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Útdráttur 

Ritgerð þessi greinir frá rannsókn minni á aðgengi fatlaðs fólks að heimasíðum 

sveitarfélaga. Hún byggir á niðurstöðum af greiningu á fjórum heimasíðum og 

viðtölum. Við rannsóknina voru notaðar eigindlegar rannsóknaraðferðir. 

Heimasíðurnar voru skoðaðar með það að leiðarljósi að finna út fyrir hvern 

upplýsingarnar sem snúa að málefnum fatlaðs fólks væru ætlaðar, hversu auðvelt 

væri að nálgast þær og þær bornar saman. Í framhaldi af því voru tekin viðtöl við sex 

einstaklinga sem störfuðu ýmist að málefnum fatlaðs fólks eða við vefsíðugerð hjá 

sveitarfélaginu og svör viðmælenda greind. Út frá svörum viðmælenda virðist 

markhópur fyrir upplýsingar er varða fatlað fólk á heimasíðum sveitarfélaganna í 

mörgum tilvikum vera aðstandendur fatlaðs fólks og fagfólk en ekki fatlað fólk sem 

hópur. Rannsóknin leiddi enn fremur í ljós að ýmislegt væri hægt að bæta. Meðal 

annars mætti auðvelda fötluðu fólki aðgang að heimasíðum með því að hafa hlekki á 

upphafssíðu sem vísa beint í mál er þau varða, og eins að fatlað fólk eigi kost að 

nálgast upplýsingar á fjölbreyttu formi sem hæfir hverjum og einum. 
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Formáli 

Ritgerð þessi er lokaverkefni mitt til B.A. prófs í Þroskaþjálfafræðum. Í námi mínu 

hefur mér orðið æ ljósara að fatlað fólk þarf oft á tíðum að glíma við þann vanda að 

aðgengi í sinni víðustu merkingu er ekki alltaf hugsað út frá því. Þegar kom að því að 

velja viðfangsefni fyrir lokaritgerð mína var því aðgengi fatlaðs fólks mér ofarlega í 

huga. Upplýsingar er snerta einstaklinginn og rétt hans, persónubundin atriði og 

áhugasvið eru þættir sem þurfa að vera aðgengilegir fyrir alla í nútímasamfélagi. Þar 

sem að gífurlegt magn upplýsinga er að finna á veraldarvefnum ákvað ég að fjalla 

um aðgengi að upplýsingum á honum.  

Leiðbeinandi minn við þessa ritgerð var Lilja Össurardóttir. Fær hún mínar bestu 

þakkir fyrir ómetanlegan stuðning með endurgjöfum og upplýsingum. Einnig fá 

viðmælendur mínir sex þakkir fyrir samstarfið. Davíð Egilson fær þakklæti mitt fyrir 

yfirlestur á ritgerðinni. Þá vil ég sérstaklega þakka maka mínum Snæbirni H. 

Davíðssyni fyrir leiðsögn, stuðning og hvatningu í gegnum þroskaþjálfanámið. 
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Inngangur  

Aðgengi er lykilatriði í umræðu um réttindi og jafnrétti fatlaðs fólks. Í hugum flestra 

nær orðið aðgengi yfir hversu auðveldan aðgang fatlað fólk hefur að stöðum eða 

mannvirkjum og tengja hugtakið þá við hjólastólabrautir og lyftur. Á upplýsingaöld 

er þó ekki síður mikilvægt að skoða aðgengi að upplýsingum og þá sérstaklega á 

veraldarvefnum (Freyhoff, Hess, Kerr, Tronbacke, Menzel og Veken, 1998). Það má 

þó ekki gleymast að fatlað fólk er margbreytilegur hópur með ólíkar þarfir. 

Brynhildur Flóvenz (2004) fjallar um aðgengi að upplýsingum fyrir fatlað fólk og 

það þurfi að miðla upplýsingum á fleiri en einn veg. Ástæðan fyrir því er að fatlað 

fólk er hópur fólks með ólíkar og mismiklar skerðingar. Því eru þarfir fatlaðs fólks 

misjafnar og þarf að komast til móts við alla í þeim breiða hópi. Séu heimasíður ekki 

hannaðir fyrir ólíka hópa fólks, er sú hætta fyrir hendi að gjá geti myndast milli fólks 

í samfélaginu. Þegar kemur að aðgengi upplýsinga á netinu eru þarfir blindra til 

dæmis engan vegin þær sömu og fólks með þroskahömlun (Crow, 2008; Arnar 

Pálsson og Sigurður Davíðsson, 2006). Með því að gera tiltölulega einfaldar 

breytingar á heimasíðu er oft hægt að tryggja að fleiri geti nálgast upplýsingarnar 

(Evans, Kennedy og Thomas, 2011). Árið 2006 var birt skýrsla á vegum 

ríkisstjórnarinnar þar sem gerðar voru tillögur varðandi aðgengi fatlaðs fólks til að ná 

því markmiði að opinber þjónusta stæðist alþjóðleg viðmið og mörkuð yrði opinber 

stefna til framtíðar (Arnar Pálsson og Sigurður Davíðsson, 2006).  

Með rannsókninni vildi ég kanna hvort þyrfti að gera vefsíður sveitarfélaga 

aðgengilegri fyrir fatlaðað fólk þar sem sveitarfélögin hafa tekið yfir málefni þeirra 

af ríkinu. Mikilvægt er að sá hópur fatlaðs fólks sem á erfitt með að nálgast 

upplýsingar á veraldarvefnum geti nálgast þær á aðgengilegri máta og þá sérstaklega 

upplýsingar sem snúa að fötluðu fólki og hvaða kostir standa því til boða. Hér verður 

einnig kannað hver markhópurinn fyrir upplýsingar er varða fatlað fólk sem settar 

eru á heimasíður sveitarfélaga. Það vekur því upp spurninguna hvort þær eru ætlaðar 

fyrir fatlaða, aðstandendur fatlaðra eða fagfólk.  

Framkvæmd rannsóknarinnar fólst annars vegar í því að skoða heimasíður fjögurra 

sveitarfélaga og kanna hversu auðvelt er að nálgast upplýsingar þeirra og hins vegar í 

því að taka hálfstöðluð viðtöl við einstaklinga sem störfuðu ýmist að málefnum 

fatlaðs fólks eða við vefsíðugerð hjá sveitarfélaginu. Í viðtali við starfsmenn 
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sveitarfélaganna var spurt að því hvort, og þá hvernig, hægt væri að bæta aðgengi 

fyrir fatlað fólk. Í ritgerðinni verður leitast við að svara spurningunni: Fyrir hvern eru 

upplýsingar sem settar eru fram á heimasíðum/vefsíðum sveitarfélaganna um málefni 

fatlaðs fólks?  

Rannsóknin er sérstaklega hugsuð út frá einstaklingum með þroskahömlun en þó er 

komið inn á þarfir annarra hópa fatlaðs fólks. Í ritgerðinni eru helstu hugtök 

skilgreind sem snúa að viðfangsefninu svo sem aðgengi, sjálfræði, valdefling og 

auðlesið efni. Jafnframt því að aðgengi að heimasíðunum var kannað, þá voru lög og 

alþjóðasáttmálar um jafnrétti og aðgengi einnig skoðuð.  

Í aðferðarfræðikaflanum er komið inn á eigindlegar rannsóknaraðferðir svo sem 

hvernig vali á sveitarfélögum og viðmælendum var háttað. Því næst er greint frá 

niðurstöðum úr viðtölunum og greiningu á heimasíðunum. Niðurstöðurnar eru 

túlkaðar í umræðukaflanum og rök eru leidd að svari við rannsóknarspurningunni í 

umræðukaflanum. Í lokaorðum er niðurstaðan dregin saman og 

rannsóknarspurningunni svarað. 
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1. Aðgengi fatlaðs fólks 

Hér að neðan verður fjallað um réttindi fatlaðs fólks til að njóta sjálfræðis og 

valdeflingar. Einnig er fjallað um aðgengi fyrir fatlað fólk að veraldarvefnum og um 

auðlesið efni. Ennfremur er gerð grein fyrir alþjóðasamningum og lögum sem ná yfir 

viðafgangsefnið. Í framhaldi af því eru kynntir leiðarvísar sem ganga út á að einfalda 

vefsíður. Þá er farið yfir rannsóknir sem hafa verið gerðar til að kanna aðgengi 

fatlaðs fólks að veraldarvefnum. 

