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Uppföljning av webbtillgänglighet
Samtliga följande frågor finns i webbriktlinjers självtest, d v s
http://webbriktlinjer.se/testa-din-webbplats/

Nivå A – AAA
Rubrik: Undvik CAPTCHA
Fråga: Finns det formulär på webbplatsen som sig av en grafisk
CAPTCHA-lösning?
Riktlinje: 1.1.1 Innehåll som inte är text: Allt innehåll som inte är text,
som presenteras för användaren har ett textalternativ med samma syfte,
utom i de situationer som anges nedan. (Nivå A)
CAPTCHA: Om syftet med innehållet som inte är text är att bekräfta att en
människa, snarare än en dator, försöker komma åt informationen så ska
textalternativ som identifierar och beskriver syftet av innehållet
tillhandahållas. Alternativa former av CAPTCHA, som använder sig av
utmatningsmetoder för olika typer av sensorisk upplevelse, tillhandahålls för
att tillgodose olika funktionsnedsättningar.

Rubrik: Textade filmer
Fråga: Är webbplatsens filmer textade?
Riktlinje: 1.2.2 Textbeskrivningar (Förinspelade): Det finns
textbeskrivningar till allt förinspelat ljud innehåll i synkroniserad media,
utom när mediet är ett mediealternativ till text och tydligt är märkt som
sådant. (Nivå A)

Rubrik: Tydliga kontraster
Fråga: Är det tydliga kontraster mellan bakgrund och förgrund?
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Riktlinje: 1.4.1 Användning av färger: Färg används inte som det enda
visuella sättet att förmedla information, indikera en handling, fråga om
återkoppling eller särskilja ett visuellt element. (Nivå A)
Riktlinje: 1.4.3 Kontrast (minimum): Den visuella presentationen av text
och text i form av bild har ett kontrastvärde på minst 4,5:1 med följande
undantag: (Nivå AA)

Rubrik: Navigera med tangentbordet
Fråga: Är det möjligt att navigera på webbplatsen genom att enbart
använda tangentbordet på en dator?
Riktlinje 2.1: Tillgängligt via tangentbord: All funktionalitet ska vara
åtkomlig med ett tangentbord.
2.1.1 Tangentbord: All funktionalitet är hanterbar via ett gränssnitt för
tangentbord utan att det krävs särskild timing för varje enskild
tangenttryckning. Detta gäller med undantag för när den underliggande
funktionaliteten kräver inmatning som är beroende av mönstret som skapas
av användarens rörelser och inte bara slutpunkterna. (Nivå A)
2.1.2 Ingen tangentbordsfälla: Om tangentbordsfokus kan flyttas till en
komponent på webbsidan via ett gränssnitt för tangentbord så kan också
fokus flyttas bort från samma komponent med hjälp av ett gränssnitt för
tangentbord. Om det krävs något mer än vanliga piltangenter, tabbtangenter
eller andra standardiserade avslutningsmetoder för att flytta bort fokus så
ska användaren informeras om hur det går till. (Nivå A)
(2.1.3 Tangentbord (utan undantag): All funktionalitet kan styras via ett
gränssnitt för tangentbord utan att det krävs särskild timing för varje
tangenttryckning. (Nivå AAA))

Rubrik: Tydliga länkar
Fråga: Har länkarna unika länktexter?
Riktlinje: 2.4.4 Syftet med en länk (i sammanhanget): Syftet med varje
länk framgår av länktexten i sig själv eller av länktexten tillsammans med
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sitt automatiskt tydliggjorda länksammanhang, utom då syftet med länken
skulle vara tvetydigt för användare i allmänhet. (Nivå A)
(2.4.9 Syftet med en länk (enbart länk): Det finns en metod/funktion som
gör att varje länks syfte framgår av länktexten i sig själv, utom då syftet med
länken skulle vara tvetydigt för användare i allmänhet. (Nivå AAA))
Webbriktlinje: r5 Skriv tydliga länkar.

Rubrik: Begriplig svenska
Fråga: Är all information på webbplatsen skriven på begriplig svenska?
Riktlinje: 3.1 Läsbart: Gör textinnehåll läsbart och begripligt.
(Riktlinjen som hänvisas till innehåller både A, AA och AAA, men
huvudsyftet med denna fråga hör till webbriktlinje nr 10)
3.1.1 Sidans språk: Det huvudsakliga mänskliga språket på varje webbsida
kan tydliggöras automatiskt. (Nivå A)
3.1.2 Språk för del av sida: Det mänskliga språket för varje avsnitt eller
fras i innehållet kan automatiskt tydliggöras utom för egennamn, tekniska
termer, ord av obestämbart språk och ord eller fraser som blivit en naturlig
del av språket i den omgivande texten. (Nivå AA)
3.1.3 Ovanliga ord: Det finns en metod/funktion som visar specifika
definitioner av ord och fraser som används på ett ovanligt eller begränsat
sätt. Detta gäller även bildspråk och jargong. (Nivå AAA)
3.1.4 Förkortningar: Det finns en metod/funktion som visar hela ordet/orden
eller betydelsen av förkortningar. (Nivå AAA)
3.1.5 Läsförmåga: När text kräver högre läsförmåga än högstadienivå efter
att man avlägsnat egennamn och titlar, så finns det kompletterande innehåll
eller en version som inte kräver högre läsförmåga än högstadienivå. (Nivå
AAA)
3.1.6 Uttal: Det finns en metod/funktion som anger hur ord uttalas, när
betydelsen av ordet, i sitt sammanhang, är tvetydigt om man inte vet hur det
uttalas. (Nivå AAA)
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Webbriktlinje: r10 Ge all information på begriplig svenska.

