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Bakgrund
Den här rapporten är en dokumentation av arbetet med, och erfarenheterna från,
utvecklingen av en tillgänglig statistikwebbplats som presenterar data från undersökningen
”Svenskarna med funktionsnedsättning och internet”.
Projektet med att ta fram statistikwebbplatsen är genomfört av Begripsam AB på uppdrag av
Post- och telestyrelsen och har tre syften:
•
•
•

tillhandahålla undersökningens stora mängd data, som inte är möjligt i enskilda
rapporter, på ett så tillgängligt sätt som möjligt
underlätta att filtrera och kombinera data för att få ut resultat inom specifika
områden
bidra med information och vägledning för andra som vill ta fram webbaserade
plattformar för statistik och stora datamängder och samtidigt uppfylla höga krav
på tillgänglighet

Vår bedömning är att det saknas goda exempel på just detta och genom att dela med oss av
våra erfarenheter hoppas vi kunna bidra till att data, statistik och information blir mer
tillgänglig för fler.
I arbetet med att testa och utvärdera hur diagram ska presenteras har medlemmar i
föreningen Begripsam medverkat. Dessa personer har egna erfarenheter av att leva med
kognitiva funktionsnedsättningar och är experter på att arbeta med kognitiv tillgänglighet.
I dokumentationsrapporten beskriver vi vårt arbete, målsättningarna och våra reflektioner
kring koncept, design, krav och konstruktionslösningar för att bygga en statistikwebbplats
som presenterar stora mängder data på ett sätt som också uppfyller höga krav på
tillgänglighet. De koncept, designlösningar och funktionella krav som beskrivs ryms inom
ramen för målbilden för statistikwebbplatsen, även om inte alla delar är färdigutvecklade
ännu.
Statistiskwebbplatsen finns på Internet.begripsam.se
Samma data som finns på statistikwebbplatsen finns också analyserat och sammanställt i tre
större rapporter och 53 statistikbilagor på www.begripsam.se/internet/rapporter.
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Beskrivning av utvecklingsarbetet
Konceptbeskrivning
Konceptet har utvecklats utifrån en grundläggande konceptskiss som visade hur
undersökningen och dess olika delar skulle kunna visualiseras:

Figur 1: Övergripande konceptskiss för diagrampresentation

Användaren ska via en navigation kunna komma till den del av undersökningen som är
intressant. I grundläget presenteras då data som diagram men från denna vy ska användaren
kunna välja att istället få se informationen på andra sätt (tabell, förklaring via film, ljud etc.).
Inledningsvis väljer användaren vilken del av undersökningen som ska visas:
•
•
•
•

