttjar en öppen plattform som kallas för LAMP, 
efter de ingående delarna:  

• Linux 

• Apache Web Server 

• MySQL 

• PHP  

Samtliga programvaror i portalen är så kallade fria programvaror, vilket innebär 
bland annat att lösningen inte belastas av framtida licenskostnader och medger 
en stor flexibilitet när det gäller drift och utveckling. Genom detta är man inte 
bunden till ett visst företag, utan är fri att använda egna resurser eller valfria 
konsultbolag. 

Vidare i dokumentet beskriver vi lösningens olika delar som huvudsakligen 
nedfaller i två delar; portalen och LAMP. Beskrivningen syftar till att beskriva 
de ingående komponenterna. 
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2.1. Portalen 

Det som benämns som portalen är den särskilda anpassning som framtagits 
inom projektet, Dyslexiförbundet FMLSs gränssnitt och Drupal som är 
programvaran.  

Tillsammans bildar de portalen. 

2.1.1. Dyslexiförbundet FMLSs gränssnitt 

Den här delen är det som utvecklas inom projektet. Det är resultatet av 
funktionella krav på interaktion och grafik som tillsammans bildar 
Dyslexiförbundet FMLSs gränssnitt. Det är som bilden nedan visar skiljt från 
programlogiken i Drupal. 

 

2.1.2. Drupal 

Drupal är ett helt fritt webbpubliceringssystem baserat på öppen källkod. 
Systemet har många välutvecklade funktioner och moduler som hanterar 
portalens olika behov. Systemet hanterar många olika informationstyper som 

text, bilder, video, kalender, 
forum mm. Dokumentarkiv 
med versionshantering och 
rollbaserad rättighets-
hantering är andra viktiga 
funktioner som är standard. 
Systemet är inriktat på vara 
grunden i webbplatser där 
många bidrar med material. 
Det finns ett mycket aktivt 
och öppet utbyte av idéer, 
tankar och frågor på olika 
Drupal-forum. Det leder till 
låga utvecklings- och 

anpassningskostnader. Drupal tilldelades 2007 första pris i “Open Source CMS 
Award” och fick den 29 september i år två första pris. Drupal fick utmärkelsen 
som bästa fria CMS plattform samt bästa PHP CMS 
system. Drupal finns i tusentals installationer, det 
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största projektet nu är Dagens Industri som går över till Drupal.  

Här följer några exempel som visar Drupals bredd och kompetens. Först är det 
fyra internationella webbplatser som kan vara intressanta, dels ur multimedia-
synpunkt, dels som inspiration för att visa vad man kan åstadkomma med 
öppen källkod. 

 

  

The New York Observer 

http://www.observer.com/ 
Warner Brother records 

http://www.warnerbrosrecords.com/ 

  

MTV Storbritannien  

http://www.mtv.co.uk/home  

Nasa 

http://www.nasa.gov/  
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I Sverige så övergår Dagens Industri till Drupal, det som nu är klart är DiTV. 

 

  

Dagens Industri, DiTV 

http://www.ditv.se/ 
Elite hotels 

http://www.elite.se/ 

  

Sveriges förenade studentkårer 

http://www.sfs.se/ 

Forum för levande historia 

http://www.levandehistoria.se/ 

 

2.2. LAMP 

De ingående komponenterna i LAMP är att betrakta som de-facto standard 
inom respektive område. Det innebär att drift och förvaltning av plattformen 
kan ske på i stort sett valfritt webbhotell. 

Det gäller är att man har en dedicerad server och kan justera olika parametrar 
efter behov. Är det, (som i detta fall) initialt en tjänst som inte kräver en 
dedicerad server, fungerar en delad lösning bra. Projektet kommer att ta fram 
rekommendationer för lämplig webb-hotell lösning, vilken garanterar bra drift 
av kombinationen LAMP/Drupal. 

2.2.1. Apache 

Apache är den mest välkända och använda webbservern och har varit så i över 
10 år. Apache webbserver är en skalbar lösning som finns för flera plattformar. 
Den ger en säker och stabil driftmiljö. Apache finns för Windows (win32) miljö 
och Unix. 
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2.2.2. PHP 

PHP är skriptspråket som hanterar kommunikationen mellan webbserver, 
CMS-systemet och databasen. PHP är plattformsoberoende, men den 
dominerande tillämpningen är med operativsystemet Linux . 

 
 

2.2.3. MySQL 

MySQL är en världsledande relationsdatabas (från början en svensk 
databashanterare, nu uppköpt av Sun Microsystems) som bygger på 
frågespråket SQL. Det finns stor funktionalitet kopplat till PHP.  
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2.2.4. Linux 

Linux är operativsystemet som består av olika delar,vilka är en samling av 
programvara som kallas linuxdistribution.  

 
 

3. Klientdel 
Portalen ska utformas för att stödja multikanal det vill säga att den ska kunna 
nås från dator, men senare även från TV via en Set-top-box och mobil. TV-
klienten kommer inte att distribueras som en ren IPTV-tjänst utan som en 
webbtjänst som tas emot av olika surf- eller hybridboxar. Dessa har mycket 
lägre totalkostnad och skulle kunna vara ett bra alternativ för vissa miljöer.  

Gartner Group har sedan sent 80-tal med hjälp av sin TCO modell (Total cost 
of ownership) mätt totalkostnaden för olika IT-system. Modellen tittar på 
direkta och indirekta kostnader. Erfarenheten av detta inom PC-världen är att 
kostnaden för hårdvaran är ungefär 15 % av totalkostnaden. Mot bakgrund av 
detta har vi titta på de olika tekniker som står till buds inom TV-området från 
ett livscykelperspektiv som ger en totalkostnadsfokus.  

Klientdelen i en webb-applikation är huvudsakligen webbläsare med olika 
insticksprogram (plug-ins) som körs på en värddator som kan ha flera olika 
operativsystem. Det finns en särkskild problematik som redovisas under kapitel 
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4 Webbläsare. Där redovisas det hur olika webbläsare idag stödjer standards 
eller bristen på detta som gör att verifiering av portalen mot olika webbläsare 
måste ske.Vi avser att testa portalen 1.0 mot ett antal webbläsare.  

Nedan kommer en beskrivning av olika klienter. Vi tror att det kan finnas 
intresse av att kunna nå portalen från flera olika klienter och med olika 
fjärrkontroller och inmatingsdon. 

3.1. Set-top-box (TV) 

I projektet har vi tittat på hybrid boxar eller så kallade ”Surfboxar” som är 
benämningen på en box som förutom att vara mottagare för TV-signal även har 
Internetanslutning och någon form av webbläsare. Surfboxar har generellt mer 
kompetenta webbläsare än vanliga IPTV-boxar. Det finns inom denna kategori 
inte någon gemensam teknisk plattform, istället finns en uppsjö av olika 
tekniker. Här kan man finna allt från små inbäddade system med klen 
processorkraft till fullvuxna PC-kloner som klarar att spela in flera parallella 
HD kanaler samtidigt som man surfar. Det spretar åt olika håll vilket ger en 
osäkerhet på hur det kommer att förhålla sig med service och support. 

I den kravbild som ligger till grund för projektet finns bland annat att 
kommande versioner ska kunna länka till PTS projektet Läsaren och hantera 
den som en del i portalen. Detta samt möjligheten till videomail ställer inte 
bara höga krav på webbpubliceringsverktyg utan även på mottagarsidan, i detta 
fall boxar. 

Vi har tittat närmare på några av dessa och specifikationerna som anges i 
dokument på webben eller i respektive manual stämmer inte mot det som finns 
i boxen. I nästa projektfas föreslås ytterligare tester och validering av ett mindre 
antal boxar. Vi vill även titta närmare på vilka möjligheter som finns att 
uppgradera webbläsare eller mediespelare.  

3.2. PC 

Den vanligaste klientplattformen kommer med all sannolikhet att vara en PC. 
Den finns väl utbredd och det som avgör om den fungerar bra eller ej som 
klient till plattformen är egentligen en webbläsarfråga som redovisas i ett 
särskilt kapitel. 

En annan fråga som rör PC-plattformen är möjlighet till olika hjälpmedel. 
Dagens PC har i stort sätt alla USB vilket gör att en mäng olika hjälpmedel kan 
anslutas. Det gäller även ett antal så kallade inbäddade system. 