1.1 Hugtök er varða réttindi fatlaðs fólks 

Hugtakið sjálfræði byggist á því að fólk geti tekið eigin ákvarðanir og lifað 

sjálfstæðu lífi (Sigurður Kristinsson, 1999). Orðið sjálfræði felur í sér að 

einstaklingur geti ráðið sér sjálfur og þeim athöfnum sem hann tekur sér fyrir hendur. 

Sjálfræði byggist einnig á virðingu annarra fyrir því sem við gerum án þess að aðrir 

komi þar að (Ástríður Stefánsdóttir, 2006). 

Til þess að einstaklingur finni fyrir virðingu þarf að koma fram við hann af virðingu. 

Einstaklingur sem ekki fær að sýna hver hann er í raun og veru, fær ekki þá virðingu 

sem hann á skilið. Þeim sem ekki er sýnd virðing upplifa sig ekki sem jafningja. Ekki 

er tekið mark á tjáningu þeirra og þeim því ekki veittur skilningur þegar þeir reyna að 

sýna tilfinningar sínar. Fólk sem verður fyrir því hættir að hafa trú á sjálfu sér, en 

sjálfræði er meðal annars fólgin í því að fólk trúi á sjálft sig (Ástríður Stefánsdóttir, 

2006). Þannig byggist sjálfræði á frelsi en það snýst um að geta athafnað sig af vild. 

Þrátt fyrir að allir séu sjálfstæðir, til að taka ákvarðanir þýðir þó ekki að allir geta 

nýtt sér þann rétt. Þegar fatlaður einstaklingur á í hlut er réttur hans til 

sjálfsákvörðunar byggður á hæfileika hans til sjálfsákvörðunar. Sé einstaklingur 

fjölfatlaður og eigi erfitt með að tjá sig þarf að tryggja að hann fái notið þeirra 

hæfileika sem hann býr yfir til þess að koma sínum ákvörðunum á framfæri 

(Sigurður Kristinsson, 1999). 

Innan félagsvísinda er valdefling skilgreind á þann hátt að fólk öðlist meiri stjórn á 

eigin lífi. Þegar talað er um valdeflingu í sambandi við fatlað fólk er hægt að líta svo 

á að þjónusta sem miðast við þarfir fatlaðs fólks geti verið valdeflandi. Þá er gengið 

út frá því að fatlaður einstaklingur viti hvaða þjónustu hann vilji eða þarfnist og geti 
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með því skilgreint líf sitt, langanir, aðstæður, þrár og geti tekið ákvarðanir um eigið 

líf (Hanna Björk Sigurjónsdóttir, 2006). 

Þegar fjallað er um valdeflingu út frá sjónarmiði femínista er hugtakið skilgreint á 

ólíkan hátt. Femínistar líta á valdeflingu sem ferli sem á sér stað í samskiptum fólks. 

Valdefling vísar þá til þess valds sem fatlað fólk hefur til þess að framkvæma, bæði 

sem einstaklingar og sem hluti af hópi. Þar sem valdefling á sér stað í félagslegum 

samskiptum er lögð áhersla á sjálfsákvörðunarrétt hins fatlaða einstaklings. Þar 

kemur sjálfsákvörðunarréttur hans fram, bæði í gegnum samskipti og félagsleg tengsl 

í daglegu lífi. Þess vegna er hægt að ganga út frá því að valdefling sé einkenni 

félagslegra samskipta sem stuðlar að jákvæðri þróun á sjálfsmynd fatlaðs fólks. 

Félagsleg staða hefur áhrif á það hvernig fólk kemur fram hvort við annað í 

samfélaginu. Valdeflandi samskipti verða til bæði við persónuleg samskipti og út frá 

félagslegri stöðu fólks. Þau samskipti stuðla að því að efla sjálfsmynd, sjálfstraust, 

félagslega stöðu og vald fólks yfir aðstæðum sínum og lífi (Hanna Björg 

Sigurjónsdóttir, 2006).  

Út frá sjónarhornum félagsvísindanna og femínista er hægt að sjá að valdefling er 

mikilvæg. Í augum femínista er hugtakið hugsað út frá samskiptum en þau geta átt 

sér stað á fleiri en einn hátt og má þar nefna á veraldarvefnum. Eins og áður hefur 

komið fram er fjallað í félagsvísindum um valdeflingu út frá því að fatlað fólk viti 

hvaða þjónustu það vilji og þarfnist. Í því getur falist að kynna þurfi fötluðu fólki 

hvaða úrræði eru í boði svo þau geti nýtt sér hana. Hér verður lögð áhersla á 

valdeflingu út frá sjónarhorni félagsvísindanna þar sem gengið er út frá því að til 

þess að fatlað fólk geti nýtt sér þjónustu sem er í boði þurfa upplýsingar að vera 

aðgengilegri fyrir fatlað fólk. 

Hugtakið aðgengi er eitt af grundvallaratriðum varðandi réttindi fatlaðs fólks. Fyrst 

var merking þess einungis tengt við aðgengi að byggingum til dæmis fyrir fólk í 

hjólastól. Hugtakið felur ennþá í sér að veita aðgang að mannvirkjum. Þrátt fyrir að 

aðgangur að húsum sé enn mikilvægur hluti aðgengis, og reyndar sá eini sem 

sérstaklega er tekið á í íslenskum lögum og reglugerðum, hefur hugtakið mun 

víðtækari merkingu. Hugtakið aðgengi felur nú ekki aðeins í sér aðgang að 

byggingum heldur að fatlað fólk hafi aðgang að sem flestum þáttum samfélagsins. 

Þegar aðgengi fatlaðs fólk er hindrað nær hindrunin bæði til takmarkana varðandi 
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aðgengi að byggingum en einnig að upplýsingum. Hluti af því að taka fullan þátt í 

samfélaginu á einnig við um aðgengi að upplýsingum. Við skipulag bygginga er 

mikilvægt að réttur fatlaðs fólks til þátttöku í samfélaginu sé virtur og að tillit sé 

tekið til sjónarmiða og þarfa þeirra. Það er þó ekki síður mikilvægt að fatlað fólk hafi 

aðgang að upplýsingum sem það getur nýtt sér til þess að hafa sjálfstæðar skoðanir 

og taka ákvarðanir út frá þeim (Mannréttindaskrifstofa Íslands, e.d).  

Í dag nota flestir veraldarvefinn og þar af leiðandi er netvæðing útbreiddari en áður 

var og er orðin stór hluti af því að taka þátt í samfélaginu. Því er aðgengi fyrir alla að 

veraldarvefnum mikilvægur hluti af því að falla inn í samfélagið. Á vefsíðu UT-

vefsins um upplýsingatækni, kemur fram að hafa þurfi í huga hvernig vefsíður eru 

settar upp og gera þær notendavænar fyrir breiðari hóp fólks en þær eru fyrir í dag. 

Vefsíður þurfa að geta höfðað til allra og nýst öllum þrátt fyrir að mismunandi 

aðferðum sé beitt til þess að finna upplýsingar til dæmis með tölvumús, lyklaborði, 

rödd, fingri eða með öðrum hjálpartækjum (Innanríkisráðuneytið, e.d.). 

1.2 Alþjóðasamningar  

Í mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna kemur fram að sérhver manneskja sé 

jöfn á við aðra af virðingu og réttindum. Undirstaða þess að allir séu jafnir til að 

njóta virðingar er frelsi, réttlæti og jafnrétti. Mannréttindi eiga við um alla án tillits til 

uppruna, litarháttar, kyns, tungumáls, trúar, skoðana, fjárhags eða annarra aðstæðna 

(Sameinuðu þjóðirnar, 1948). 

Samningur Sameinuðu þjóðanna um málefni fatlaðs fólks (2007) fjallar um 

mannréttindi og að tryggja að fatlað fólk búi ekki við misrétti. Í samningnum kemur 

meðal annars fram að hindranir í samfélaginu geri fatlað fólk fatlaðra en það er, þar 

sem þátttaka þeirra í samfélaginu er ekki alltaf á jafnréttisgrundvelli. Verði fólk fyrir 

mismunun er það brot á mannlegri reisn og verðleikum þeirra. Í almennum reglum 

samningsins kemur fram bann við mismunun og að fatlað fólk eigi að geta tekið 

fullan og virkan þátt í samfélaginu án aðgreiningar.  