Internet
Smart telefon
Dator
Surfplatta

Det är mycket stora datamängder att ta del av och vi tror att det är bra att göra
uppdelningen redan från början. Fördelen är att det skapar en struktur i materialet och att
det blir lite lättare att överskåda. Det finns vissa svagheter med detta och den kanske mest
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uppenbara är om man vill se kombinationer av blandade resultat via sökningar och
filtreringar. Det går att åstadkomma men kan eventuellt vara en pedagogisk utmaning att
förklara skillnaderna mellan att söka/filtrera i en av de fyra delmängderna eller i hela
materialet. Vi har i det här första steget valt att prioritera överblickbarheten och möjligheten
att enkelt klicka sig fram i materialet.
Det koncept vi utvecklat bygger på att det data som ska visualiseras tas fram via en Excelfil.
Denna fil innehåller det data som ska visualiseras. Filen behöver vara preparerad på ett visst
sätt för att kunna tas emot av datavisningsverktyget. Filen laddas upp i på den webbsida som
presenteras data. Filens kolumnrubriker används för att importera frågor och svarsalternativ
medan celler presenterar data. För att få en bättre presentation behöver det uppladda
materialet kunna redigeras. Vi har därför utvecklat en inloggningsskyddad del där en behörig
administratör kan göra vissa redigeringar i syfte att underlätta tydligheten i presentationen.
Detta gränssnitt skulle kunna utvecklas ytterligare men projektet budget medger inte att
dessa åtgärder vidtas inom ramen för projektet. Det har bland annat resulterat i att vi
tvingats kompromissa med navigationslösningar och filter för sortering. Vi har inom ramen
för projektet utrett hur detta ska kunna gå till men behöver ytterligare medel för att gå
vidare.
Det data som laddas in via Excelfilen visualiseras automatisk med hjälp av
datavisningsverktyget. För att få upp data kan antingen en huvudfråga markeras av
administratören eller så kan data visas utan filter. I vårt fall har detta varit frågan diagnoser
och funktionsnedsättningar som huvudfråga, vilket möjliggör filtrering på dessa. Utifrån den
kan vi sedan visa alla frågor. Rent tekniskt har vi delat upp data i fyra olika Excelfiler;
Internetanvändning, Smart telefon, Dator och Surfplatta. På det sättet har vi skapat en
möjlighet till enkel navigation.
Det verktyg vi använder för att omvandla data till diagram har en default-presentation av
diagram. Dessa diagram uppfyller inte kraven i Web Content Accessibility Guidelines, WCAG
och Begripsams medlemmar tyckte inte att utseendet motsvarade deras krav på kognitiv
tillgänglighet. Vi har därför anpassat utseendet på hur diagramdata presenteras. För
närvarande har vi en anpassad diagramtyp. Det är liggande stapeldiagram, som är den form
vi i huvudsak använder. När vi samlat ytterligare resurser kommer vi att också anpassa
ackumulerade liggande stapeldiagram och sedan vid behov ytterligare diagramtyper.
Konceptet presenteras på: https://zw21d2.axshare.com
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Design
Begripsam har samverkat med designers från företaget HiQ Stockholm AB för att ta fram
grundläggande designelement för:
• Navigationskoncept
• Rubriker
• Löpande text
• Spaltbredder
• Diagram
• Datatabeller
• Filter
Delar av denna design har implementerats i den nu presenterade versionen. Delar kräver
mer resurser för att fullt ut implementera. För att få en känsla av hur designen ser ut på
internet finns några av sidorna utlagda: https://jd4dvp.axshare.com
HiQ har utöver detta tagit fram en färgpalett för diagramytor där ytan ska ha en färg och där
text ska visas. Ett sådant exempel är stapeldiagram. Färgkontrasterna ska uppfylla de
extremt höga krav på kontrast som finns på nivå AAA i Web Content Accessibility Guidelines.
Det visade sig mycket svårt att hitta en harmoniserande färgskala som uppfyller dessa krav.
Vi har nu identifierat 6 sådana kombinationer men om exempelvis frågor har fler än 6
svarsalternativ så kommer det att behövas ytterligare färgkombinationer.
Designen är testad under en designsession vid föreningen Begripsams medlemsmöte. Då
gick medlemmarna igenom designförslaget och diskuterade hur stora datamängder bäst ska
kunna visualiseras.
Designarbetet har resulterat i ett antal designskisser som dels visualiserar den önskade
designen och även presenterar det grundläggande konceptet. Några skisser visas nedan:

Figur 2 Designskiss, startsida för statistikwebbplatsen
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Startsidan är enkel och leder direkt in på undersökningens fyra olika delar.

Figur 3 Principskiss som visar hur en önskad mängd data kan visualiseras i form av ett diagram.

Grundpresentationen sker som ett diagram. Användare som önskar få en annan typ av
presentation kan välja mellan ett antal alternativ. Dessa alternativ har tagits fram i
samarbete med medlemmarna i föreningen Begripsam. Det finns två grundläggande
presentationslägen:
•
•

Diagram
Tabell

Oavsett vilket av dessa lägen som är valda kan användaren välja att få ytterligare förklaringar
i form av:
•
•
•
•

Symboler
Gråskala
Läs upp diagrammet
Film, förklarande
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Gråskala och att få diagrammet uppläst är två relativt enkla tillägg. Dock kräver uppläsning
en licenskostnad med en tredjepartsleverantör.
Visning av statistik med förtydligande symboler är ett utvecklingsprojekt i sig. Här
presenteras förslaget som en idé men vi skulle i dagsläget inte kunna presentera en lösning.
En sådan bör arbetas fram tillsammans med berörda målgrupper. Den grundläggande tanken
är visualisera data på något annat sätt än diagram/siffror.
Förklarande filmer skulle vara relativt enkla att producera och vi har under projektet
experimenterat lite med att använda en mobiltelefon och en separat mikrofon. Tillsammans
med bra ljusförhållanden skulle det vara möjligt att relativt enkelt producera 2-3 minuter
filmer av typen ”Experten förklarar” där en person som är insatt i undersökningen snabbt
presenterar ett diagram och pekar ut några intressanta saker.