3.3. Dator (Box) 

Datorer som används endast till särkskilda ändamål och som inte har den 
funktionalitet som en PC har brukar omnämnas som inbäddade eller inbyggda 
system. Det är en svensk tolkning av begreppet Embedded computer. Den här 
datortypen återfinns inom en mängd olika tillämpningar som vi stöter på i vårt 
dagliga liv. Det kan handla om styrsystem till hissar, kassaapparater, 
mikrovågsugnen eller bränsleinsprutningen till bilen. I slutet på 90-talet talades 
det mycket om dessa datorer då IT-kommissionen, Statskontoret med flera 
hade omfattande utredningar kring hur dessa skulle klara 2000-skiftet. Nu är 
det mera en naturlig och avdramatiserad del i vårt dagliga liv. 
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Fokus är att titta på de datorer som i grund och botten byggda med samma 
hårdvara som PC och körs med nerskalade versioner främst av Windows och 
Linux. 

Vi har valt att ta dessa i beaktande då de har en lång livscykel. Det beror dels 
på att det är disklösa datorer, dvs. inga rörliga komponenter samt att 
programvaran inte utsätts för angrepp av skadlig kod på det sätt som en sker 
med en PC. Till skillnad mot övriga delar i rapporten som behandlar 
nyckelfärdiga produkter är de olika inbäddade lösningarna endast 
mjukvarudelen och behandlar inte hårdvara då det finns i oräkneligt antal. 

Nedan följer två exempel som bygger på Linux som är en fri programvara och 
Windows som är en proprietär programvara. 

3.3.1. Linux Embedded   

Det finns en stor mängd av olika inbäddade Linux lösningar. Grundoperativet 
Linux är redan från början modulärt och slimmat. Det som krävs för portalen 
1.0 är en bra webbläsare för att fungera på denna plattform. Nackdelen är att 
det fortfarande är relativt krångligt att hantera och inte är att anse som en 
konsumentprodukt.   

3.3.2. Windows XP Embedded  

Windows Embedded har sina rötter i Windows CE som togs fram i mitten på 
90-talet och var ett litet modulärt operativsystem. Då främst för handhållna PC 
och för PDA: er. Det som projektet tittat på som en lösning för att nyttja 
Läsaren på TV är den senaste och mycket kompetenta versionen, XP 
Embedded.  

Det är en moduläriserad variant av den vanliga Windows XP. Det ger en 
mycket stor skalbarhet och tillåter omfattande anpassningar genom att den har 
12 000 individuella komponenter. En vanlig XP installation är kring 1.5 GB i 
storlek medan XP embedded är från 40 MB vilket är en fingervisning om den 
stora flexibiliteten. Den här typen av inbäddade system ger en mycket låg 
livscykelkostnad tack vare att det går att skräddarsy och genom det slipper man 
onödig krånglande funktionalitet. Skrivskyddad kärna gör att skadlig kod inte 
kan störa de olika tillämpningarna.  

Senaste versionen har Internet Explorer 7 och MediaPlayer 11. Programvaran 
har en livscykel på 10 år vilket måste anses som imponerande i IT-världen, det 
betyder att support på Windows Embedded Standard 2009 finns fram till 2018.   

Som klient till portalen uppträder den här plattformen precis på samma sätt 
som en PC. En Windows Embedded kan anslutas till en vanlig dataskärm eller 
till en TV.  

3.4. MediaCenter - HTPC 

Inom kategorin Mediecenter florerar flera olika akronymer. Det som nu är 
vedertaget kallas HTPC (Home Theatre PC). Här återfinns både mjukvara och 
hårdvara var huvuduppgift är visa media som TV, DVD, foton mm. 
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En viktig funktion som gruppen har är att navigering med fjärrkontroll och ett 
så kallat ”10-foot user interface” vilket innebär att gränssnittet är anpassat för ett 
betraktelseavstånd på cirka tre meter. 

En sekundär uppgift är att kunna surfa på Internet och hantera e-post. De 
funktionerna hanteras mycket varierande mellan de olika systemen inom denna 
kategori. 

Ett intressant styrdon att komplettera dessa med är AirMouse. Det är en trådlös 
mus som inte behöver en yta att köras mot utan fungerar fritt i luften. Den 
fungera med hjälp av gyro och i de flesta fall överförs signalerna med radio och 
inte IR vilket gör att den klarar stora avstånd och inte stoppas av hinder i 
siktbanan. 

Nedan följer två exempel som bygger på Linux som är en fri programvara och 
Windows som är en proprietär programvara.  

3.4.1. Linux MCE    

LinuxMCE (Linux Media Center Edition) är en Linux-distribution som är ett 
komplett media center som förutom traditionella multimedia finesser även 

hanterar ”smarta hem”-funktioner och telefoni.  

Det är en fri programvara som i sin helhet går 
att ladda ner från Internet. Det går även att 
köpa en installations DVD för $3. 

Den har en mycket kompetent webbläsare, 
Konqueror, som har KHTML som 
kodbibliotek vilket den delar med bland annat 
Apple´s Safari. Det går även relativt lätt att 
byta till Firefox. 

Nackdelen är att distributionen har relativt begränsade val som standard när det 
gäller olika hårdvaror vilket kan ge svårigheter vid konfigurering av t.ex. 
nätverks- eller bildskärmskort.  

Systemet erbjuder möjlighet att använda åtskilliga styrdon där förutom 
de vanliga även finns en särskild fjärkontroll med gyro. Att navigera med 
den är enkelt, den har bara  fyra knappar och genom att röra kontrollen 
genom luften nås alla funktioner. Fjärrkontrollen har dock en sedvanlig 
uppsjö av knappar. Att navigera på detta sätt påminner mycket om 
Nintendo Wii. Ett annat vanligt styrdon till detta system är AirMouse som 
finns i många olika varianter.  

3.4.2. Windows Media Center    
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Produkten Windows Media Center är en utveckling av Windows XP som kom 
ut 2002 för att möta multimedia behovet i hemmiljö. HP har en utökning på 
den här plattformen som heter HP MediaSmart connect. Fokus är att koppla 
PC´n till TV och kunna dela på musik och bilder.  

Webbläsare lyser med sin frånvaro samtidigt som den senaste versionen av 
Internet Explorer finns i plattformen men då på ”PC” sidan.  

Det finns en bra plugin, MCE Browser 
som medger navigering från Media 
Center gränssnittet med fjärrkontroll. 
Man anger webbadresser på samma sätt 
som när man skriver på en mobiltelefon.     

Man kan dock med hjälp av widgets 
använda den inbyggda Internet Explorer.  

 

3.4.3. XBMC    

XBMC är en programvara för flera olika 
plattformar. Detta Media center går att köra 
på Mac, Linux och Windows. XBMC har 
snart sex år på nacken och är ett fullfjädrat 
Media center som är unikt genom att den 
finns för flera plattformar och dessutom på 
svenska. Den är till skillnad mot flera andra 
fria distributioner mycket aktiv och den 
senaste version lanserades som betaversion i 
mitten på september i år. 

 
XBMC har en imponerande bredd när det gäller stöd på media format och 
codec. Tyvärr är webbläsaren som i dagsläget går att köra inte så lättnavigerad 
och det verkar som en lågprioriterad funktion.   

3.5. Spelkonsoler 

Ett fenomen i TV-miljön som har funnits i decennier är ”TV-spel” eller det som 
idag kallas för Spelkonsoler.  Dessa har under senare år utvecklas i riktning mot 
Internet både för den primära speldelen, men även för att surfa på webben när 
det gäller Sony och Nintendo. Det som möjligen förvånar är att Microsofts 
spelkonsol inte har någon webbläsare som följer med. 

Inte ens Microsofts Mediaroom koncept som både går att köra på XBox 360 
och STB har en webbläsare. 
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Vi har valt att kort redogöra för det tre vanligaste modellerna, där två har 
webbläsare och potentiellt skulle kunna utgöra en klientdel för portalen. Här 
finns stora likheter med STB när det gäller bland annat navigering.  

3.5.1. Microsoft XBox360 

Denna spelkonsol har ingen inbyggd webbläsare. XBMC eller MCE Browser 
går att köra på Xbox och ger då en enkel inbyggd webbläsare, men är inte att 
anse som en praktisk lösning. Tanken är att olika lösningar som redan finns i 
hemmet ska kunna utgöra klientdel. Avsaknaden av inbyggd webbläsare gör att 
XBox 360 inte har bra förutsättningar. 

3.5.2. Sony Playstation 3 

PS3 har en inbyggd (NetFront) webbläsare med basala funktioner för att surfa. 
Kan hantera upp till sex fönster, klarar av att spela Flash bra, men det är oklart 
upp till vilken version. Att försöka ladda ner plug-ins på vanligt sätt går inte då 
allt som ska installeras måste vara godkänt av SCE (Sony Computer 
Entertainment) för att fungera. Rent tekniskt finns det ett antal Linux 
distributioner som går att lägga på PS3 som då ger tillgång till webbläsare som 
bland annat Firefox. Detta kräver dock hög IT-mognad hos användaren och är 
inom ramen för Läsaren att betrakta som för komplicerat. 