Í samningi Sameinuðu þjóðanna um málefni fatlaðs fólks (2007) koma fram nokkur 

hugtök sem vert er að gera grein fyrir. Hugtakið samskipti getur haft fleiri en eina 

merkingu samkvæmt skilgreiningu samningsins. Það getur meðal annars átt við um 

talað mál, hlustun eða að lesa texta. Í 21. grein samningsins er kveðið skýrt á um að 
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við opinber samskipti hafi fatlað fólk val um samskiptaleiðir aðferðir og form þeirra 

(Samningur Sameinuðu þjóðanna, 2007).  

Einnig er fjallað um hugtakið mismunun vegna fötlunar. Það felur í sér að ekki skuli 

mismuna rétti fatlaðs fólks til að taka þátt í samfélaginu jafnt á við aðra. Í 4. grein 

samningsins er komið inn á að gera skuli viðeigandi ráðstafanir svo fatlað fólk sé 

ekki mismunað út frá gildandi lögum, starfsháttum eða reglum (Samningur 

Sameinuðu þjóðanna, 2007). 

Með hugtakinu algild hönnun er átt við hönnun á öllu því sem viðkemur daglegu lífi, 

hvort sem það er hönnun á vörum, tækjum, umhverfi eða þjónustu. Í 4. grein 

samningsins er komið inn á að stuðla eigi að rannsóknum og þróun á öllu því sem 

viðkemur algildri hönnun (Samningur Sameinuðu þjóðanna, 2007).  

Hugtökin samskipti, mismunun vegna fötlunar og algild hönnun fela í sér þann rétt 

að fatlað fólk fái að njóta daglegs lífs án mismununar, þar með talið rétt til aðgengis. 

Hugtakið algild hönnun á einnig við um vefsíðugerð og að gera vefsíður 

aðgengilegri. Þá er hugtakið samskipti hluti af því að geta haft aðgang að 

upplýsingum fyrir alla.  

Samningurinn hefur verið samþykktur af 155 ríkjum, en 127 ríki hafa einungis 

staðfest hann. Samningurinn hefur verið undirritaður af hálfu Íslands en hefur hins 

vegar ekki ennþá verið innleiddur í íslensk lög (United Nations, 2008-2012). Í 

íslenskum lögum nr. 59/1992 kemur fram að framkvæmd laganna skuli taka mið af 

alþjóðlegum skuldbindingum og er samningur Sameinuðu þjóðanna um málefni 

fatlaðs fólks skilgreindur sérstaklega. Þrátt fyrir það hefur samningurinn ekki verið 

staðfestur. 
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1.3 Lög 

Ákvæði í alþjóðasamningum sem Ísland er aðili að þurfa að vera innleidd með 

löggjöf eigi þau að hafa lagagildi hér á landi. Þau taka ekki gildi fyrr en íslensk lög 

sem innihalda viðeigandi ákvæði hafa verið sett, en það getur verið breytilegt hversu 

langan tíma slík innleiðing tekur Á meðan það hefur ekki verið gert eru slíkar 

samþykktir aðeins siðferðislega bindandi fyrir stjórnvöld en ekki lagalegar.  

Helstu lög er varða málefni fatlaðs fólks eru lög nr. 59/1992 sem eru heildarlög um 

málaflokkinn. Á Íslandi kemur hvergi fram með beinum hætti í lögum að veita skuli 

fötluðu fólki aðgengi að upplýsingum um þjónustu sem stendur því til boði, þar á 

meðal upplýsingar á veraldarvefnum. Það má þó leiða rök að því að réttur til slíks 

aðgengis sé innbyggur í lögin. Samkvæmt 1. grein laga um málefni fatlaðs fólks nr. 

59/1992 kemur fram að tryggja skuli fötluðu fólki jafnrétti og sambærileg lífskjör á 

við aðra og skapa því skilyrði til þess að lifa eðlilegu lífi. Fram kemur í 7. grein að 

fatlað fólk skuli eiga rétt á allri almennri þjónustu ríkis og sveitarfélaga. Þá er einnig 

komið inn á í 8. grein laganna að gera skuli fötluðu fólki kleyft að lifa á við aðra í 

samfélaginu. Í 34. grein sömu laga kemur fram að sveitarfélög eigi að sjá um 

áætlunargerð varðandi aðgengi að byggingum. Skipulagslög nr. 213 frá 2010 

skilgreina aðgengi á þann hátt að það sé fyrir alla og að fólki skuli ekki vera 

mismunað út frá því hvernig það þurfi að komast inn í byggingar. Með þessu er átt 

við að aðgengi eigi að vera gott fyrir fatlað fólk til að það komist inn og út úr ólíkum 

stöðum og byggingum. Þá þarf að hafa að leiðarljósi við hönnun bygginga og 

umhverfi þeirra, að aðgengi sé fyrir alla. 

Hafa þarf í huga að orðið aðgengi snýst um meira en bara aðgengi að byggingum. 

Aðgengi snýr að öllu því sem tilheyrir samfélaginu. Við orðaleit í lagasafni eftir 

orðunum „fatlað fólk“ ásamt beygingarmyndinni „fatlaðs fólks“ kom fram að ákvæði 

um fatlað fólk er að finna í 21 mismunandi lögum og snúa flest ákvæði annarra laga 

en laga nr. 59/1992 um aðgengi að byggingum. Þrátt fyrir margar tilvísanir í 

heildarlög er hvergi fjallað um mikilvægi þess að fatlað fólk nálgist upplýsingar. 

1.4 Veraldarvefurinn  

Fatlað fólk er margbreytilegur hópur sem á fátt eitt sameiginlegt annað en að falla 

undir skilgreininguna að vera fatlaður. Því verður að hafa mismunandi þarfir að 



13 

leiðarljósi þegar hugað er að aðgengi að veraldarvefnum. Það sem auðveldar aðgengi 

blindra og sjóndapra er stærra letur eða upplestur á texta sem gagnast heyrnardaufum 

lítið enda þyrftu þeir helst að geta lesið texta. Fyrir fólk með hreyfihömlun er betra 

að vefsíður krefjast ekki mikilla fínhreyfinga og fyrir fólk með þroskahömlun myndi 

helst gagnast auðlesinn texti og einfalt viðmót. Það er því ljóst að það er að mörgu að 

hyggja þegar vefsíður eru hannaðar sem eiga að ná til allra einstaklinga hvort sem 

þeir eru fatlaðir eða ekki (Crow, 2008). 

Evens, Kennedy og Thomas (2011) benda á að veraldavefurinn geti verið 

aðgengilegur fyrir alla. Þeir benda á mikilvægi þess að nálgast viðfangsefni 

vefhönnunar með þeim einstaklingum sem vinna að gerð vefsíðna. Því er 

nauðsynlegt að vinna vefsíður út frá þörfum fatlaðs fólks. Á flestum heimasíðum er 

hægt að stækka letur en betra væri ef það væri hægt á öllum heimasíðum. Hægt væri 

að bæta vefsíður með því að nota myndir, hafa fáa valmöguleika á hverri síðu, texta 

byggðan á auðlesnu efni og einfalt notendaviðmót. Þeir benda einnig á að þó það sé 

tæknilega hægt að bæta aðgengi á vefsíðum þá eru fleiri hindranir sem þarf að huga 

að. Vefstjórar hafa oft takmörkuð völd yfir útliti vefsíðna sem þeir vinna að og því er 

ekki síður mikilvægt að reyna að hafa áhrif á eigendur vefsíðunnar eða hærra sett 

fólk innan fyrirtækja sem halda úti heimasíðum. 

Sumarið 2005 var gerð úttekt á íslenskum heimasíðum bæði ríkis og sveitarfélaga. 

Niðurstöður voru birtar í skýrslu. Þar kom meðal annars fram að aðgengismál þurfi 

að bæta verulega ætli opinberir aðilar að standa við það markmið að aukin og betri 

rafræn þjónusta eigi að ná til allra (Forsætisráðuneytið og Samband íslenskra 

sveitarfélaga, 2005). 