Rubrik: Tydliga ledtexter i formulär
Fråga: Är ledtexterna placerade i direkt anslutning till formulärens olika
objekt (textfält, radioknapp, kryssruta, select-lista)? Tänk på att ett sökfält är
ett formulär som behöver en ledtext.
Riktlinje: 3.3.2 Ledtexter/etiketter eller instruktioner: Det finns
Ledtexter/etiketter eller instruktioner när innehåll kräver inmatning från
användaren. (Nivå A)

Rubrik: Konsekvent navigation, struktur och utformning
Fråga: Är webbplatsen konsekvent i sin navigation, struktur och övriga
utformning?
Riktlinje: 3.2.3 Konsekvent navigering: Navigeringsmetoder/funktioner
som upprepas på flera webbsidor inom en uppsättning av webbsidor
presenteras i samma inbördes ordning varje gång de upprepas, om inte
användaren initierar en ändring. (Nivå AA)

Annat
Rubrik: Anpassa till små skärmar
Fråga: Fungerar webbplatsen även i enheter med små skärmar som
smartphones och surfplattor?
Webbriktlinje: R111 Anpassa webbplatsen för små skärmar.
Rubrik: Zooma
Fråga: Går det att zooma gränssnittet utan att text hamnar bakom andra
objekt och utan att information eller funktionalitet går förlorad?
Riktlinje nr 91 Skapa en flexibel layout.
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Rubrik: Tillräckligt stora klickbara ytor
Fråga: Är klickytorna så väl tilltagna att det går att klicka på dem på en
liten skärm?
Webbriktlinje r34 Gör länkar, klickbara ytor och menyer användbara för
alla
Webbriktlinje r60 Gör tydliga användbara knappar.

Rubrik: Rubriker med h1-h4
Fråga: Är alla visuella rubriker uppmärkta med html-elementen h1-h4 i rätt
hierarkisk ordning?
Webbriktlinje: r105 Skapa rubriker med h-element.

Rubrik: Zooma
Fråga: Går det att zooma gränssnittet utan att text hamnar bakom andra
objekt och utan att information eller funktionalitet går förlorad?
Webbriktlinje: r91 Skapa en flexibel layout.

Rubrik: Tillräckligt stora klickbara ytor
Fråga: Är klickytorna så väl tilltagna att det går att klicka på dem på en
liten skärm?
Webbriktlinje: r34 Gör länkar, klickbara ytor och menyer användbara för
alla.
r60 Gör tydliga användbara knappar.

Rubrik: Tillgänglig kontaktinfo
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Fråga: Ligger kontaktinformationen åtkomlig från alla sidor på
webbplatsen?
Webbriktlinje: r4 Gör det lätt att komma i kontakt med er.

Rubrik: Ljud, bild och film för att komplettera text
Fråga: Kompletterar ni texter med ljud, bild eller film i de fall någon
bedömer att det skulle behövas?
Riktlinje: r11 Kombinera skrift med ljud, bild och film.

Rubrik: Lyft det viktigaste
Fråga: Lyfter ni fram det som är mest relevant i era texter?
Webbriktlinje: r28 Gör det lätt att hitta det viktigaste,
r51 Lyft fram det viktigaste i texten.

Rubrik: Tydliga informativa rubriker
Fråga: Är webbplatsens rubriker så tydliga att användarna snabbt förstår
vad sidan, tabellen, funktionen eller e-tjänsten handlar om?
Webbriktlinje: r61 Skriv tydliga och informativa rubriker
r98. Använd tabellrubriker för att hjälpa användaren.
r105. Skapa rubriker med h-element

Rubrik: Tillgängliga pdf:er
Fråga: Har ni aktivt gjort era pdf:er tillgängliga?
Riktlinje: Ingen av WCAG eller Webbriktlinjer
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Rubrik: Hjälp i e-tjänster
Fråga: Finns det tydligt markerade länkar till hjälp eller infogad hjälp i alla
e-tjänster? Tänk på att detta även gäller till exempel flödet i en en
köpprocess i en nätbutik eller när man beställer material, blanketter, bokar
tider med mera.
Riktlinje: Ingen av WCAG eller Webbriktlinjer