Den inbyggda webbläsaren är tämligen svårnavigerad om man inte använder 
tangentbord och mus som går att koppla in via USB. Ett tänkbart sätt att 
förbättra upplevelsen och underlätta navigering är att ansluta en AirMouse.  

3.5.3. Nintendo Wii 

I Nintendo Wii finns det som kallas för 
Internet Channel som är spelkonsolens 
webbläsare. Det är en läsare från Opera 
och är i stort sett fullt jämförbar med 
Opera 9 för PC eller Mac vilket ger 
mycket bra förutsättningar för att 
komma åt portalen. I nästa 
utvecklingssteg bör den här plattformen 
verifieras mot portalen.  

Navigering sker med handkontrollen, 
men USB-tangentbord finns som tillval 
för att lättare kunna skriva. Det finns även en bra funktion för att förstora text 
och man kan lätt förflytta sig i stora webbsidor med hjälp av piltangeterna på 
handkontrollen. 
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4. Webbläsare 
Webbläsaren är den centrala applikationen för användaren av portalen. Att 
webbläsaren på ett riktigt sätt tolkar informationen i portalen är väsentligt.  

I Storbritannien har CIO (Central Office of Information) tagit fram bra 
dokumentation över hur man ska hantera webbläsarfrågan. Vägledningen 
(Bilaga 1 browser-standards-draft-v0-13) är för offentliga webbplatser och 
understryker vikten av tillgänglighet och sätter målet att alla webbläsare som 
har mer än 2 % av marknaden måste stödjas. Tillämpliga delar i dokumentet 
ligger till grund för portalens verifieringsprocess. 

Projektet kommer i nästa steg att verifiera portalen mot 99 % av marknadens 
webbläsare. Vad som gör verifieringen så viktig är att vissa webbläsare, främst 
Microsoft Internet Explorer, följer standards ganska dåligt. Det innebär att man 
inte bara kan följa standards och bara genom detta vara säker på att allt 
fungerar bra utan de olika funktionerna måste testas. 

För att belysa olika webbläsares avvikelser från standard kan 
man göra ett så kallat ”Acid test” som testar läsarens 

funktionalitet och trohet till standards. 
Samtliga testade webbläsare utom 
Microsoft Internet Explorer klarar ”Acid 
test 2”. Bilden till höger visar resultatet för 
Internet Explorer och bilden till vänster 
visar hur samma test ser ut i övriga 
webbläsare 

  

Avvikelserna ökar om man jämför de olika webbläsarnas 
med hjälp av ”Acid test 3” - där klarar ingen av webbläsarna 
alla olika delfunktioner. Den läsare som visade högst samstämmighet med 
standards var Opera följt av Firefox, Google Crome och Safari. I den testade 
versionen av Internet Explorer 7 var testresultatet inte läsbart. För vidare 
orientering se Bilaga 2 Acid-test. 

Under utvecklingen av portalen kommer den att testas mot nedanstående: 

Webbläsare Version 

Internet Explorer 7.0.6000 

Google Crome 0.2.154.9 

Firefox 3.0.3 

Opera 9.62 

Safari 3.1.2 

 



 

 

 

15 

 

Statistik från w3schools:  

Det som kan utläsas är att Internet Explorer har nästan 50 % av marknaden. I 
somras gick IE 7 om den gamla IE 6 vilket idag är en mycket gammal läsare 
som hanterar stilmallar (CSS) mycket dåligt. Den nya IE 8 finns nu sedan 28:e 
augusti i beta version 2. Den visar en betydligt större överensstämmelse mot 
standars från W3C. IE 6 får man nu betrakta som ett övergående problem då 
fler och fler uppgraderar. Ny webbläsare är Google Crome som fortfarande 
bara är i beta version har gått från noll till 3 % vilket gör att den passerat både 
Safari och Opera i användning. 

 

Webbläsare Användning i oktober 2008 

Internet Explorer 6 20,2 % 

Internet Explorer 7 26,9 % 

Google Crome 3,0 % 

Firefox 44 % 

Opera 2,2 % 

Safari 2.8 % 

Totalt för ovanstående webbläsare 99,1 % 

Webbläsare september 2008

Internet Explorer
Firefox
Safari
Opera
Crome

 

5. Tillgänglighet 
Tillgängligheten på webben är en central fråga, men ofta handlar det bara 
omfunktioner som kan förstora text och ibland en talsyntes. För drygt 2 år 
sedan togs det fram ett program på 46 punkter som antogs på ett EU-
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ministermöte som uppmärksammande tillgänglighetsfrågan. (Bilaga 3 
EU_declaration_riga) Ett ambitiöst program med många engagerande mål.  

Nu i somras påminde EU-kommissionen om detta i ett pressmeddelande 
Kommissionen vill att webben ska bli bättre anpassad för de funktionshindrade 
Bilaga (Bilaga 4 Pressrelease-tillgänglighet):  

”Lösningar för webbtillgänglighet omfattar följande: 

- förstoring av texten i webbläsarna, 

- uppläsning av text på skärmen med hjälp av assisterande mjukvara, 

- navigering av webbplatserna med hjälp av tangentbordet i stället för musen.” 

Portalen är i sin utformning förberedd för anpassning till TV-navigering med 
tangentbordet och har stor text och symboler. 

5.1. Talsyntes 

En självklarhet för förbundets medlemmar är ju att kunna få text på portalen 
uppläst. Bland de lösningsförslag som projektet har tittat på finns främst 
Browsealoud från det Irländska företaget Texthelp. Lösningen distribueras i 
Sverige via FunkaNu. Browsealoud heter applikationen, men den går under 
benämningen ”Talande webb”. 

Talande webb i nuvarande version 4 är ett Windowsprogram som installeras 
lokalt på respektive PC. Just detta är nackdelen med denna version, att det 
måste installeras vilket inte är svårt, men tillräckligt omständigt för att bedömas 
hindrande. Se installationsanvisning enligt webbplatsen, Bilaga 5 
Installationsanvisning Browsealoud. 

När programmet är installerat fungerar det så att man markerar texten med 
musmarkören, efter någon sekund kommer Browsealoud menyn där man väljer 
”Läs”. 

 
Då byter den tidigare blåmarkerade texten färg till gul och programmet börjar 
läsa. Det som är mycket bra med programmet är att det markerar det ord som 
läses vilket är det optimala för all typ av uppläsning. 

 
Det som tyvärr talar emot Talande webb 4 är att den dels måste installeras, dels 
att den bara fungerar på Windows 2000, XP eller Vista samt bara med Internet 
Explorer. Portalen ska kunna navigeras med fjärrkontroll och det är i projektets  
första steg ej utrett om det är möjligt att markera text med fjärrkontrollen för 
läsning av Talande webb 4. 
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Det finns en ny version, Talande Web 5, som inte kräver någon installation och 
genom detta är betydligt mer intressant. Oklart om den fortfarande endast är en 
Windowsapplikation.  

En annan lösning på marknaden kommer från VoiceCorp och fungerar som en 
inbäddad liten mediaspelare i varje sida. Kräver ingen installation. Nackdelen är 
att man inte ”ser” var man är då den i den nuvarande versionen inte markerar 
texten på det sätt som Talande webb gör. 

 

 
 

Då vi testat Talande webb 4 med de 
webbläsare som vi verifierat portalen på 
fann vi att endast Internet Explorer 
aktiverar programmet.  

Det är på grund av att programmet 
(win32 appl) som installeras integrerar 
bara mot Internet Explorer. 

Projektet har som mål att portalen ska 
kunna nås av 99 % av de webbläsare som 
finns på marknaden vilket är förutom 
Internet Explorer, Firefox, Opera, 
Google Chrome och Safari 
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Slutligen tror vi att både den nya lösningen av Talande webb och den senaste 
från Voice corps måste testas och utvärderas i nästa steg av projektet. Båda 
produkterna är mycket kompetenta och har i sina testade nuvarande versioner 
stora för- respektive nackdelar. Den optimala lösningen torde vara en syntes av 
de två. 

I testet av Voice corps inbäddade lösning 
fann vi att den fungerade lika bra på de 
fyra webbläsare som portalen verifierats 
emot. 