Árið eftir unnu Arnar Pálsson og Sigurður Davíðsson að skýrslu fyrir forsætis- og 

félagsmálaráðuneytið. Skýrslan fjallar um aðgengi fyrir fatlað fólk að 

veraldarvefnum þar sem skoðaðar voru heimasíður opinberra stofnanna. Höfundar 

benda á að séu heimasíður ekki hannaðir fyrir ólíka hópa fólks, getur myndast gjá 

milli fólks í samfélaginu. Í öðrum hópnum eru þeir sem geta nýtt sér veraldarvefinn 

og síðan eru þeir sem eiga ekki kost á að nýta sér hann vegna einhverskonar 

hömlunar. Síðari hópurinn hefur ekki aðgang að þeim upplýsingum sem þar eru í 

boði. Þar kom ennfremur fram að heimasíðurnar þurfa að þjónusta breiðum hópi 

fólks og þyrftu þær að miðast við það. Þá töldu skýrsluhöfundar að heimasíður þyrftu 
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að vera skýrari og einfaldari til að auðvelda þeim notendum aðgengi að upplýsingum 

sem eiga erfitt með að skilja flókin texta. Í þeim hópi er meðal annars fatlað fólk, 

sjónskertir, blindir og heyrnalausir. Í skýrslunni er einnig komið inn á heimasíðu 

Worldwide Web Consortium (W3C) og Web Accessibility Initiative (WAI) en þar er 

að finna mjög ítarlegar útlistanir á kröfum um aðgengi allra að veraldarvefnum. 

Skýrsluhöfundar bentu á að til þess að heimasíður geti verið sem aðgengilegastar 

þyrftu þær að byggja á þessum kröfum. Þeir lögðu til að opinberir aðilar verði hvattir 

til að marka sér stefnu í aðgengismálum og að alþjóðlegar lágmarkskröfu yrðu 

uppfylltar ekki seinna en fyrir árslok 2008 (Arnar Pálsson og Sigurður Davíðsson, 

2006). Könnunin frá 2005 var endurtekin 2011. Þar kom fram að ýmislegt hafði 

áunnist. Sveitarfélögin voru þó almennt undir meðallagi, þrátt fyrir að mörg þeirra 

voru að standa sig mjög vel. Einnig kom fram að framþróun hafði verið almennt 

minni hjá sveitarfélögum en öðrum opinberum aðilum (Deloitte, e.d). 

1.5 Leiðarvísar  

Allir eiga rétt á því að taka þátt í samfélaginu. Hluti af því er að geta nálgast 

upplýsingar um það sem er að gerast í samfélaginu á auðveldan hátt. Til þess að gera 

heimasíður aðgengilegri hafa verið útbúnir staðlaðir leiðarvísar. Með Make it 

Simple, W3C og WAI leiðbeiningunum er unnið að því að fjarlægja hindranir og 

gera upplýsingar aðgengilegar meðal annars á veraldarvefnum. Leiðarvísarnir eru 

notaðir á fjölmörgum síðum erlendis, en notkun þeirra er ekki almenn hér á landi. 

Grunnur leiðbeininganna myndar fjögur meginþemu: Nota einfalt mál, ein hugmynd 

í setningu, forðast að nota flókið tæknilegt mál þar með talið styttingar eða 

skammstafanir og skýr og rökrétt uppbygging (Freyhoff, Hess, Kerr, Tronbacke, 

Menzel og Veken, 1998; W3C, 2012).  

1.6 Auðlesið efni 

Efni sem gefið er út er mjög fjölbreytt og tekur yfirleitt mið af þeim markhópi sem 

hefur áhuga á að lesa efnið og skilur þann fræðilega bakgrunn sem liggur að baki. 

Flókinn og fræðilegur texti hentar ekki öllum en með auðskildum texta er hægt að 

miðla efninu til fjölbreyttari hóps af fólki (Sigurður Sigurðsson, 2010). 

Nokkur lykilatriði eru mikilvæg þegar gera á texta auðlesinn.  
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Einfaldur texti: Þegar auðvelda á fólki lestur á ýmiskonar efni þarf að byrja á því að 

einfalda textann. Forðast skal þó að gera textann of einfaldan og þar af leiðandi 

barnalegan (Sigurður Sigurðsson, 2010). 

Orðalag: Það þarf að velja rétt orðalag, huga að leturstærð, forðast löng orð og hafa 

setningar stuttar. Orð þurfa að vera auðskilinn og úr töluðu máli frekar en ritmáli. 

Ekki skal nota skammstafanir. Þegar sama orðið kemur oft fyrir í texta skal halda 

sama orðinu en ekki nota samheiti. Innihald texta þarf að vera áhugavert og veita 

nauðsynlegar upplýsingar. Þegar leggja á áherslu á mikilvægar upplýsingar í texta er 

gott að feitletra þann hluta. Þá er mikilvægt að nota feitletrun í hófi og forðast 

skáletrun og undirstrikun (Sigurður Sigurðsson, 2010).  

Setningar: þurfa að vera einfaldar, auðskildar og stuttar. Sé það ekki gert getur 

samhengi textans týnst. Þá er einnig gott að miða við að hver setning innihaldi að 

mesta lagi 15 orð. Til þess að setning haldi samhengi getur verið betra að setja punkt 

en kommu eða semíkommu. Góð setning fer ekki í kringum hlutina, heldur talar 

beint til lesandans. Setningin er jákvæð frekar en neikvæð og inniheldur ekki 

orðatiltæki (Sigurður Sigurðsson, 2010).  

Tölustafir: Hafa skal í huga að fólk sem þarf á auðskildum texta að halda getur átt 

erfitt með að lesa tölur í texta og því er betra að nota tölustafi heldur en bókstafi. Það 

á einnig við um tíma og klukku og því gott að miða við 12 tíma klukkuna og þá tala 

frekar um fyrir og eftir hádegi (Sigurður Sigurðsson, 2010). 

Myndir: Ef nota á myndir með texta er gott að hafa myndirnar til vinstri á síðunni og 

textann hægra megin svo umhverfið verði skýrara. Þegar myndir eru settar með texta 

þarf að gæta þess að hún sé sem einföldust og hafi ekki of marga liti. Myndir geta 

gefið myndræn skilaboð um innihald texta sem hjálpa lesandanum að skilja hann 

betur (Sigurður Sigurðsson, 2010). 

Aðalatriðið við að ná markmiðinu um auðlesinn texta er að það þarf að velja rétt 

orðalag, huga að leturstærð, forðast löng orð og hafa setningar stuttar. Textinn þarf 

að vera einfaldur, vanda þarf orðalag, setningaskipan og huga þarf að útliti hans. 

1.7 Rannsóknir á aðgengi fatlaðs fólks að veraldarvefnum 

Gerðar hafa verið rannsóknir á netnotkun hjá fötluðu fólki. Þær hafa meðal annars 

leitt í ljós að fatlað fólk fer síður en aðrir á veraldarvefinn að leita sér að 

upplýsingum. Þá hafa rannsóknir sýnt að fatlað fólk nýtir sér síður veraldarvefinn 
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vegna kostnaðar við hjálpartæki og annarra tæknilegra hindrana. Kostnaðurinn er 

mikill við kaup á sérútbúnum tölvum, músum eða skjálesara og tæknilegar hindranir 

eru mismunandi vegna ólíkra þarfa fatlaðs fólks (Dobransky og Hargittai, 2006; 

López og Vincente, 2010). 

Hægt er að aðlaga vefsíður að þörfum fatlaðs fólks án þess að sú breyting hafi 

neikvæð áhrif á aðra notendur. Rannsókn Buursink, Geest og Karreman (2007) fólst í 

því að sjá hvort auðveldara væri fyrir fólk með þroskahömlun að lesa vefsíður sem 

buðu upp á upplýsingar á auðlesnu máli eða án þess. Við rannsókninna voru notaðar 

WAI leiðbeiningar og þeim til stuðnings voru Make it Simple leiðbeiningarnar um 

auðlesið efni einnig notaðar. Gerðar voru tvær vefsíður sem innihéldu sömu 

upplýsingar. Önnur var með auðlesnu efni samkvæmt WAI og Make it Simple 

leiðbeiningunum en hin var ekki sérstaklega hönnuð til að innihalda auðlesnið efni. 