Figur 4 Designskiss över tabellsida.

Tabellen tar med sig färger från diagrammet men bara i kolumnrubrikerna. Vi har under
arbetes gång testat att lägga färg i hela kolumnen men det uppfattas som mer störande än
att det bidrar till ökad tydlighet. Att låta färgen gå igen i kolumnhuvudet har tagits emot
positivt även om vissa inte noterar att färgen följer med. När vi lät färgen ligga i hela
kolumnen blev intrycket för rörigt. Det är viktigt att notera att färgen här enbart adderar lite
ökad visuell tydlighet och att färgen inte ensam kan fungera som informationsbärare. Det är
texten i kolumnrubriken som är den viktigaste informationsbäraren.
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Tekniska krav och utvecklingsplattform
Webbsidorna ska presenteras enligt html 5 och scss och fungera i moderna versioner av
webbläsare som följer dessa standarder. På detaljnivå kan det innebära att visa webbläsare
ännu inte har stöd för vissa egenskaper i koden. Vi har valt att följa tekniska standarder och
att inte göra anpassningar utifrån specifika webbläsare.

Teknisk plattform
För att skapa diagram använder vi HighCharts (https://www.highcharts.com/).
Highcharts har ett mycket stort antal diagramtyper att välja på och vi har inledningsvis
valt att arbeta med stapeldiagram och anpassat dem bland annat efter projektets krav på
tillgänglighet.
Den tekniska miljön ser ut som nedan:
•
•
•
•
•
•
•
•

front-end ramverk: "Angular 5"
front-end User Interface paket: "Angular Material Design"
backend: Java och ramverket "Spring Boot"
databas: PostgreSQL
Object/Relational Mapping, ORM: Hibernate
Databasmigrerings-skript: Liquibase
Test- och produktionsmiljöer: Heroku (moln-leverantör)
Datamodellering: JDL studio (jHipster)

För att kunna presentera materialet har vi satt upp en egen server med undersökningens
databas. Denna går mot URL; http://internet.begripsam.se
En SQL-databas av typen "PostgreSQL användas i produktion. Alla förändringar av
databasmodellen görs och versionshanteras och dokumenteras med hjälp av verktyget
"Liquibase". Det gör även att databasen om behov uppstår lätt kan flyttas eller återskapas på
en ny server. Liquibase gör det även möjligt att byta typ av databas i framtiden till något
annat än "PostgreSQL".
Ett system som heter JDL (Jhipster Domain language) har använts för att sätta upp den första
versionen av tabellerna. Allt databasarbete efter detta har skett med hjälp av Liquibase.
Ett API har tagits tas fram, som en del av applikationen, och information om hur intressenter
kan anropa detta API kommer att finnas på statistikwebbplatsen. Intressenter kan få tillgång
till detta API efter förfrågan. Separata samarbetsavtal kommer att träffas med sådana
intressenter.
Man kommer åt data från databasen genom att anropa detta API. Hemsidan anropar detta
API för att få data som den visualiserar på ett tillgängligt sätt.
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Tillgänglighetskrav
De webbsidor som används för att presentera statistikuppgifterna ska uppfylla relevanta
krav i WCAG 2.0. Dessutom tillämpar vi krav från den kommande ISO-standarden General
Guidelines on cognitive accessibility.
Förutom de krav som kan ställas på den tekniska grundkonstruktionen har vi särskilt beaktat
krav på att presentera komplex visuell information (diagram) och alternativa presentationer
av sådan information (se diagrampresentationer senare i detta dokument).

Testprocedur och godkännande
Designförslaget har testats vid Begripsams föreningsmöte. Konceptet har testats av en
mindre grupp medlemmar i föreningen. Dessa tester har varit iterativa under arbetets gång.
Den tekniska konstruktionen har testats med hjälp av skärmläsare och i arbetets slutskede
har en synskadad expert testat gränssnittet.
Slutliga godkännanden har skett via projektets styrgrupp, som också har beslutat om
avgränsningar och avvägningar utifrån projektet budget och tidsram.