Testet har gjort på Stockholms stads 
webbplats 
Det innebär att projektet mål att 
portalen ska kunna nås av 99 % av de 
webbläsare som finns på marknaden 
uppnås.   
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Purpose 
  
This guidance is for all website managers, web 
developers and web testers delivering public sector 
websites. It is designed to help you decide which 
browsers and operating systems to test your website on. 
Contents include help with testing your website on 
different browsers, a worked example on how to create a 
browser standard and a template for effective 
communication of browser support. 
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Introduction 

Aims and objectives 
The Government aims to provide a consistent high quality experience for users 
across all of its online services. However, there are a large number of different 
browsers on the market and to support all of them would be impractical and 
inefficient. The objective of this guidance is to enable you to develop a robust 
browser standard that is: 

• suitable for your site (i.e. reflects what your users actually use) 
• inclusive (i.e. supports Windows, Mac and Linux) 
• reasonable (i.e. may not support old or unpopular browsers) 

 
It is important to declare which browsers your website has been tested on. This 
demonstrates a clear commitment to your audience. Users will want to know 
whether or not your website works with their browser. 

Who is this guidance for? 
This guidance is for public sector website managers, web developers and 
testers. 

Website managers
• How to find out which browsers your users are using. 
• How often your standard should be reviewed. 
• An example browser support statement. 

Web developers and testers 
• How to determine which browser and platform combinations to support. 
• What “support” means. 
• What to test on each browser. 

Scope 
In scope: 

• How to develop a browser standard. 
• When you should review your standard. 

 
Out of scope: 

• How to code for browser compatibility. 
• Development methodologies such as graceful degradation and 

progressive enhancement. 
• Support for mobile platforms and devices. 

 



Browser standards - DRAFT   3

What you need to know 

Which are the most popular browsers accessing my site? 
1. There are several websites which provide global statistics for browser usage, 

for example www.thecounter.com. However, these figures may not be 
representative of the users of public services or your website in particular. 

 
2. Your browser standard must be based on the most popular browsers 

accessing your website.  
 
3. Information on browser usage is available from your web server log files or 

from web analytics servers. 
 
4. Different target audiences have different browser preferences. For example, 

students are more likely to use Firefox than corporate or business users. 
Therefore, browser standards should also take into account target audience 
demographics. 

 

How often should I update my browser standard? 
5. Browser standards should be updated at every major website re-

development to ensure that the latest versions are catered for.  
 
6. Reviewing the standard should also be considered if a market leader (i.e. the 

most popular supplier for either operating system or browser) plans a major 
version upgrade. These are typically an x.0 rather than a 0.x release. 

 
7. As a minimum, your browser standard must be updated every two years. 
 

What should I include in a browser support statement? 
8. You must publish a list of the browsers you have tested your website on. 
 
9. The list should be part of your ‘Help’ or ‘Accessibility’ section and directly 

linked from the home page.  
 
10. This information must be updated whenever the standard itself is updated. 
 
11. Avoid using statements such as, ‘This page is best viewed with Browser X’. 
 
12. The following is an example browser support policy statement that may be 

used on your website: 
 

[Website name] has been tested on a wide range of browsers: 

http://www.thecounter.com/
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[List supported browsers here] 
 
We advise you to upgrade your browser version as far as your computer 
allows and if possible to one of those listed above. However, the following 
browsers should also provide access to all of the content and navigation on 
the site: 
 
[List semi-supported browsers here] 
 
If you are experiencing problems with accessing the site, please contact 
[details here]. 
 

Do I need to test my website on every browser? 
13. Public sector websites have a responsibility to be inclusive and not to 

exclude groups of users. This means that your browser standard should be 
to be as inclusive as possible. However, this needs to be balanced against 
increased testing times and costs. 

 
14. Your browser standard must support the three main operating systems: 

Windows, Mac and Linux.  
 
15. There may be specific browsers that you choose not to fully support because 

they are either old or unpopular. The following guidance has been devised to 
help you decide the most appropriate browsers to support. 
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How to develop the standard 

Support popular browsers and operating systems 
16. Testing against browsers and operating systems used by 2% or more of your 

users should lead to a reasonable browser standard and a good overall level 
of support. This does not imply that browsers used by less than 2% of your 
users are unsupported. However, the 2% figure is a useful guide to where 
the appropriate cut-off point is. 

 
17. Browsers used by 2% or more of your users must be supported. 
 
18. Operating systems used by 2% or more of your users must be supported. 
 
19. The two most popular browsers on each supported operating system must 

be supported. 
 
20. Browsers and operating systems used by less than 2% of your users may 

be semi-supported. This means that the content and navigation works but the 
website might not display correctly. 

 
21. The terms supported, semi-supported and unsupported are defined in the 

section, ‘Testing against your standard’. 
 
22. Web analytics for browser usage are usually based on numbers of unique 

users, visits or page impressions. To ensure equal priority is given to each 
user, your standard should be based on unique users. 

 
23. Unique users are defined according to the industry standard definition from 

the Joint Industry Committee for Web Standards1 (JICWEBS). 
 

Support current versions 
24. The browser that ships with the current version of each supported operating 

system must be supported. 
 
25. Older browser versions should not be tested on newer operating systems 

(i.e. those shipped with a later release date). 
 
26. Supported browsers and operating systems should be fully released 

products.  
 
27. Beta versions may be semi-supported or unsupported. 
 
                                            
1 Joint Industry Committee for Web Standards http://www.jicwebs.org/standards.php  

http://www.jicwebs.org/standards.php
http://www.jicwebs.org/standards.php
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28. The latest service pack or major maintenance release (or point release) for 
an operating system should be supported.  

 
29. Minor maintenance releases should not be tested separately. 
 

Support secure products 
30. Statements and security warnings from manufacturers and developers and 

from bodies such as the Communications Electronic Security Group2 (CESG) 
should be supported to ensure that a defendable pragmatic standard is 
adopted. 

 
31. Browsers or operating systems that are not supported from a security 

perspective by the supplier (e.g. Windows 98 and Windows NT are no 
longer supported by Microsoft) may be semi-supported or unsupported. 

 

Support Linux 
32. To ensure support for an open source operating system, the Linux operating 

system must be supported even if less than 2% of your users are using it. 
 
33. There are many versions, or distributions, of Linux.3 Each distribution has its 

own strengths and weaknesses, being better suited to some tasks than 
others. Distributions also vary in terms of licensing, cost and complexity of 
use, with some being better suited to new users and others towards 
experienced administrators. Therefore, choosing the distribution to test is 
difficult. 

 
34. At the time of writing, the most popular versions of Linux are Ubuntu, 

openSUSE, and Fedora. However, Ubuntu is recommended for the following 
reasons: 

 
• According to the Page Hit Ranking statistics4 it is the most popular 

version of all distributions. 
• The graphical install and management process makes it easier to 

learn. 
 

Support Mac 
35. To ensure support for the three main operating systems, your website must 

support the Mac operating system. 

                                            
2 Communications Electronic Security Group http://www.cesg.gov.uk/  
3 There are currently over 300 different distributions of Linux although several of these are now 
discontinued. The majority of these though are variants of Redhat and Debian. 
4 DistroWatch.com  http://distrowatch.com/stats.php?section=popularity  

http://www.cesg.gov.uk/
http://distrowatch.com/stats.php?section=popularity
http://www.cesg.gov.uk/
http://distrowatch.com/stats.php?section=popularity
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36. The most popular browser available on Mac should be supported. 
 

Other platforms, devices and user agents 
37. Your website should be tested with assistive technology (e.g. screen readers, 

speech recognition software etc.) Plans to test websites with assistive 
technology should form part of your website accessibility policy. Guidance on 
developing accessibility policies5 is available in Delivering inclusive websites 
(TG102). 

 
38. It is recommended that websites are tested with the Lynx text browser. Lynx 

has no visual rendering but is a very useful way to ensure that core content 
and navigation are available to users. It works in a similar way to a screen 
reader and therefore gives an idea of the website’s level of accessibility. 
More information on testing websites for accessibility6 is available in 
Delivering inclusive websites (TG102). 

 
39. Guidance on support for mobile platforms will be the subject of future 

guidance. 

Technical standards 
40. These guidelines do not advocate specific development methodologies, for 

example graceful degradation or progressive enhancement. However, it is 
widely accepted that sites conforming to open web standards such as 
XHTML and CSS are more likely to work well across a wide range of 
browsers. The importance of working to technical standards7 is highlighted in 
Minimum technical standards (TG109). 

 
An interesting discussion on graceful degradation vs. progressive enhancement8 
is available on the Yahoo website. 