Helmingurinn af þátttakendunum var fólk með þroskahömlun en hinn helmingurinn 

samanstóð af fólki án fötlunar. Þátttakendur voru fjörtíu talsins og var þeim skipt upp 

í tvo blandaða hópa sem skoðuðu sitt hvora útfærslu síðunnar. Þátttakendurnir voru 

beðnir um að framkvæma fimm verkefni sem fólust í því að finna upplýsingar á 

heimasíðunni. Eftir að þátttakendurnir höfðu klárað verkefnin, þurftu þeir að svara 14 

spurningum um innihald síðunnar. Sjö af spurningunum var hægt að svara út frá 

upplýsingum sem fundust á vefsíðunni á meðan hinum sjö spurningunum þurfti að 

svara út frá ályktunum af þeim upplýsingum sem voru á vefsíðunni. Niðurstöðurnar 

voru nokkuð afgerandi ef tekið er tilliti til réttra svara. Þar kom auðlesna síðan betur 

út óháð því hvort um var að ræða einstakling með þroskahömlun eða ekki. Þegar 

spurt var um ánægju með vefsíðuna kom í ljós að fatlaðir einstaklingar kunnu betur 

við auðlesnu síðuna á meðan ófatlaðir einstaklingar kunnu betur við hefðbundnu 

síðuna. Því virðast leiðbeiningarnar um auðlesið efni bæta aðgengi fatlaðs fólks að 

vefsíðunni.  

1.8 Samantekt  

Sjálfræði og valdefling eru mikilvæg hugtök sem stuðla að sjálfstæði fatlaðs fólks og 

gerir þeim kleift að taka ákvarðanir út frá eigin forsendum. Aðgengi felur í sér frelsi 

til að geta fundið upplýsingar á því formi sem viðkomandi getur nýtt sér, meðal 

annars á veraldarvefnum. Með leiðarvísunum W3C og Make it Simple er hægt að 

gera allar vefsíður aðgengilegri. Alþjóðasamningar og lög tryggja jafnrétti fatlaðs 
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fólks, þrátt fyrir að aðgangur að upplýsingum sé ekki sérstaklega tilgreindur. Þegar 

kemur að því að setja fram upplýsingar á auðlesnu máli er málfar og uppsetning texta 

lykilatriði. Rannsóknir sýna að með því að setja fram upplýsingar sem hentar 

mismunandi þörfum hvort sem um ræðir stækkun á letri og/eða auðlesinn texta er 

hægt að bæta aðgengi að upplýsingum.  



18 

2. Aðferðarfræði  

Rannsóknin sem gerð var er tvíþætt. Fyrst voru heimasíður fjögurra sveitarfélaga 

skoðaðar og kannað hversu auðvelt væri að finna efni á þeim um málefni fatlaðs 

fólks. Í framhaldi af því voru tekin sex viðtöl við einstaklinga sem unnu hjá þessum 

sveitarfélögum og kom að einni af þeim fjórum heimasíðum sem skoðaðar voru. Við 

vinnslu þessarar rannsóknar var notast við eigindlegar rannsóknaraðferðir.  

2.1 Eigindlegar rannsóknaraðferðir 

Eigindlegar rannsóknir fela í sér athugnun á félagslegum fyrirbærum og reyna að 

skilja þessi félagslegu ferli í samhengi. Gögnum er safnað með því að taka viðtöl sem 

gefa mismunandi viðhorf fólks. Þá eru einnig hægt að notað athuganir á hegðun og 

samskiptum fólks. Upplýsingum er safnað í formi orða, mynda eða setninga og með 

dæmum. Fyrir viðtöl þarf að ganga úr skugga um að spurningarnar séu skiljanlegar 

fyrir viðmælendur og orðaforði notaður sem er viðeigandi fyrir þá. Spurningar eiga 

því að vera opnar svo umræða eigi sér stað, en varast skal að nota lokaðar spurningar 

sem loka á flæði í viðtalinu. Til eru nokkrar gerðir af viðtölum þar á meðal 

skipulögð, hálfstöðluð og óskipulögð. Viðtöl eru breytileg eftir rannsóknum og taka 

mið af því hvers konar upplýsingum verið er að leita að (Esterberg, 2002; Neuman, 

2011). 

Hálfstöðluð viðtöl eru ekki eins stíf og skipulögð viðtöl. Í hálfstöðluðum viðtölum er 

markmiðið að kanna málefni opinskátt og leyfa viðmælendum að tjá viðhorf og 

hugmyndir sínar með eigin orðum. Viðtal er tekið við fólk til að skilja hvernig lífið 

er frá sjónarhorni annarra en okkar eigin. Í hálfstöðluðum viðtölum þarf 

rannsakandinn að hlusta vandlega eftir svörum þátttakenda og fylgja þeim eftir 

(Esterberg, 2002). 

Veraldarvefnum býr yfir gríðarlegu magni upplýsinga. Þar er hægt að fá upplýsingar 

frá ýmsum aðilum hvort sem það eru stjórnvöld eða einkaaðilar, rannsóknarskýrslur, 

bókadómar eða annar gagnlegur texti. Efni á veraldarvefnum býr yfir viðamiklum 

upplýsingum sem unnt er að nota til rannsóknarverkefna (Esterberg, 2002). 
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2.2 Heimasíður sveitarfélaganna 

Heimasíðurnar fjórar voru skoðaðar út frá hversu aðgengilegt væri að finna 

upplýsingarnar á þeim varðandi málefni fatlaðs fólks. Síðurnar voru valdar þannig að 

þær endurspegluðu nokkuð íbúasamsetningu landsins. Um var að ræða eitt 

sveitarfélag á höfuðborgarsvæðinu og þrjú á landsbyggðinni, tvö sveitarfélög í stærri 

kantinum og tvö minni. Eftir að hafa skoðað heimasíðurnar voru útbúnar spurningar 

sem lagðar voru fyrir viðmælendurna. Ekki verða gefin upp rétt nöfn á 

sveitarfélögunum vegna trúnaðar við viðmælendur. Þeim verður því gefin 

eftirfarandi dulnefni: Grænahlíð, Hamrabær, Línuvík og Vendingsnes. 

Athuguð voru sjö málefni á hverri síðu til þess að bera saman, með það að markmiði 

að safna gögnum varðandi aðgengi þeirra. Málefnin voru liðveisla, 

skammtímavistun, stuðningsfjölskyldur, atvinna, búseta, ferðaþjónusta fyrir fatlað 

fólk og auðlesinn texti. 

Með því að leita eftir sjö sameiginlegum málefnum sem snúa að málefnum fatlaðs 

fólks á hverri síðu var hægt að bera þær saman. Einnig var skoðað hvernig efnið 

birtist á heimasíðunum, hvernig aðgengi að upplýsingunum var, hvort hægt var að 

stækka letur og hvort hægt væri að sníða síðuna að eigin vali. 

2.3 Viðmælendur 

Þegar kom að því að velja viðmælendur var haft samband við skrifstofur þeirra 

fjögurra sveitarfélaga sem rannsóknin náði til og óskað eftir að fá tölvupóstfang hjá 

þeim sem gætu svarað spurningum um heimasíðuna og málefni fatlaðs fólks. 

Skrifstofur viðkomandi sveitarfélaga bentu á hvaða aðila þeir teldu að best gætu 

svarað spurningum. Tölvupóstur var sendur til þeirra sem sveitarfélögin tilnefndu. Í 

honum var útskýrt að rannsóknin væri lokaverkefni í þroskaþjálfafræðum og fjallað 

um aðgengi fatlaðs fólks að upplýsingum á heimasíðum sveitarfélaga. Við svari frá 

viðmælendum var fastsettur tími sem hentaði báðum til þess að taka viðtalið. Þar sem 

flestir viðmælendur voru á landsbyggðinni fóru viðtölin fram í gegnum 

samskiptaforritið Skype. Talað var við sex einstaklinga, fjóra karlmenn og tvær 

konur.  



20 

Viðtölin voru tekin upp í september 2012 og voru þau hljóðrituð með upplýstu 

samþykki viðmælenda. Viðtölin tóku á bilinu tíu til tuttugu mínútur. Spurt var 

almennt um heimasíðu sveitarfélagsins og efni hennar sem snýr að fötluðu fólki. 

Spurningarnar voru settar fram með þessum hætti vegna þess að viðmælendur höfðu 

mismunandi aðkomu að efni heimasíðnanna. Hluti viðmælendanna sá um gerð 

heimasíðunnar en aðrir sáu um málefni fatlaðs fólks. Af því leiddi að sami aðilinn gat 

ekki alltaf svarað öllum spurningum með fullnægjandi hætti. Viðtölin skiptust í tvö 

þemu. Fyrra þemað fjallaði um form vefsins og aðgengi að upplýsingum og hið 

síðara um hversu auðlesinn textinn er.  