Utmaningar att hantera vid presentation av stora
datamängder
Den som vill hantera stora datamängder med automatik på ett sätt som uppfyller höga krav
på tillgänglighet kommer troligen att stöta på flera av de svårigheter som vi hanterat under
detta projekt. Vi vill här dela med oss av våra erfarenheter. Att vi skapar visuella
presentationer direkt ur en databas innebär att processen är automatiserad och inte
inrymmer några möjligheter till efterbearbetning. Vi har identifierat några kritiska faktorer
som kan öka tillgängligheten:
•

Struktur och formuleringar på det data som laddas ner i databasen. I vårt fall överför
vi data från datainsamlingsverktyget via ett excelark. Data kommer ursprungligen
från en enkät och om enkätfrågor och svarsalternativ har god begriplighet så kommer
också begripligheten i visualiseringarna att bli god.

•

Efterbearbetning i excelfilen. En sista chans att påverka det data som laddas ner i
databasen är att göra ändringar i excelfilen.

•

Valet av verktyg som genererar diagram. Vi valde Highcharts och det är en leverantör
som arbetat med tillgänglighetsfrågor, vilken ger åtminstone vissa garantier för att
den tekniska konstruktionen är relativt bra från början. Våra egna utvecklare hade
dessutom möjligheten att göra förbättringar i koden.
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•

Eftersom detta ändå inte uppfyllde våra krav byggde vi ett
administrativt/redaktionellt gränssnitt i vårt datavisningsverktyg. Där kan vi bland
annat ändra formuleringar och presentationsordningar. Detta gränssnitt skulle kunna
byggas ut ytterligare. För att klara några av de krav vi identifierat i vårt koncept men
inte realiserat i denna version så skulle det till exempel gå att bygga ut den
redaktionella delen så att utvalda (eller samtliga om man så önskar) diagram kunde
förses med förklarande filmer, symbolpresentationer etc.

Strukturen på enkäten – strukturen på visningen av data
För att få en begriplig och bra enkät jobbade vi länge med att:
•
•

Dela in enkäten i avdelningar och i sidor
Skapa frågor och svarsalternativ

Den logik vi försökte tillämpa skulle i första hand optimera möjligheterna för så många
individer som möjligt att förstå frågor och svarsalternativ och att besvara alla frågor i
enkäten. I det läget av en undersökning har man helt enkelt inte fokus på hur de insamlade
datamängderna på ett automatiskt sätt ska kunna omvandlas till visningar på en webbsida.
När man gör skriftliga manuellt utformade rapporter går det alltid att lägga till exempelvis en
rubriknivå, flytta om material som man vill etc. Den friheten finns inte om man på ett enkelt
sätt ska överföra data från en databas/ett excelark till visning på en webbsida. En sådan
process kräver regelstyrda överföringar.
Vad gäller frågor och svarsalternativ så var den överföringen relativt enkel men även denna
krävde anpassningar av det datavisualiseringsverktyg vi använder. Det verktyget
presenterade staplarna så att det svarsalternativ som fått minst antal svar hamnade överst i
diagram med liggande staplar. Vi ville styra våra svar så att exempelvis ”Ja” alltid låg överst,
oavsett hur många som svarat ”Ja”, ”Nej” eller ”Vet inte”. På det sättet ville vi behålla
presentationsordningen från enkäten in i datavisningen. Det är inget självklart beslut. I andra
undersökningar kan det skapa bättre tydlighet i att sortera svaren stigande eller fallande
utifrån hur många som svarat. Vi kunde få den presentationsordning vi ville men det krävde
ett antal timmars arbete av våra utvecklare.
Vad vi inte på ett enkelt sätt kunde få in var det som kan beskrivas som vår navigation i
enkäten. Visuellt är enkäten indelad i avdelningar och sidor. Det kan ligga förklarande texter
etc. Denna struktur följer inte med när enkätverktygen sammanställer data och skapar
rapporter. Vi har använt Surveygizmo för själva enkäten. Det här gjorde att vår indelning i
fyra områden; internet, smarta telefoner, datorer och surfplattor inte följde med i det
excelark som tog ut all insamlade data.
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Vi har löst det genom att dels dela upp datarapporterna i dessa fyra huvudkategorier och
dels genom att utveckla ett admin-gränssnitt där vi kan jobba lite grann med strukturen av
själva datavisningen. Här har vi dock inte kunnat förverkliga alla idéer kring navigation som vi
tog fram i prototypen.