                                            
5 Delivering inclusive websites (TG102) 
http://www.coi.gov.uk/guidance.php?page=132#section3a  
6 Delivering inclusive websites http://www.coi.gov.uk/guidance.php?page=129  
7 Minimum technical standards (TG109) http://www.coi.gov.uk/guidance.php?page=176  
8 Yahoo! UI Library: Graded Browser Support 
http://developer.yahoo.com/yui/articles/gbs/index.html#progressive-enhancement  

http://www.coi.gov.uk/guidance.php?page=132#section3a
http://www.coi.gov.uk/guidance.php?page=132#section3a
http://www.coi.gov.uk/guidance.php?page=129
http://www.coi.gov.uk/guidance.php?page=176
http://developer.yahoo.com/yui/articles/gbs/index.html#progressive-enhancement
http://www.coi.gov.uk/guidance.php?page=132#section3a
http://www.coi.gov.uk/guidance.php?page=129
http://www.coi.gov.uk/guidance.php?page=176
http://developer.yahoo.com/yui/articles/gbs/index.html#progressive-enhancement
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Testing against your standard 

What does “support” mean? 
41. Support for browsers may be broken down into three areas: 
 

• Content – is the message being communicated by the page delivered to 
the user? 

 
• Functionality – can users do everything they need to?  

 
• Display – does the page look as it should do in terms of style and layout? 

 
42. A browser is supported if the content, functionality and display all work as 

intended. 
 
43. A browser is semi-supported if the content and navigation works but the 

website does not display as intended. 
 
44. A browser is unsupported if the content and navigation do not work as 

intended. 
 

What do I need to test on each browser? 
45. You should test your website on each supported browser for content 

functionality and display. 
 
46. To test functionality, different types of interaction should be examined, for 

example: 
 

• Navigation 
• Form filling 
• Browser back button 
• Logging in to secure areas 
• Sessions or cookies 
• Ability to bookmark content 
• Rich internet applications 

 
47. An example template for testing browser support is available in Appendix B. 
 

What are rich internet applications? 
48. Rich internet applications (RIAs) are web applications that provide an 

increased level of interactivity, similar to traditional desktop software. This is 
achieved through technologies such as JavaScript, AJAX and Flash. RIAs 
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can deliver a more engaging user experience but may be unavailable to 
users with scripting disabled or without the correct browser plug-in. For 
example, corporate users may be excluded due to their organisation’s IT 
policy. 

 
49. RIAs and content that relies on scripting or plug-ins should be tested with 

scripting and plug-ins turned off to ensure the correct level of support. 
 

What about cross-platform browsers? 
50. Certain browsers (e.g. Firefox) are developed using cross-platform 

technology (e.g. Java) and therefore behave similarly on different operating 
systems. 

 
51. Support for cross-platform browsers may be demonstrated by testing on a 

single operating system. 
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Appendix A: Worked example – COI 

Which browsers and operating systems to support 
Let’s work through the process to develop a reasonable browser standard.9 
Taking the COI website as an example, the following table shows the number of 
visits from different browser and operating system (OS) combinations: 
 

Browser and OS Visits % Visits 
Internet Explorer / Windows 19,777 83.25% 
Firefox / Windows 2,061 8.68% 
Safari / Macintosh 948 3.99% 
Firefox / Macintosh 602 2.53% 
Mozilla / Linux 153 0.64% 
Opera / Windows 52 0.22% 
Firefox / Linux 35 0.15% 
Mozilla / Windows 20 0.08% 
Safari / Windows 19 0.08% 

 
Table 1: No. of visits to COI from different browser/OS combinations (July 2008) 

 
Taking everything above 2% and including Linux (which must be supported even 
though less than 2% of users are using it), leads to the following standard: 
  

• Windows: IE and Firefox 
• Mac: Safari and Firefox 
• Linux: Mozilla (Firefox) 

 

Which versions to support 
To determine which versions to support, we need to drill down further. The 
following table shows the number of visits to COI from different versions of 
Windows: 
 

Windows Visits % Visits 
XP 12,959 59.06%
NT 5,180 23.61%
2000 1,729 7.88% 
Vista 1,722 7.85% 
Server 2003 311 1.42% 
98 28 0.13% 

                                            
9 This example is illustrative; your browser standard should be based on the usage statistics for 
your website. 
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CE 10 0.05% 
ME 2 0.01% 

 
Table 2: No. of visits to COI from different Windows versions (July 2008) 

 
Again, taking everything above 2% but excluding Windows NT (Microsoft no 
longer support NT from a security perspective) means supporting:  
 

• Windows XP 
• Windows 2000 
• Windows Vista 

 
The following table shows the number of visits from different versions of Internet 
Explorer (IE): 

Internet Explorer Visits % Visits 
6 13,100 66.22%
7 6,650 33.61%
5.5 26 0.13% 
5.23 3 0.02% 
5 2 0.01% 
5.01 1 0.01% 
5.16 1 0.01% 

 
Table 3: No. of visits from different IE versions (July 2008) 

 
The above table means that the website must be tested on IE6 and IE7.  
 
The following table shows the number of visits from different versions of Firefox: 
 

Firefox Visits % Visits 
2.0.0.16 663 24.51%
2.0.0.15 657 24.29%
3 476 17.60%
3.0.1 363 13.42%
2.0.0.14 259 9.57% 
2.0.0.11 40 1.48% 
2.0.0.12 27 1.00% 

 
Table 4: No. of visits from different Firefox versions (July 2008) 

 
Grouping the versions together (we don’t need to worry about differences 
between e.g. version 2.0.x and 2.0.y) means that the website must also be tested 
on Firefox 2.0 and Firefox 3.0. 
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The browser standard 
Taking all of the above into account, a reasonable (minimum) browser standard 
for the current COI website is: 
 

• Windows XP: IE 6, IE7, Firefox 2.0, Firefox 3.0 
• Windows 2000: IE6, Firefox 2.0, Firefox 3.0 
• Windows Vista: IE7, Firefox 2.0, Firefox 3.0 
• Mac: Safari 3.1,10 Firefox 2.0, Firefox 3.0 
• Linux: Mozilla (Firefox) 

 

Firefox testing 
Testing the website on Firefox 2.0 and 3.0 across all supported operating 
systems is unnecessary because the user experience is likely to be similar, 
regardless of OS. Testing on one or two of the supported OSs is sufficient.  
 
Note: The COI website is also tested with Lynx. 
 

                                            
10 Safari 3.1 is supported because it is the version shipped with the current version of Mac OS. 
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Appendix B: Template for testing browser support 
You will need to record the level of support for different browsers when testing 
your website. Test different types of interaction (these are examples only and 
should be modified for your particular needs) as illustrated in the following 
template:  
 

Browser: 

Operating system: 

Interaction test Pass Fail Semi 

Navigation    

Form filling    

Browser back button    

Logging into secure sections    

Use of cookies (e.g. session expiry)    

Ability to bookmark (i.e. return to the same place)    

Rich internet applications (e.g. AJAX, Flash etc.)    

…    

    

Level of support: Supported / Semi-supported / Unsupported 

Key to test results 

• Pass – content and functionality work as intended 

• Fail – does not work as intended 

• Semi – works but with display issues 

 
The level of support is determined as follows: 
 

• Supported – all passes 
• Semi-supported – all passes with some semis 
• Unsupported – any fails 
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1. Inledning - referensbilder 
Här har vi testat de vanligaste webbläsarna. Testet i sig visar bara på 
nödvändigheten på att verifiera alla webbprojekt mot de vanligaste webbläsarna 
då främst Microsoft Internet Explorer avviker väl mycket mot fastslagen 
standard. Bilderna nedan visar hur webbläsaren ska tolka sidorna på ett korrekt 
sätt. 

 

Referens bild - Acid test 2 

 

 

Referens bild - Acid test 3 
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1.1. Microsoft Internet Explorer 

Testad version:7.0.6000.  

Acid test 2 

 

 

Acid test 3 
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1.2. Google Crome 

Testad version: 0.2.149.30 

Acid test 2 

 

 

Acid test 3 
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1.3. Firefox 

Testad version: 3.0.3 

Acid test 2 

 

 

Acid test 3 
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1.4. Opera 

Testad version: 9.50 

Acid test 2 

 

 

Acid test 3 
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1.5. Safari 

Testad version:3.1.2 

Acid test 2 

 

 

Acid test 3 
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MINISTERIAL DECLARATION  

APPROVED UNANIMOUSLY ON  

11 June 2006, Riga, Latvia

Meeting in Riga on the occasion of the Ministerial Conference “ICT for an inclusive society”

of the Austrian Presidency of the European Council and of the European Commission and

hosted by the government of Latvia, Ministers of European Union (EU) Member States,

accession and candidate countries, European Free Trade Area (EFTA) countries and other

countries, responsible for eInclusion policy, under the chairmanship of Minister Ursula

Haubner, representing the Austrian Presidency and in the presence of European 

Commissioner for Information Society and Media Mrs Viviane Reding  

RECOGNISE THAT:  

1. Information and communication technologies (ICT) are a powerful driver of growth and 

employment. A quarter of EU GDP growth and around 50% of productivity growth are 

due to ICT. ICT services, skills, media and content, and their use in other industry 

sectors, are a growing part of the economy and society. ICT is thus strongly

instrumental to achieving the Lisbon strategy goals.