2.4 Samantekt 

Við rannsóknina var fylgt aðferð eigindlegrar rannsóknar sem miðar að því að finna 

mismunandi viðhorf fólks. Við rannsóknina voru skoðaðar fjórar heimasíður. Til 

þess að kanna hversu aðgengilegt væri að finna ákveðnar upplýsingar var athugað á 

hverri síðu hvernig fjallað var um sjö fyrirfram ákveðin atriði sem ætla má að skipti 

fatlað fólk miklu máli. Við val á heimasíðunum var miðað við að þær endurspegluðu 

nokkurn veginn íbúasamsetningu landsins. Viðmælendur voru þeir sem 

sveitarfélögin bentu á að gætu svarað spurningum um heimasíðuna og málefni fatlaðs 

fólks. Aðferðin var valin af því að viðmælendur höfðu mismunandi bakgrunn og sýn 

á viðfangsefninu.  
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3. Niðurstöður rannsóknarinnar 

Kannað var hversu auðvelt er að nálgast upplýsingar á heimasíðum fjögurra 

sveitarfélaga. Þá var einnig metið hvernig gekk að finna upplýsingar um málefnin sjö 

sem leitað var að til að bera heimasíðurnar saman: liðveisla, skammtímavistun, 

stuðningsfjölskyldur, atvinna, búseta, ferðaþjónusta fyrir fatlað fólk og auðlesinn 

texti. Því næst verður farið í úrvinnslu viðtalanna og greint frá afstöðu viðmælenda. 

3.1 Upplýsingar á heimasíðunum  

Á heimasíðunum eru upplýsingar settar fram á mismunandi hátt og eru allar síðurnar 

með ólíka uppsetningu. Það er misjafnt hvernig hægt er að nálgast upplýsingar um 

málefni fatlaðs fólks. Upplýsingarnar geta verið allar á einum stað eða á mismunandi 

síðum. Þá er í sumum tilfellum hægt að nálgast þær beint af upphafsíðunni, meðan í 

öðrum tilvikum þurfti að nálgast upplýsingarnar í nokkrum áföngum. Á heimasíðu 

Hamrabæjar var til dæmis allar upplýsingar á sama stað, og hjá Línuvík er hægt að 

velja slóð um málefni fatlaðs fólks bent af upphafssíðunni. Hinar heimasíður höfðu 

ekki þann valkost 

Hvað varðar aðgengi að upplýsingu um þjónustu er meðal annars hægt að sækja um 

suma þjónustu með þar til gerðum eyðublöðum. Á heimasíðu Vendingsnes er yfirleitt 

vísað í umsóknir. Á heimasíðu Grænuhlíðar eru umsóknareyðublöðin til hægri á 

síðunum og nokkuð áberandi, (þó kom fyrir að umsóknareyðublöðin sem birtust voru 

ekki þau réttu). Á heimasíðu Hamrabæjar er hægt að nálgast frekari upplýsingar og 

umsóknareyðublöð fyrir neðan textann hverju sinni. Á heimasíðu Línuvíkur er vísað 

í tölvupóst, yfirleitt þess sem sér um viðkomandi málefni.  

Hægt var að stækka letur á öllum heimasíðunum nema einni, þá var misjafnt hversu 

mikið hægt var að stækka letrið. Á heimasíðunum er hægt að finna tákn efst á 

síðunum sem er lítill hringur með manneskju inni sem heitir stilling.is. Þegar smellt 

er á táknið er hægt að stilla útlit síðunnar eftir því hvernig fólk vill sjá 

upplýsingarnar. Hægt er að velja þessa táknmynd á öllum heimasíðunum nema á 

heimasíðu Línuvíkur. Sé táknið hins vegar valið á heimasíðu Vendingsnes kemur 

hún upp á ensku. 
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3.1.1 Orðalag á heimasíðunum 

Á heimasíðunum eru stafsetningarvillur og mismunandi orðalag notað. Dæmi um 

þetta er þegar fjallað er um atvinnu með stuðningi og vísað í hæfing og iðju eða 

endurhæfingu en þetta eru ólíkir hlutir. Mikilvægt er að nota orðalag sem 

almenningur skilur því annars er hætta á misskilningi. Orðalagið eins og 

ferðaþjónusta fyrir fatlað fólk segir nákvæmlega hvað það felur í sér. Orðið 

ferilþjónusta er ekki fullnægjandi lýsing á þjónustunni og ferðaþjónusta fatlaðra er að 

vísa til orðnotkunar sem fatlað fólk vill ekki að sé notað. Orðnotkun varðandi 

auðlesið efni á einungis við á heimasíðu Grænuhlíðar þar sem það er eina heimasíðan 

sem býður upp á þann valkost. Orðin eru skilin í burtu með bandstriki, letrið er stærra 

en á öðrum síðum, þó eru setningar oft lengri en 15 orð eins og mælt er með. Í 

auðlesna textanum er vísað í umsóknir og annað efni sem ekki er sett fram á auðlesnu 

máli. 

3.1.2 Málefnin sjö á heimasíðunum 

Á heimasíðum Vendingsnes og Hamrabæjar er hægt að finna upplýsingar um sex 

málefni af sjö en ekki er hægt að finna upplýsingar á auðlesnu máli. Á heimasíðu 

Línuvíkur vantar upplýsingar um stuðningsfjölskyldur en á heimasíðu Grænuhlíðar 

vantar upplýsingar um liðveislu, skammtímavistun og búsetu fyrir fatlað fólk.  

Liðveisla: Hægt var að finna efni um liðveislu á öllum heimasíðunum nema 

Grænuhlíðar. Þó var ekki alltaf auðvelt að komast að upplýsingunum. 

Skammtímavistun: Á öllum heimasíðunum var hægt að finna upplýsingar um 

skammtímavistun að frátaldri heimasíðu Grænuhlíðar. 

Stuðningsfjölskyldur: Upplýsingarnar komu fram á öllum heimasíðunum nema á 

heimasíðu Línuvíkur. 

Atvinna: Á öllum heimasíðunum var tiltölulega auðvelt að finna upplýsingar um 

atvinnu með stuðningi en þó var efnið á einni heimasíðunni á stað sem ekki er hægt 

að teljast auðfundinn. 

Búseta: Á öllum heimasíðunum var hægt að finna upplýsingar um búsetu en þó var 

efnið ekki alltaf auðfundið.  
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Ferðaþjónusta fyrir fatlað fólk: Hægt var að finna upplýsingar um ferðaþjónustuna 

hjá öllum sveitarfélögunum. 

Auðlesinn texti: Á vef Grænuhlíðar er hægt að velja flipann auðlesið efni en til þess 

að finna hann þarf fyrst að velja réttan flipa á upphafsíðunni. Þá koma upp nokkrir 

valmöguleikar er varða fatlað fólk sem hægt er að breyta í auðlesin texta. Á vef 

Línvíkur var hægt að velja auðlesið efni, hinsvegar hefur ekkert efni verið sett þar 

inn. Á vef Hamrabæjar og Vendingsnes var valmöguleikinn auðlesinn texti ekki í 

boði. 

3.2 Niðurstöður úr viðtölum 

Fram kom að öll sveitarfélöginn telja markhóp sinn vera íbúa sveitarfélagsins og eru 

því með upplýsingar á heimasíðunum fyrir þá. Einnig kom fram að eitt 

sveitarfélaganna sá heimasíðuna sem kynningu á sér þar sem „Þær eru fyrir íbúa 

sveitarfélagsins fyrst og fremst. Einnig aðra íbúa landsins ... sem eru að leita sér að 

stað til búsetu.“  

Heimasíðurnar eru uppfærðar eftir þörfum hjá flestum sveitarfélaganna, oft daglega. 

Þó er ekki endilega verið að uppfæra alla málaflokka svo oft. Til dæmis nefndi einn 

viðmælendanna að það væri fyrst og fremst forsíðan og fréttirnar sem væru 

uppfærðar daglega en einnig kom fram „Of sjaldan. Það er því miður ekki i nógu 

góðu formi. Það á að gera það árlega.“ Þá nefndu sumir að margir starfsmenn kæmu 

að heimasíðunni og sæju þeir þá um að uppfæra sinn hluta. Efni er sett inn á 

heimasíðurnar eftir því hverju á að breyta. Væri um meiri háttar breytingar að ræða 

sögðu flestir að það væru nefndir eða ákveðnir hópar sem tækju þær ákvarðanir. 