Efterbearbetning i excelark
Vi har fått ut bra data ur vårt datainsamlingsverktyg (Surveygizmo) men inte så bra att vi
kunde använda det rakt av för import i datavisningsverktyget. Inledningsvis kom data ut i
klartext. Det betyder att det stod ”Ja” i datacellerna där svarande hade angett svara ja i
enkäten. För att kunna styra presentationsordningen behövde visualiseringsverktyget ett
excelark som omvandla textsvar till siffror och vi hittade en inställningsmöjlighet i
Surveygizmo som gjorde det möjligt att presentera data antingen i klartext eller
representerade som siffror. Ja blev i det fallet 1, Nej blev 2 och så vidare.
Visualiseringsverktyget behövde dessutom få all data semikolon-separerade och där flera
svar kunde anges vill verktyget ha samtliga svar i samma cell. Surveygizmo klarade av dessa
krav och vi kunde få fram exceldokument som motsvarade våra krav. Detta var dock ingen
enkel process. Vi tog fram många varianter av rapporter innan vi hitta den rätta. Vi
upptäckte också att Surveygizmo ibland buggade och slumpvis enstaka gånger inte
omvandlade klartext till siffror och ibland inte lade in semikolon. Det gjorde att vi manuellt
fick gå igenom och ”tvätta” våra excelark. Vi experimenterade också med kolumn-namnen i
excel, då dessa är ett sätt att ändra de frågeformuleringar som kan ha fungerat bra i enkäten
men inte fungerar lika bra i en webbvisning.
Även om vi behövt lägga ganska mycket tid på ett efterarbete i excel så tror vi att delar av
detta arbete har att göra med att det är första gången vi genomfört denna process. I en
reflektion av hur vi arbetat tror vi att det skulle vara möjligt att ställa in exporten från
Surveygizmo på ett sätt som hade minskat behovet av efterarbete. Detta är något vi tror
skulle vara möjligt att trimma in för att minska behovet av bearbetning. Om de upptäckta
buggarna i enkätverktyget skulle rättas till (eller om ett annat enkätverktyg hade fungerat
utan buggar) så skulle det också ha minskat behovet av efterarbete.

Du bygger troligen inte allt från början
Det troliga är att du utgår från något befintligt verktyg som i grunden kan omvandla data till
diagram. Vi har använt Highcharts. Det som behöver undersökas är då om det verktyg du är
intresserad av klarar kraven på tillgänglighet. Det är troligt att det verktyg du väljer har vissa
brister. I vårt fall var det ganska stora brister i den visuella presentationen av data. Däremot
genererade verktyget upp de diagram vi ville använda.
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De utvecklare vi samarbetat med är experter på tillgänglighet och de har anpassat de brister
vi hittat så långt vår budget räckte till. Anpassningen har fått göras på diagramnivå. Varje
diagramtyp som ska användas behöver ses över i form av:
•
•
•
•

Kontraster
Färger
Textstorlekar
Textutformning

Vi har även sett över hur breda staplar ska vara och vilka skalor som ska användas. Enligt
våra tester föredrar de flesta användare att procentskalor alltid går till 100 %, även om det
gör att visa staplar blir mycket små. Vissa verktyg kan försöka anpassa skalorna efter vilka
siffror som ska bygga upp stapeln. Vi har valt att alltid ha 100 %.

Defaultinställningar ger inte optimala visningar
Verktyg som presenterar statistik behöver regelverk för att förstå hur de ska presentera det
data som laddas upp. Dessa regler kan resultera i att materialet inte presenteras som du vill.
Highcharts har ingen förbestämd presentationsordning. Ordningen bestäms av utvecklarna,
som anger i vilken ordning data ska presenteras. Vi testade först ordningen ”minst till flest
svar” men ändrade sedan till alfanumerisk, så att 1 kommer före 2 och a kommer före b etc.
Detta gjorde det möjligt för oss att styra presentationsordningen som vi ville. I vårt fall var
verktyget inställt så att när vi visade liggande staplar så visades alltid det svarsalternativ som
fått minst svar överst och det alternativ som fått flest svar underst. Det resulterade i att
svarsalternativen flyttades uppåt och nedåt i diagrammet beroende på hur många som
svarat på de olika alternativen för den aktuella frågan. Den regel vi ville tillämpa var att
diagrammen följde samma ordning som i enkäten. Detta var inte ett alternativ som man
bara kunde ändra utan krävde arbete av våra utvecklare. Vi byggde därför in en möjlighet att
sortera svarsalternativen i valfri ordning.
En annan svårighet med defaultinställningar är att oavsett vilken regel du till slut tillämpar så
vill verktyget tillämpa denna regel på all data. Men ibland kanske du vill behandla ett
diagram annorlunda än de andra.