2. ICT contributes to improving the quality of everyday life and social participation of

Europeans, facilitating access to information, media, content and services, to enhanced

and more flexible job opportunities, and to fight against discrimination. Improving ICT

access for people with disabilities and elderly is particularly important.

3. Many Europeans still reap few or no benefits from ICT and there are resilient gaps in

ICT use. For instance, 57% of individuals living in the EU did not regularly use the

Internet in 2005; only 10% of persons over 65 used Internet, against 68% of those aged

16-24; only 24% of persons with low education used the Internet, against 73% of those 

with high education; only 32% of unemployed persons used the Internet against 54% of

employed persons. Only 3% of public web sites surveyed comply with the minimum

web accessibility standards and guidelines, hindering access to web content and services

for people with disabilities who comprise some 15% of the EU population.
1

4. “eInclusion” means both inclusive ICT and the use of ICT to achieve wider inclusion

objectives. It focuses on participation of all individuals and communities in all aspects

of the information society. eInclusion policy, therefore, aims at reducing gaps in ICT

usage and promoting the use of ICT to overcome exclusion, and improve economic

performance, employment opportunities, quality of life, social participation and 

cohesion.

1
 Data on internet use are sourced from i2010 – First Annual Report on the European Information Society,

COM(2006)0215, and on web accessibility from the study for the 2005 UK Presidency of the EU “eAccessibility

of public sector services in the EU”
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5. i2010 - a European information society for growth and employment - announces a

European initiative on eInclusion for 2008. The 2006 Riga Ministerial Conference on

ICT for an inclusive society provides strategic guidance and is a major step towards this

initiative. Future work in eInclusion shall build on national, regional and local

initiatives, and link into European policies already in place. All relevant authorities,

industries, users and civil society representatives are invited to jointly contribute.

6. In line with i2010, eInclusion policy addresses issues in the fields of active ageing,

geographical digital divide, accessibility, digital literacy and competences, cultural

diversity and inclusive eGovernment.

7. Particular attention must be paid to further improve user motivation towards ICT use, as

well as trust and confidence through better security and privacy protection.

Furthermore, greater gender balance in the information society remains a key objective.

8. To convincingly address eInclusion, the differences in Internet usage between current

average use by the EU population and use by older people, people with disabilities,

women, lower education groups, unemployed and “less-developed” regions should be

reduced to a half, from 2005 to 2010.

AGREE TO FOCUS ON THE FOLLOWING PRIORITIES AND COMMIT TO THE

INDICATED POLICY GOALS:

Address the needs of older workers and elderly people by

9. Exploiting the full potential of the internal market of ICT services and products for the

elderly, amongst others by addressing demand fragmentation by promoting

interoperability through standards and common specifications where appropriate.

Barriers to innovative ICT solutions for social security and health reimbursement

schemes need to be addressed, particularly at the national level.

10. Improving the employability, working conditions and work-life balance of older

workers to improve productivity by supporting innovative ICT solutions which can be

easily used everywhere including at home, and encouraging the provision of training 

from the public, private sectors and from civil society, making special efforts on ICT

skills for older people.

11. Enhancing active participation in the society and economy and self-expression, through

innovative ICT-enabled access to goods and services, and relevant content, to facilitate

interactions with public and private entities, entertainment, and social contacts.

12. Realising increased quality of life, autonomy and safety, while respecting privacy and

ethical requirements. This can be done through independent living initiatives, the

promotion of assistive technologies, and ICT-enabled services for integrated social and

healthcare, including personal emergency and location-based services. The ambient 

assisted living initiative of the 7
th

 Framework Programme is an important initiative in

this respect.

2
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Reduce geographical digital divides by 

13. Facilitating affordable access to ICT networks and terminal equipment, contents and 

services everywhere and particularly in remote and rural areas and regions lagging

behind, including small settlements, for instance by promoting new technologies,

cooperation between the public and private sector and by supporting networking,

benchmarking and exchange of experiences between countries and regions.

14. Reducing significantly the disparities in internet access between all regions, increasing

the availability of broadband in under-served locations, aiming for broadband coverage 

to reach at least 90% of the EU population by 2010. To this effect, Structural Funds and

the Rural Development Fund shall be used, and Public Internet Access Points shall be

supported where appropriate. National i2010 broadband strategies shall be updated to

provide additional guidance and targets regarding coverage and connectivity in public

administrations, schools, health centres and other key locations.

Enhance eAccessibility and usability by 

15. Fully implementing the eAccessibility provisions in EU legislation on electronic

communications and terminal equipment and using all other instruments available, from

voluntary industry commitments to new legal provisions at EU and national level where

appropriate. The effectiveness of these various instruments needs to be regularly 

assessed.

16. Particularly important in this context is to ensure that the needs of users with disabilities

are fully taken into account in the review of the electronic communications framework

presently taking place, reinforcing current legal provisions as appropriate where benefits

for users with disabilities appear to be limited so far, including setting up a group with

Member States representatives to address needs for legislative action on eAccessibility.

17. Exploring by 2007 European eAccessibility standards and common approaches in

public procurement for ICT products and services, for all public administrations above 

the relevant EU financial thresholds, with a view to making these mandatory by 2010.

18. Fostering the application of common requirements and standards, European or global,

for accessible and usable ICT hardware, software and services, to be supported by

appropriate user involvement, and means of demonstrating conformance, e.g. labelling.

In so doing, innovation, interoperability and open architectures of accessible convergent

communications shall be encouraged, while promoting European solutions on the

international scene including in standardisation processes.

19. Facilitating accessibility and usability of ICT products and services for all, with a

special focus on people with disabilities, such that this will benefit everyone. This

should be achieved by accessible digital content on all platforms, interoperable assistive

technologies, and mainstreaming inclusive design and design for all in the development

of ICT products and services. Research, professional training, centres and networks of

excellence, user involvement, labelling, conformity assessment, and other means are 

key. Links between mainstream ICT industry and the assistive technologies sector

should be facilitated, and a European curriculum on design for all should be promoted.

3
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Improve digital literacy and competences

20. Countries will put in place, by 2008, digital literacy and competence actions, in

particular through formal or informal education systems, building on existing initiatives.

These actions will be tailored to the needs of groups at risk of exclusion, because of

their social circumstances or their capacities and special needs, notably the unemployed,

immigrants, people with low education levels, people with disabilities, and elderly, as

well as marginalised young people, contributing to their employability and working

conditions. The current gaps of digital literacy and competence between these groups

and the average population should be halved by 2010. Progress on this target should be

measured on the basis of available indicators and further work in the context of i2010.

21. Digital literacy and competences actions will be undertaken, where appropriate, through 

partnerships with the private sector and in conjunction with initiatives on basic

education and media literacy in the areas of life-long-learning, e-skills, and digital user

rights. Regular upgrading and refreshing of ICT competences will be facilitated so that

the workforce can efficiently cope with technical and economic developments.

22. These actions will be supported by appropriate qualification schemes, building on work

by industry and academics, attesting to the levels of digital literacy and competence 

achieved, promoting their trans-national recognition in conformity with the European

Commission orientations on Key Competences for Life Long Learning, building on 

work done by industry as appropriate.

Promote cultural diversity in relation to inclusion by

23. Fostering pluralism, cultural identity and linguistic diversity in the digital space.

Promoting digitisation, the creation of accessible digital content, and wide and cross-

national access to digital information and cultural heritage in support of European 

integration. Fostering multilingual and local content throughout Europe, as well as

European values of freedom, tolerance, equality, solidarity and democracy. ICT

innovation and good practice exchanges at all levels are important means to achieve

this.

24. Improving the possibilities for economic and social participation and integration,

creativity and entrepreneurship of immigrants and minorities by stimulating their

participation in the information society. Particular efforts shall be made to improve the

employability and productivity of minorities. Tailored ICT training and support actions

can be important in this context.