Varðandi minni háttar breytingar sá vefstjóri yfirleitt í samstarfi við þá deild sem 

vildi setja inn efni. „... það er sérstök ritnefnd sem að í raun gerir það. ... En svona 

meiriháttar skipulagning á síðunni veftréð, uppbygging síðunnar er ákvörðuð af 

ritnefnd síðunnar sem eru held ég fjórir aðilar.“ 

Hjá öllum sveitarfélögunum kom það fyrir að fólk hefði hringt í stað þess að leita af 

upplýsingum á heimasíðunni. Viðmælendur töldu það stafa ýmist að því að fólk væri 

ekki vant tölvum, hefði ekki netaðgang eða ætti erfitt með að lesa texta á 

heimasíðunni. Í einhverjum tilfellum kom fyrir að fólk gafst upp á því að finna 
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upplýsingarnar á heimasíðunni eða þætti einfaldlega betra að hringja. „Já, já það 

auðvitað gerist. Sumir vilja það ... finnst bara betra að hringja.“ 

Í viðtölunum kom fram að það var mjög misjafnt fyrir hvaða markhóp 

sveitarfélöginn voru að miða upplýsingar sem snúa að málefnum fatlaðs fólks. Þá var 

einnig mismunandi hvort að framsetning upplýsinganna voru settar fram sérstaklega 

fyrir fatlað fólk eða ekki. Viðmælendur tveggja sveitarfélaga skilgreindu markhópinn 

breitt; upplýsingarnar voru ætlaðar fyrir fatlað fólk, aðstandendur og fagfólk.  

Tvö af þessum fjórum sveitarfélögum höfðu tvo viðmælendur. Þau voru Vendingsnes 

og Línuvík. Annar viðmælandinn frá Vendingsnesi skilgreindi markhópinn einnig 

breitt en tók þó fram að upplýsingarnar væru ekki sérstaklega eyrnamerktar fyrir 

fatlað fólk. Hinn viðmælandinn sagði að þrátt fyrir að hægt væri að hlusta á textann 

væri málfarið frekar tyrfið og því ætti fatlað fólk líklega erfitt með að skilja hann. 

Athyglisvert er að viðmælendur frá Línuvík skilgreindu markhópinn mismunandi. 

Annar taldi hann vera fagfólk sem sér um fatlað fólk, en hinn taldi hann vera 

aðstandendur fatlaðs fólks. „ ... í raun alla sem hérna málið varðar en fyrst og fremst 

hljóta þær að vera fyrir fatlaða og aðstandendur .... fagfólk er náttúrulega fyrst og 

fremst að vinna í þessum geira að nýta sér allar upplýsingar eða þeir hafa líka aðgang 

að þeim.“  

Allir viðmælendur töldu sig vita hvað fælist í auðlesnum texta, þá kom fram að einn 

af viðmælendunum hafði farið á námskeið í uppsetningu texta á auðlesnu máli á 

meðan að annar viðmælandi taldi sig einungis geta gert sér í hugarlund hvað fælist í 

auðlesnum texta. Þó var það aðeins eitt sveitarfélag sem bauð upp á upplýsingar á 

auðlesnu máli. Það vekur athygli að það var einmitt það sveitarfélag sem hafði sent 

starfmann á námsskeið varðandi að setja efni fram á auðlesnu máli. Auk þess býður 

eitt af sveitarfélögunum upp á valmöguleikann að velja auðlesið efni en ekkert efni er 

komið þar inn.  

Viðmælendurnir höfðu mjög ólíkar skoðanir á hvernig hægt væri að gera 

heimasíðurnar aðgengilegri fyrir fatlað fólk. Þó voru þeir sammála um að mörgu 

mætti breyta, meðal annars væri gott að hafa meira efni á auðlesnu máli og 

auðveldara væri að finna upplýsingar með einum til tveimur smellum. Einn af 

viðmælendunum lagði eftir farandi til „Það þarf að vera hægt að hlusta á textann, það 

þarf að vera hægt að nálgast einfaldari útgáfu af honum. Og klárlega þarf funksjónin 
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að vera fyrir lesblinda að vera þægilegri, stækkanir og allt þetta er ófullnægjandi. 

Þetta er engan vegin að þjóna svona fjölbreyttum notendahópi.“ 

3.3 Samantekt 

Upplýsingarnar á heimasíðunum sem voru skoðaðar eru settar fram á ólíkan hátt og 

uppsetning þeirra er ólík. Á flestum síðunum var unnt að finna upplýsingar um þau 

sjö málefni sem tekin voru fyrir. Hægt var að nálgast efnið auðveldlega á sumum 

síðunum en það þurfti meiri fyrirhöfn á öðrum síðum við að finna það sem var verið 

að leita eftir. Allar síðurnar gáfu kost á því að hægt væri að sækja um þjónustu á þar 

til gerðum eyðublöðum. Þá var hægt að stækka letur á nánast öllum heimasíðunum. 

Hins vegar skorti talsvert uppá að boðið væri uppá auðlesið efni og að orðalag væri 

með þeim hætti að það væri auðskilið. 

Fram kom að öll sveitarfélögin telja að markhópur þeirra með upplýsingum á 

heimasíðunum séu íbúar viðkomandi sveitarfélags. Síðurnar eru alla jafna uppfærðar 

reglulega, en það átti raunar ekki við um málaflokka sem ætlaðir voru fyrir fatlað 

fólk. Það kom fram að það var mjög misjafnt hvernig sveitarfélögin litu á fyrir hvern 

upplýsingar um fatlað fólk væru ætlaðar. Sumir töldu það vera fagfólk, aðrir 

aðstandendur en tvö sveitarfélög litu svo á að upplýsingarnar væru miðaðar við 

aðstandendur, fagfólk og fatlað fólk. Allir viðmælendur töldu sig vita hvað fælist í 

auðlesnu máli. Hins vegar var aðeins eitt sveitarfélag sem bauð upp á upplýsingar á 

auðlesnu máli. Það var eina sveitarfélagið sem hafði sent starfsmann á námskeið um 

auðlesið efni. Allir viðmælendur voru sammála um að mörgu mætti breyta og bæta 

varðandi framsetninguna, en höfðu ólíkar skoðanir á því hvernig best væri að gera 

slíkt. 
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4. Umræður 

Þegar horft er til Mannréttindayfirlýsingar Sameinuðu Þjóðanna og samnings 

Sameinuðu Þjóðanna um málefni fatlaðs fólks, má líta svo á að það sé nokkuð 

almennur skilningur að aðgengi fatlaðs fólks að upplýsingum til jafns á við aðra séu 

grundvallar mannréttindi. Í bæði alþjóðasamningum og lögum er fjallað um 

mikilvægi þess að fatlað fólk hafi jafnan aðgang og aðrir. Að baki liggja þær 

forsendur að slíkt sé hluti af mannréttindum og jafnrétti á við aðra í samfélaginu, eins 

og fjallað er um í köflum 1.2 og 1.3. Þrátt fyrir að það komi fram í 

alþjóðasamningum og íslenskum lögum að gæta skuli að réttindum fatlaðs fólks, býr 

þessi hópur enn við takmarkanir þegar kemur að vefnotkun. Ábyrgðin á þjónustu við 

fatlaða, liggur samkvæmt lögum nr. 59 frá 1992 hjá sveitarfélögum. 

Allar upplýsingar fyrir fatlað fólk ættu að vera þeim aðgengilegar hvort sem þær eru 

á veraldarvefnum eða öðrum miðlum. Með því að veita aðgang að upplýsingum 

eykst bæði sjálfræði og valdefling hjá fötluðu fólki (Sigurður Kristinsson, 1999; 

Hanna Björk Sigurjónsdóttir, 2006). Eins og fjallað er um í kafla 1.7 hafa verið 

gerðar rannsóknir með það að leiðarljósi að bæta aðgengi fyrir fatlað fólk að 

upplýsingum. Þær hafa sýnt fram á að hægt sé að bæta aðgengi til muna. 

Á heimasíðum sveitarfélaganna sem voru skoðaðar kom fram að upplýsingarnar voru 

settar upp á mismunandi hátt. Upplýsingarnar voru allt frá því að vera aðgengilegar 

af upphafsíðu til þess að vera þannig fram settar að gestur á heimasíðu þurfti að fara 

nokkuð flókna leið til þess að finna þær, sjá kafla 3.1. Þá var einnig breytilegt hversu 

mikið af upplýsingum hvert sveitarfélag hafði af þeim sjö málefnum sem leitað var 

eftir til þess að hægt væri að bera heimasíðurnar saman, sjá kafla. 3.1.2. Það vekur 

upp spurninguna hvernig á einstaklingur að vita hvað er í boði ef hann getur ekki 

nálgast upplýsingarnar á heimasíðu viðkomandi sveitarfélags.  