Frågorna i enkäten blir inte alltid bra rubriker på en
webbsida
Det som är en bra formulering i en enkät blir inte alltid en bra rubrik i en presentation av
undersökningens resultat. Vi har testat att manipulera formuleringar redan i Excel-filen som
innehåller data men har kommit fram till att det behövs en möjlighet att redigera efter det
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att data är uppladdat i verktyget. Vi har utvecklat enkla sådana funktioner men mer
avancerade presentationer kan behöva gå ännu längre på denna punkt.
Vår slutsats är att det inte automatiskt alltid går att förena kraven på en begriplig enkät med
kraven på en begriplig datavisning. Det behövs en möjlighet till redaktionellt arbete
”däremellan”. På det sättet kan den automatiserade dataöverföringsprocessen kompletteras
med en manuell, redaktionell process. Detta har utvecklingsmässigt varit den största delen
av arbetet. För att optimera presentationen ur tillgänglighetssynpunkt finns behov av att gå
ännu längre men där har våra resurser i den första utvecklingsetappen inte räckt till.
Det ska också noteras att möjligheten att omvandla en fråga i en enkät till en fungerande
rubrik inrymmer en risk att den nya formuleringen vinklar eller faktiskt inte har stöd i den
ursprungliga frågan. När vi skapade enkätfrågorna så hade vi inte i åtanke hur
presentationen av resultatet skulle se ut. Möjligen går det att redan från början formulera
enkätfrågor som också blir bra rubriker om problemet är mer känt och beaktas från början.
Annars gäller att den som skriver den nya rubriken måste vara väl förtrogen med frågorna i
undersökningen och medveten om risken att den nya formuleringen kan innebära en
glidning. Ett sätt att hantera detta skulle kunna vara att ha med den ursprungliga frågan i en
beskrivande text av diagrammet.

Problem att styra färger i staplar
Att styra färgerna har i praktiken visat sig vara en av de svåraste uppgifterna. De verktyg som
vi utgår från för att omvandla data till diagram har egna idéer om i vilken ordning färger ska
presenteras. Denna ordning kan manipuleras men kräver någon form av regel för att
fungera. Exempelvis kan den första stapeln i varje diagram alltid få en viss färg, nummer 2 en
annan och så vidare. Det är ofta tillräckligt men om man till exempel alltid vill att ”Ja” ska ha
samma färg så måste ”Ja” alltid komma i samma position.

Diagrampresentationer
Valet av diagramtyp styrs ibland (och ganska ofta) av typen av fråga och valet av
svarsalternativ. Men det finns också möjligheter att ta beslut om diagram som påverkar hur
tillgängliga diagrammen uppfattas vara av personer med olika funktionsnedsättningar.
Svaren i den här undersökningen lämpar sig oftast att redovisas i form av stapeldiagram. Vi
har använt två typer i våra skriftliga rapporter men bara en i webb-visningen (än så läge).
I grunden använder vi oss av stapeldiagram. Dessa kallar vi Basic bars och Stacked bars. Här
finns två huvudsakliga sätt att presentera:
•

Stående staplar

•

Liggande staplar
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Vi har testat och diskuterat båda varianterna i föreningen Begripsam och där tycker en stor
majoritet av medlemmarna att liggande staplar är bättre. Ett skäl är att man då får texterna
för varje stapel liggande horisontellt ute till vänster. Stående staplar innebär ofta även
stående text eller text som ligger på snedden. Båda varianterna anses mer svårlästa. Att vi
fått detta resultat kan ha att göra med att många av de texter som presenteras är relativt
långa. Stående staplar kan därför vara bättre på att presentera data där texten under varje
stapel är kort.
Medlemmarna tycker också att alla diagram som visar procent alltid ska ha en skala som går
upp till 100 %. Många diagramverktyg försöker anpassa skalan efter den största stapeln,
vilket gör att skalan ibland kan ligga på 50 eller 70 eller något annat procent-tal. Detta är lätt
att missa och vi har därför valt att alltid ha procentskalor som går till 100 procent. Nackdelen
är att mycket små andelar i princip blir osynliga men vi anser att behovet av enhetliga skalor
överväger detta.
I verktyget har vi just nu bara Basic bars. Det beror dels på hur vi valt att presentera
diagrammen och att man på webben har mycket mer plats och kan visa många diagram
istället för att komprimera mycket data i färre diagram som ofta blir fallet i
dokument/trycksaker. Men det beror också på resursbrist. I den etapp vi nu genomfört har vi
inte haft resurser att anpassa och sätta regler för fler diagramtyper. Det verktyg vi använder,
Highcharts har ett mycket stort antal typer av diagram att välja på. Vår ambition är att
anpassa ett i taget till hur vi vill ha våra visningar, i takt med att vi har behov och resurser.