Promote inclusive eGovernment by

25. Promoting and ensuring accessibility of all public web sites by 2010, through 

compliance with the relevant W3C common web accessibility standards and guidelines.

Calling upon the private sector to do likewise, to consider accessibility principles from

the outset of the web development process, and to develop the appropriate authoring

tools and software.

26. Designing and delivering key services and public service policies in a user-centric and

inclusive way, using channels, incentives and intermediaries that maximise benefits and

convenience for all so that no one is left behind. Promoting user rights and obligations

towards public administrations and regarding participation in democratic processes.

4
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27. Disseminating user-centric security concepts to increase awareness of digital network

and information security. In so doing, harness good practices, including from the private 

sector and civil society.

28. Ensuring that electronic documents are available in such a way that they can be used by 

people with disabilities in appropriate and, where possible, EU-wide recognised 

formats.

29. Working together with the Commission to implement inclusive eGovernment, in line

with the i2010 eGovernment Action Plan and the related Council Conclusions.

Mobilise appropriate instruments by 

30. Ensuring that national eInclusion strategies are in place in time to contribute to the 2008

European eInclusion Initiative, building upon existing national, regional and local

initiatives, and in line with this Declaration.

31. Using appropriate mechanisms, in particular EU funds, demonstration and deployment 

projects, public procurement, research, public-private partnerships, stakeholder

involvement, inter-governmental cooperation, benchmarking, and exchange of good

practice, for implementation of this Declaration and evaluation of its impact. The

positive impact of eInclusion actions will require seeking synergies with related policy

areas at all levels.

INVITE THE EUROPEAN COMMISSION TO:

32. Rapidly come forward in 2006 with a Communication on ICT and ageing, addressing 

ICT solutions for active ageing and independent living.

33. Reinforce research and development through the 7th Framework Programme, and large-

scale innovative demonstration and deployment pilots through the Competitiveness and

Innovation Programme to stimulate the emergence of lead markets as called for by the 

Aho report, and of which the significance has been underlined by the 2006 Spring 

European Council.

34. Reassess the situation of eAccessibility in the EU in 2007, the European Year of Equal 

Opportunities for All, exploring the need for further exploiting available instruments,

including EU legislation in line with better regulation principles, and for progress in

areas such as public procurement. In particular, the review of the electronic 

communications framework should seek to reinforce the rights for users with 

disabilities. Moreover, in its 2007 consultation on the future of the universal service, the

Commission should address the requirements of users with special social needs, due to

disability or other reasons, considering users with disabilities as consumers with equal

rights.

35. Analyse how eInclusion policy contributes to the wider social inclusion agenda. In this

context, work together with EU Member States and other countries to ensure that the

open method of co-ordination on social protection and inclusion fully takes into account

the contribution of eInclusion actions.

5
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36. Support evidence gathering, networking at all levels including regional and local,

indicators, benchmarking and exchange of good practices as well as guidance from 

lessons learned from Europe and beyond. Mobilize civil society and industry as main

stakeholders and undertake co-ordination where necessary.

37. Come forward in 2007 with a coherent eInclusion approach within the i2010

framework, notably through the i2010 High Level Group and its sub-groups, towards

the European eInclusion initiative in 2008 and in line with this Declaration. The 

Commission shall present a Communication on this subject with measurable targets

where relevant.

38. Review the digital literacy measurements, policies and achievements in the European

Union by 2008.

39. Stimulate international co-operation on eInclusion together with EU Member States,

other countries, and international organisations and prepare for a global summit on

eInclusion as part of the 2008 eInclusion Initiative and in line with the Lisbon

Declaration on EU-Latin America and Caribbean co-operation on the information 

society, the World Summit on the Information Society, and EU-US dialogue on

eAccessibility.

While eInclusion policy requires public intervention at many levels, the contribution of civil 

society, industry and all other stakeholders is essential and often driving. Therefore

MINISTERS INVITE OTHER AUTHORITIES, CIVIL SOCIETY, AND INDUSTRY TO: 

40. Develop initiatives that respond to the challenges of this Declaration and to work

together with the European Commission, EU Member States and other countries in 

implementing the goals of this Declaration.

41. In so doing, to pay particular attention to the needs of the elderly population, seeking to 

realise the potential for better quality of life and working environments, more

accessible, efficient and high-quality services, private as well as public services, notably

social, integrated healthcare and long term care services, thereby creating also new

business opportunities.

42. Continue to develop innovative solutions to address the geographic digital divide in

Europe and beyond, while respecting competition rules.

43. Seek voluntary and pro-active industry commitments on eAccessibility and usability,

amongst others by associating users at the early stages of the technology development

process, and mainstream inclusive design and design for all principles, as well as

support research activity in this field.

44. Step up private sector initiatives and private-public partnerships, where appropriate and 

relevant to improve digital literacy and competences, by developing and implementing

appropriate training schemes. In this context, recognition schemes and exchange of

experiences can play an important role.

6
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45. Encourage collaboration and self-help among groups at risk of social exclusion by

promoting communities of interest. Associate intermediaries in the design and 

implementation of initiatives for eInclusion.

46. Contribute to the implementation of inclusive eGovernment and ICT-enabled public

services by public authorities at all levels, promoting user rights and obligations towards

public administrations, and stimulating their participation in all phases of democratic

decision-making.

FINALLY, MINISTERS

Welcome the close cooperation of EU Member States and other countries with the European 

Commission towards the 2008 European Initiative on eInclusion and encourage the

forthcoming Presidencies to undertake appropriate initiatives and continue actively supporting 

the Commission in developing the 2008 Initiative.

Agree that by implementing this Declaration, Europe creates the opportunity for global

leadership in eInclusion.

7
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Kommissionen vill att webben ska bli bättre anpassad för de

funktionshindrade

15 % av alla européer har något slags funktionshinder och många har svårigheter
t.ex. att läsa den lilla texten på en webbplats eller till och med att veta hur de får
tillgång till webbplatser och Internettjänster. Trots upprepade uppmaningar från EU
och regeringschefer att förbättra denna situation är framstegen begränsade. Den
övervägande delen webbplatser använder inte allmänt erkända användarvänliga
lösningar. Europeiska kommissionen har idag inlett ett offentligt samrådet om
ytterligare åtgärder för att göra de europeiska webbplatserna tillgängliga. Den startar
med myndigheternas webbplatser och berörda parter uppmanas att inkomma med
synpunkter. I samrådet tas också annan teknik som digital-tv upp. Samrådet är öppet
till och med den 27 augusti 2008.

”Tillgängligheten till webbplatser är livsviktig för många medborgare i Europa och ändå är det många

som inte kan använda dem pga. funktionshinder. Så länge som tillgänglighet för alla inte är en

verklighet missa många människor fördelarna med Internet. Det finns så enkla lösningar på dessa

frågor – så varför är det så få webbpublicister som faktiskt förverkligar dem?” frågar sig Viviane

Reding, EU-kommissionär med ansvar för informationssamhället och medier. ”Ju fler människor som

använder Internet desto bättre för Europas ekonomi och desto rikare blir innehållet på nätet. Jag

uppmanar webbpubliceringsbranschen och förvaltningarna inom den offentliga sektorn att vidta mer

kraftfulla insatser för att säkerställa att webben är tillgänglig för alla. De ansvariga bör komma ihåg

att de själva inom ett par år förmodligen kommer att tillhöra de som har svårt att läsa på skärmen.”

Genomsnittsåldern på Europas befolkning ökar snabbt och 25 % av den totala befolkningen förväntas

vara över 65 år 2020. Äldre människor har mycket ofta svårigheter med att använda Internet och de

ställs inför problem som svårigheter med att läsa texten på skärmen för de som har dålig syn eller

med att använda musen för de som har problem med fingerfärdigheten. Enkla lösningar för

webbtillgänglighet öppnar webbplatser för människor som annars inte skulle kunna använda dem,

vilket leder till att det sociala och ekonomiska deltagandet ökar. Lösningar för webbtillgänglighet

omfattar följande:

- förstoring av texten i webbläsarna,

- uppläsning av text på skärmen med hjälp av assisterande mjukvara,
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- navigering av webbplatserna med hjälp av tangentbordet i stället för musen.

