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Täppas Fogelberg har varit synskadad i nära 20 år och använder dagligen dator i arbetet.

ger Nils. Tekniskt låter det inte så svårt, men
det är svårt, och vi behöver också komma ut
med informationen så att företag, myndigheter och organisationer förstår att vi kan bli en
förbindelselänk mellan dem och människor
som inte kan använda deras vanliga webbsidor.
Under sitt arbete med att utforma en tillgänglig webb förstod Nils och hans medarbetare att det inte är realistiskt att bygga om alla
redan befintliga webbsidor för att göra dem
bättre. Därför har de byggt som en galleria i
portalen där företag och myndigheter kan ha
filialer anpassade för talsyntes.
– Det började med att jag såg en intervju
med designern Paul Smith som undrade varför hjälpmedel måste vara så fula. Jag skrev till
honom om min idé och en medarbetare fick
möta hans webbutvecklare. De var mycket intresserade av hur deras varor skulle kunna nå
även synskadade. Det är ett antal miljoner
människor i världen det gäller.
Nu jobbar Nils på att få in svenska företag i
portalen.
Täppas Fogelberg, journalist och författare, är synskadad sedan snart 20 år. Han använder dator
dagligen och
känner sig inte
begränsad av
synproblemet
i arbetet.
– Jag skriver
mina texter på datorn som sedan läser upp
dem för mig så att jag hör om jag har skrivit
fel, säger han. Jag kan söka på nätet med hjälp
av mitt program men jag har inte lärt mig surfa så bra än – fast det beror nog mest på mig.
För Nils Pihlblad och hans medarbetare
blir det en hektisk sommar. Portalen för synskadade ska vara uppe i början av juni och till
hösten hoppas han att e-handelsgallerian också ska kunna börja fungera.
Gå in och prova på:
http://www.neducation.se/neducation 2.0/
– Min förhoppning är att vi inom en snar
framtid ska ha ett samhälle som är tillgängligt
för alla, även om vissa av oss behöver hjälpmedel för att leva i det, säger Nils Pihlblad.

Synskadade får egen portal
HJÄLPMEDEL | Digitaliseringen gör det
lätt att kommunicera och skapa kontakter.
Men webbutvecklarna glömmer lätt de
funktionshindrade. I sommar lanseras en
svensk portal med e-handel och blogg för
synskadade.
FÖR EN SEENDE användare av Internet låter det
näst intill oöverstigligt med webb för blinda
och synskadade. Och i dag är det ganska
dystert på den fronten. Få företag och webbutvecklare tänker på tillgänglighet för alla när
de utvecklar tjänster för e-handel eller webbsidor. Då och då protesterar äldre människor
mot den diskriminering det innebär att billiga flyg- eller tågbiljetter förutsätter att du har
Internet, men längre når det knappast. EUländerna förband sig förra året att år 2010 ha
full tillgänglighet för alla medborgare på sina
myndigheters webbsidor. Länderna lovade
också att ha ökat internettillgängligheten med
50 procent för grupper som riskerar att stängas ute från den nya tekniken, och att 90 procent av medborgarna ska ha tillgång till Internet.
– Jag har svårt att se hur Sverige ska nå det
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målet med bara tre år kvar, säger Nils Pihlblad, ingenjör i medieteknik.
Det var när Nils Pihlblad fick en döv dotter
för sexton år sedan som medvetandet om vad
funktionshinder innebär kom. Från att ha varit pilot skolade han om sig till högskoleingenjör i medieteknik och startade företaget
Neducation med fokus på teknik för funktionshindrade.
– Tillgänglighet är ingen stor sak i vårt samhälle och det gör att vi stänger ute massor av
människor från ett liv som de flesta av oss tar
för givet, säger han. Varför skulle exempelvis
en synskadad människa vara mindre intresserad av att se bra ut än en med full syn?
Det var under utbildningen på KTH som
han började utveckla sin idé om digitala tjänster för funktionshindrade. I vår lanseras portalen där synskadade ska kunna blogga, rösta
på bra tillgängliga länkar och hitta »Google
Accesible«, en sökmotor för webbsidor som
är anpassade för funktionshindrade. Det
kommer även att finnas »podcast«, nyheter
för blinda.
– Jag vill att portalen ska bli en samlingsplats för människor med funktionshinder, sä-
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»Vi stänger
ute massor av
människor.«
Nils Pihlblad
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