Automatiska diagrampresentationer och tillgänglighet
W3C, som står bakom standarden WCAG, har instruktioner för hur komplexa visuella
presentationer ska kunna kompletteras med textbeskrivningar:
https://www.w3.org/WAI/tutorials/images/complex/. W3C presenterar flera olika sätt att
hantera denna problematik. Alla kräver tyvärr manuellt redaktionellt arbete. De går helt
enkelt ut på att någon i text har beskrivit det vi kan se i diagrammet. För data som skapas
automatiskt på det sätt som vårt blir detta svårt och för data som laddas upp i realtid blir det
omöjligt. I vårt fall har vi tusentals diagram som kan komma att visas beroende på vilka filter
och vilka frågor användaren väljer att tillämpa. Det skulle i och för sig vara möjligt att förse
varje sådant diagram med textbeskrivningar men det är ett arbete som är oerhört
resurskrävande. För vår del skulle det dessutom inte tillföra tillräcklig nivå av tillgänglighet.
Personer med kognitiva funktionsnedsättningar är inte nödvändigtvis hjälpta av att få
diagram presenterade som text. Många i dessa grupper efterfrågar förklarande filmer som
ett bättre sätt att få diagrammen förklarade. Något sådant alternativ förespråkar inte W3C,
vilket vi i Begripsam kritiserar. Det beror på W3C starka orientering mot att tillgång till text
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löser alla tillgänglighetsproblem. I vårt koncept har vi tagit med hur åtminstone centrala
diagram skulle kunna ha flera varianter av förklaringar för att bli mer tillgängliga.
För att ge ett textalternativ till diagram i automatiserade informationsflöden
rekommenderar vi att man har en möjlighet att skifta mellan diagramvisning och
tabellvisning. Vi anser dessutom att detta är en mer rättvisande alternativ presentation. En
datatabell kan visa alla de mätpunkter som bygger upp ett diagram i form av dataceller. En
förklarande text kommer rimligen inte att återberätta vartenda mätvärde utan istället vara
någon form av sammanfattning, vilket riskerar att bygga på urval som författaren tycker är
relevanta men som den som vill se data kanske inte håller med om. Vi tillämpar därför en
princip att varje diagram också ska kunna väljas som tabell. I den första versionen av
datavisningsverktyget är denna funktion implementerad via en automatisk funktion som via
en liten meny i diagrammets övre högra hörn gör det möjligt att visa diagrammet som tabell.
Där finns också möjlighet att spara ner diagrammet som bild eller som excelfil för den som
vill använda sig av materialet till exempel i egna rapporter. Vi är inte helt nöjda med hur
denna växling mellan diagram och tabeller går till.
Konceptets förslag på kompletterande filmer och visning med hjälp av symboler kan med
nuvarande resurser inte realiseras.
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Om Begripsam
Begripsam vill bidra till universellt utformade produkter och tjänster så att de kan användas
av alla. Det gör vi genom att sätta fokus på vad som krävs för att tillgodose behov hos de
individer som har de tuffaste kraven på användbarhet. När dessa individer tycker att en
produkt eller tjänst är enkel att använda så kommer alla andra också att tycka det.
Begripsam utvecklar och tillämpar metoder som gör att alla människor kan delta i och
påverka design- och utvecklingsprocesser.
Vi bedriver egen forskning och utveckling och samarbetar gärna med andra som delar vår
vision om ett fullt tillgängligt samhälle för alla medborgare. Våra metoder och arbetssätt är
grundade i forskning och levda erfarenheter.
Begripsam består av en ideell medlemsförening och ett bolag. Vi medverkar bland annat i
forskningsprojekt, i tester och utvärderingar, i designprocesser, innovationsprocesser och i
utvecklingsarbete. Vi deltar i svensk och internationell standardisering och i nyskapande
projekt och aktiviteter. Vårt arbete syftar till att bidra till ett samhälle där alla individer kan
uppnå sin fulla potential och leva ett bra liv.
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