Lättillgängliga webbplatser är ofta bättre för alla användare, oavsett om de är funktionshindrade eller

inte. World Wide Web consortium (World-Wide-Web-konsortiet) som grundades 1994 med stöd av

kommissionen definierar gemensamma specifikationer för Internet, inbegripet Web Content

Accessibility Guidelines (riktlinjer för tillgänglighet till webbinnehåll). 2007 var emellertid endast 5 %

av de offentliga webbplatserna och mindre än 3 % av de privata webbplatserna i EU ”fullt tillgängliga” i

enlighet med dessa riktlinjer (MeAC - se bakgrunden). Flera medlemsstater (bl.a. Österrike,

Frankrike, Italien, Nederländerna och Portugal) har vidtagit åtgärder för att förbättra situationen, till

exempel genom att införa riktlinjer och fastställa mål för offentliga webbplatser. Sådana strategier är

emellertid fortfarande isolerade företeelser i EU. Andra nya produkter speglar webbplatsernas

tillgänglighetsproblem: till exempel kan förståelse och tillgänglighetsproblem vara ett hinder för

navigering av den elektroniska programguiden för digital-tv.

Europeiska kommissionen har för sin del tagit itu med tillgängligheten i sina offentliga ”Europa”-

webbplatser 2001 (IP/01/1309) och den arbetar med att göra dessa webbplatser fullständigt

tillgängliga. Kommissionen testar för närvarande användningen av skärmläsare. Dessa genererar en

kombination av tal och/eller löpande Braille-text som exempelvis gör det möjligt för blinda att ”läsa”

webbsidor (prova en skärmläsare genom att klicka på talar-ikonen bredvid rubriken på

http://ec.europa.eu/roaming).

Genom det offentliga samråd som inleddes idag kommer det att undersökas vilka åtgärder

medlemsstaterna kan vidta för att förbättra webb-tillgängligheten och det är önskvärt med synpunkter

om mer allmänna tillgänglighetsfrågor avseende informations- och kommunikationsteknik för

funktionshindrade personer.

Förbättrad webb-tillgänglighet bidrar också till den förnyade sociala agendan (IP/08/1070).

Bakgrund:

Detta offentliga samråd äger rum inom det bredare sammanhanget för Europeiska kommissionens

initiativ för tillväxt och sysselsättning (IP/05/643). 2005 antog Europeiska kommissionen ett

meddelande om e-tillgänglighet (IP/05/1144) och betonade behovet av att många typer av produkter

som är baserade på IKT ska vara lättare att använda. 2006 åtog sig EU-medlemsstater att till år 2010

halvera gapet vad gäller Internet-användning för grupper som riskerar att uteslutas, t.ex. äldre

personer, personer med funktionshinder och arbetslösa personer (IP/06/769). 2007 antog

kommissionen ett meddelande i vilket den uppmanade till förnyade ansträngningar att främja ”e-

integration”, inbegripet ansträngningar mot ökad ”e-tillgänglighet” (IP/07/1804).

Kommissionens dokument om offentligt samråd finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/einclusion

Förslag kan skickas till: einclusion@ec.europa.eu

I utredningen ”Measuring progress of eAccessibility in Europe” (MeAC) utvärderas graden av

överensstämmelse med World-Wide-Web-konsortiets riktlinjer för tillgänglighet till webbinnehåll.

Utredningen finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/einclusion/library/studies/meac_study/index_en.htm

World-Wide-Web-konsortiet grundades 1994 med stöd från Europeiska kommissionen och idag är 400

företag och myndigheter engagerade i detta konsortium. Dess riktlinjer för tillgänglighet till

webbinnehåll finns på följande webbplats:

http://www.w3.org/TR/WCAG10/

Europeiska kommissionens nya webbplats om sociala frågor:

http://ec.europa.eu/social

08-10-14 Rapid - Press Releases - EUROPA

http://europa.eu/rapid/pressRelease… 2/3



 

08-10-14 Rapid - Press Releases - EUROPA

http://europa.eu/rapid/pressRelease… 3/3





 

 
 

 
 

 

 

 

 

Bilaga 5: Installationsanvisning 

Browsealoud 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 





   

Ladda ner Talande Webb 
Browsealoud Talande Webb 

För att använda Talande Webb måste din dator ha Windows, 2000, XP eller Vista. Du som redan använder Talande Webb och har version 4 
eller tidigare måste avinstallera programmet och ladda ner version 5. 

1. Klicka på knappen "Ladda ner" längst ner på den här sidan.  

2. När nedladdningsfönstret öppnas, välj "Spara" för att spara filen på din dator.  
 

 
 

3. När nedladdningen av Talande Webb är färdig, stäng dialogrutan och dubbelklicka på Talande Webb.exe. Nedanstående dialogruta kan 
visas, då ska du klicka ur "Fråga alltid innan filer av den här typen öppnas" för att undvika att meddelandet visas i framtiden. Välj sedan 
"Kör".  
 

 
 

4. Det första fönster som visas i nedladdningsguiden är licensavtalet. Välj "Jag accepterar" i radioknapparna och klicka på "Nästa".  
 

Sverige (Change)

Page 1 of 3Browsealoud - accessibility software, text to speech software, screen reader, dyslexia, ...
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5. ReadMe-filen innehåller information om hur programmet används. Välj "Nästa"  
 

 
 

6. Den här bilden visar den sista dialogrutan som förklarar programmets ikoner  
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För att ladda ner Talande Webb, markera om din dator finns bakom en brandvägg eller inte genom att välja i radioknapparna:  
 
Är din dator bakom en brandvägg? 

 Ja  Nej   

  

Version: 5.0  

Senast uppdaterad: 9 September 2008  

Filstorlek: 13-14 MB  

Support: 

Mer tips och hjälp hittar du på 

 
/includes/dloadSE.asp  

www.funkaportalen.se  
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1. Inledning 
FMLS-portalen är en portal som ska kunna användas av såväl användare med läs- och 
skrivsvårigheter och deras anhöriga till dessa personer som andra personer som av olika 
anledningar vill öka sin kunskap om läs- och skrivsvårigheter. 

I första skedet utvecklas gränssnittet för åtkomst via en dator med tangentbord och 
mus. I ett senare skede ska portalen även utvecklas för åtkomst via mobiltelefon samt 
via surfbox kopplad till TV med fjärrkontroll. Portalen ska även utvecklas så att 
alternativa styrdon kan kopplas in och användas för interaktion. 

Presentation via TV-skärmar, mobiltelefonskärmar och datorskärmar skiljer sig åt 
gällande förutsättningar och begränsningar i vad som är möjligt för presentation och 
interaktion. Den skärm som innebär störst begränsningar gällande storlek är 
mobiltelefonskärmen vilket innebär att interaktionen bör ske i process-steg - ett steg i 
taget - för att bli hanterligt samt att innehållet presenteras i listvyer. 
Interaktionsskisserna för FMLS-portalen tar hänsyn till att portalen i framtiden ska vara 
nåbar via TV och mobiltelefon – detta för att det är viktigt för användarna att känna 
igen sig oavsett vilken terminaltyp som används för att nå portalen. 

Tillsammans med representanter för Dyslexiförbundet FMLS har två innehållstyper 
valts ut för en första version av portalen; en blogg samt tidningen Läs & Skriv. Den 
första versionen ska användas främst för att testa på innehållsproduktion och 
innehållspublicering. Bloggen är tänkt att användas för kommunikation inom projektet. 

Genom att ta fram en välarbetad med fortfarande enkel första version av portalen kan 
den fungera som provokation och ett bättre underlag för vidare diskussion kring 
förbundets önskemål och behoven så att portalen tidigt kan utvecklas i rätt riktning. 

 

2. Interaktionsdesign för FMLS-portalen 1.0 
Nedan presenteras de interaktionsdesignskisser som togs fram inför programmeringen 
av FMLS-portalen. Skisserna utgår från önskemålen som framkommit i diskussionerna 
med Dyslexiförbundet FMLS samt från kunskaper om målgruppernas förutsättningar. 
Värt att notera att FMLS-portalen 1.0 inte följer denna specifikation fullt ut då 
förbundets önskemål leder till en relativt komplex portal. FMLS-portalen 1.0 utgår från 
dessa skisser, men innehåller mer standardiserade funktioner från 
webbpubliceringssystemet Drupal. Dessa kan i ett senare skede modifieras för att mer 
följa nedan presenterade funktioner. 
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Förstasidan – Stort fokus på film. 
Medlemmarnas inslag sparas till en senare 
version. Annonsyta kan finnas med om så 
önskas. 

 
Om användaren väljer att gå till tidningen 
Läs & Skriv på första sidan kommer man tlll 
en sida som länkar till olika typer av 
innehållskategorier. 
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Rörlig trailer när användaren för 
muspekaren över länken. 

 
Filmer ska kunna visas i helskärmsläge. 
Loggan uppe till höger är en länk till 
tidningen Läs & Skriv. 

 

 

Figur 1 Interaktionsskisser för FMLS-portalen 1.0.  
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