Samkvæmt viðmælendum í rannsókninni var markhópurinn varðandi heimasíður í 

öllum tilfellum íbúar viðkomandi sveitarfélags. Upplýsingar á heimasíðunum sem 

voru skoðaðar eru ekki allar aðgengilegar, og því er ljóst að það er tækifæri til að 

bæta aðgengi fatlaðs fólks að þeim. Heimasíðurnar sem voru teknar út voru mjög 

mismunandi og hægt var að finna atriði sem máttu fara betur á þeim öllum. 

Heimasíðurnar eru mismikið uppfærðar og upplýsingar eru oft fremur miðaðar við 

aðstandendur og fagfólk heldur en að fötluðu fólki. Þó mikilvægt sé að miðla 
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upplýsingum til fagfólks og aðstandenda þá væri einnig æskilegt að upplýsingarnar 

væru í meira mæli ætlaðar beint fyrir fatlað fólks. Þá kemur fram í kafla 3.1.1 að 

notuð voru mismunandi orð yfir sama hlutinn. Þrátt fyrir að fjölbreytt orðaval geri 

textann alla jafna læsilegri fyrir almenna lesendur getur það valdið misskilningi eða 

ruglingi fyrir þá sem þurfa á auðlesnu máli að halda. Útfrá því sem kemur fram í 

kafla 1.6 er ekki mælt með lengri en 15 orðum í setningu og forðast sé að nota 

samheiti sem getur falið í sér mismunandi merkingu. Erfitt getur verið að leita af 

upplýsingum þegar mismunandi orðalag er notað um sömu hlutina og geta 

stafsetningarvillur einnig gert texta villandi. Það þyrfti því að staðla orðalag á 

heimasíðunum svo upplýsingar sem þar eru settar fram skapi ekki rugling. Það er 

ennfremur áberandi að síðurnar sem skoðaðar voru fylgja ekki W3C staðlinum. Þrátt 

fyrir að það sé ekki skylda að nota hann er vert að hafa í huga að alþjóðasamfélagið 

hefur komið sér saman um að hafa megi hann að leiðarljósi þegar verið er að gera 

heimasíður aðgengilegri fyrir fólk með mismunandi þarfir. Ráðgjafar 

ríkisstjórnarinnar um þessi mál hafa lagt til að hann verði notaður, eins og fram 

kemur í kafla 1.7. 

Í rannsókninni kom fram að allir viðmælendurnir höfðu skoðun á því hvernig hægt 

væri að bæta heimasíðurnar. Hugmyndir þeirra voru þó nokkuð mismunandi. 

Hugsanleg ástæða er sú að viðmælendur komu á ólíkan hátt að málefnum fatlaðs 

fólks. Sumir sáu um málefni fatlaðs fólks í starfi sínu á meðan aðrir viðmælendur 

voru vefstjórar heimasíðnanna og sáu eingöngu um að setja inn upplýsingarnar en 

ekki um innihald þeirra. Þá fór afstaða þeirra einnig eftir því hvort að viðkomandi 

þekkti til þess hvað auðlesið efni stæði fyrir. Loks er ekki unnt að útiloka að 

einhverjir viðmælanda hafi verið að svara í þá veru sem þeir héldu að spyrjandi vildi 

fá fram,samkvæmt kafla 3.2. 

Þrátt fyrir að margt megi bæta í framsetningu á heimasíðunum í heild komu fram 

margir jákvæðir þættir á nánast öllum heimasíðunum. Hugsanlega væri hægt að bæta 

þessa þætti ef vefstjórar, eigendur/forsvarsmenn heimasíðna sveitarfélaga í 

sameiningu með fulltrúum fatlaðs fólks og fulltrúum fagfólks sem er að sinna fötluðu 

fólki vinni saman að úrbótum sem allir gætu nýtt sér. Einnig er áhugavert að sjá að ef 

unnið væri áfram með besta hlutann af hverri vefsíðu fyrir sig. Þá væri hægt skapa 

vefsíðu með mjög góðu aðgengi fyrir fatlað fólk. Því er ljóst að það eru ekki 

tæknilegir örðuleikar einir sem standa í vegi fyrir bættu aðgengi, heldur virðist þetta 
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fyrst og fremst vera spurning um stefnumótun og að starfsmenn sveitarfélaganna geri 

sér grein fyrir hvernig best er að koma upplýsingum um málefni fatlaðs fólks til 

fatlaðs fólks. 

Hluti af leið til úrbóta er að sönnu að bæta tæknilega þætti á einstökum síðum eins og 

nefnt er að ofan, svo sem að gefa kost á texta með auðlesnu efni, stækka og minnka 

letrið, hlustun til dæmis með talgervli en það segir þó aðeins hluta sögunnar. Það þarf 

einnig að breyta afstöðunni til aðgengis. Þess vegna skiptir miklu að fólk sem er að 

útbúa efni fyrir fatlaða hafi þekkingu á stöðu þeirra og það sem á þeim brennur. 

Viðfangsefnið er á höndum sveitarfélaga sem er eðlilegt að því leyti að þjónustan er 

nálæg þeim sem nota hana. Hins vegar eru sveitarfélögin misstór og misvel í stakk 

búin að þjónusta hóp með mismiklar þarfir sem er hlutfallslega ekki stór hluti 

íbúanna. Það þarf að breyta viðhorfum þeirra sem koma að málum og jafnframt 

styrkja stöðu sveitarfélaganna gagnvart ríkinu. Væntanlega næðist bestur árangur í 

sameiginlegri stefnumótun sveitarfélaga þar sem sameiginlegt viðfangsefni 

sveitarfélaga væri að bæta þjónustu fyrir þennan notendahóp. Hugsanlega mætti gera 

það með því að eitt sveitarfélagið tæki að sér að búa til staðalpakka sem hinir gætu 

aðlagað að þeim veruleika sem þeir búa við. 

Aðgengi að upplýsingum er réttur fatlaðs fólks og þann rétt þarf að virða ef skapa á 

réttlátt og sterkt samfélag. 
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5. Lokaorð 

Aðgengi að samfélaginu er grundvallar mannréttindi sem nær til fatlaðs fólks sem og 

annarra þegna samfélagsins. Í ljósi þess ættu upplýsingar fyrir fatlað fólk að vera 

settar þannig fram að það geti nýtt sér þær. Aðgangur að slíkum upplýsingum er hluti 

af valdeflingu og sjálfræði meðal fatlaðs fólks. 

Efni fyrir fatlað fólk á íslenskum heimasíðum sveitarfélaga virðist vera til í 

allnokkrum mæli, en mismunandi þó. Þrátt fyrir að efnið sé til á heimasíðum sýnir 

rannsóknin að aðgengi þeirra sé ábótavatn. Það stafar bæði af uppsetningu 

heimasíðna og eins efnisvali innan þeirra. Uppsetningin fylgir alla jafna ekki W3C 

staðli, eins og lagt hefur verið til af íslenskum stjórnvöldum, þrátt fyrir að sumir vefir 

hafi gert talsvert í að búa til auðlesið efni. Þá eru efnistök oft ekki miðuð við að 

fatlað fólk er mjög margbreytilegur hópur með ólíkar þarfir. 

Rannsóknarspurningin sem ritgerðin fjallar um er:  

Fyrir hvern eru upplýsingar sem settar eru fram á heimasíðum/vefsíðum 

sveitarfélaganna um málefni fatlaðs fólks?  

Rannsóknin leiðir í ljós að útfrá svörum viðmælendanna virðist markhópur fyrir 

þessar upplýsingar á heimasíðum sveitarfélaganna í mörgum tilvikum vera fatlað 

fólk, aðstandendur fatlaðra eða fagfólk. Þrátt fyrir það endurspeglar uppsetning og 

innihald heimasíðanna oftast ekki að fullu leiti þarfir margbreytilegar þarfir fatlaðs 

fólks. Þar fyrir utan virðist vera nokkuð mikið samhengi milli svara viðmælanda 

samanber afstöðu þeirra og hver metnaðarfull heimasíðan er. 

 

Von mín er að þetta sé aðeins upphafið að betri aðgengi að upplýsingum á 

veraldarvefnum fyrir fatlað fólk.  
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