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Den här handboken innehåller all information du behöver för att göra er digitala 
närvaro tillgänglig. Den ger en enkel men ingående förklaring av tillgänglighet, 
var ni kan börja, smidiga lösningar, bästa praxis, tips och tricks och mycket mer. 



Så här använder du handboken

Syftet med den här handboken är att vara en introduktion till allt vad tillgänglighet innebär, ur olika perspektiv, 
samt att hjälpa dig att definiera roller och ansvarsområden och förstå vilka uppgifter som behöver utföras.
Den är samtidigt en introduktion till Siteimprove Accessibility. 

Handboken består av två huvudsakliga delar:
 O Nybörjarens handbok till digital tillgänglighet 
 O Nybörjarens handbok till Siteimprove Accessibility

Använd det här dokumenten som lärobok eller som ett referensmaterial, när du vill titta närmare på olika områden. 

Vem bör använda den här handboken?
Tillgänglighet är viktigt för alla som arbetar med webbplatser, vare sig man är webbdesigner, webbutvecklare, 
webbadministratör eller webbredaktör. Digital tillgänglighet kan egentligen sägas handla om teknik, och många av 
delarna upprättas redan i utvecklingsskedet.

Viktiga punkter

 O Översikt över digital tillgänglighet
 O Roller och ansvarsområden inom digital tillgänglighet
 O Prioriterade områden och smidiga lösningar
 O Lös problem med Siteimprove Accessibility-plattformen
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Del 1: 
Nybörjarens handbok till 
digital tillgänglighet

Undersökningar visar att upp till en av fem har ett 
funktionshinder som påverkar det sätt de använder 
internet på. Sådana funktionshinder är bland andra 
fysiska och kognitiva hinder, inklusive färgblindhet, 
blindhet, hörselskador, dyslexi, förlamning med 
mera. Utan tillgängliga webbplatser kommer 20 % 
av internetanvändarna alltså att få problem när de 
försöker navigera runt på webbplatser.

En tillgänglig webbplats ökar inte bara antalet 
potentiella användare utan förbättrar även 
sökmotoroptimeringen (SEO). Användarvänligheten 
förbättras för alla användare, funktionshinder eller 

ej. Att skapa en tillgänglig webbplats är väl värt 
investeringen. Du säkerställer att alla besökare, även 
de med funktionshinder och lässvårigheter, kan ta till 
sig dina webbsidor enkelt och smidigt. Det gör att de 
flesta webbläsare och hjälpmedelsprogramvaror kan 
återge innehåll på ett förståeligt sätt.

Vad är 
hjälpmedelsprogramvaror?
Människor med funktionshinder som nedsatt syn, 
kognitiva utmaningar samt hörselnedsättningar eller 
motoriska nedsättningar använder ofta hjälpmedel 
när de surfar på internet. Genom att presentera 
innehåll på ett annat sätt, som att få en sida uppläst, 
kan sådana här hjälpmedel bistå användaren med 
skrift, stavning, läsning och navigering. Det är 
viktigt att programvaror och webbplatser följer de 
standarder som gör det möjligt för hjälpmedel att 
tolka och återge innehåll korrekt. Web Accessibility 
Initiative (WAI) informerar om hur olika typer av 
användare surfar på nätet och vilka tekniker de 
använder: www.w3.org/WAI/intro/people-use-web/
browsing.

Vad är digital tillgänglighet  
för något?
När man tittar på alla områden inom 
användarupplevelser på internet är tillgänglighet ett 
av många. Tillgänglighet kan och bör anses vara en 
grundläggande teknik som man sedan bygger andra 
delar på, som användbarhet.

Ordet ”tillgänglighet” används brett, men enligt World 
Wide Web Consortium (W3C) innebär det att personer 
med funktionshinder kan uppfatta, förstå, navigera 
på, interagera med och bidra till internet.

Digital tillgänglighet handlar om teknisk flexibilitet. 
Det handlar väldigt mycket om hur webbplatser 
implementeras och om vilka verktyg som används 
för att publicera innehållet. Men tillgänglighet är inte 
bara teknik. Hur du kommunicerar på webbsidor – 
från vilka ord du väljer till användningen av bilder och 
grafik – allt detta påverkar också tillgängligheten. 
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Vilka är WCAG-riktlinjerna och 
vem har definierat dem?
Organisationen W3C arbetar med att standardisera 
internet. Arbetsgruppen Web Accessibility Initiative 
(WAI) definierar och ställer upp riktlinjer för 
webbtillgänglighet. Dessa riktlinjer är globalt erkända 
och kallas Riktlinjer för tillgängligt webbinnehåll 
(WCAG). De är formulerade på ett sådant sätt så att 
om en webbplats uppfyller kraven säkerställs en 
robusthet som gör att de flesta agenter (webbläsare 
och hjälpmedelsprogramvaror) kan tolka webbsidor 
på ett konsekvent sätt.

WCAG skrevs ursprungligen på engelska, men 
är nu översatt till 16 språk, och därtill finns flera 
”obehöriga” översättningar.

WCAG 1.0 lades fram 1999, version 2.0 släpptes i 
december 2008. Version 2.1 släpptes i juni 2018. De 
ursprungliga bidragen till WCAG 2.1 kom från Mobile 
Accessibility Task Force, Cognitive and Learning 
Disabilities Accessibility Task Force, Low Vision Task 
Force och allmänheten.

WCAG 2.1 är uppdelad i fyra grundsatser: Möjlig 
att uppfatta, Hanterbar, Begriplig och Robust. Var 
och en av dessa är i sin tur uppdelade i riktlinjer 
och det finns ett antal kriterier för att uppfylla 
riktlinjerna. Riktlinjerna används ofta som krav för 
regelefterlevnad runtom i världen. De är uppdelade i 
tre nivåer: A, AA och AAA. Nivå A är den som påverkar 
flest antal potentiella användare mest kraftfullt. I 
de flesta länder bör webbplatser uppfylla kraven för 
nivå AA, som inbegriper både första och andra nivån 
för tillgänglighet. Att uppfylla kraven för AAA är en 
utmaning och de riktlinjerna påverkar minst antal 
användare, och därtill relativt lite. 

Nivå A och AA innehåller 38 riktlinjer och de utgör 
ramverket för resten av den här handboken.

WCAG:s struktur och detaljer är relativt komplexa, 
men WCAG-snabbhandboken innehåller tydlig 
information om hur riktlinjerna ska förstås och 
vad man behöver göra för att uppfylla dem. De 
olika avsnitten gör det enklare att navigera till 

den information ni behöver. Om du exempelvis 
är utvecklare finns det ett stort antal riktlinjer 
som är viktiga för dig. Om du är CMS-leverantör 
(content management system) är det en annan 
uppsättning riktlinjer som är viktiga för dig. Och om 
du är innehållsredaktör är det en tredje uppsättning 
riktlinjer som är viktiga för dig.

Att uppnå digital tillgänglighet 
är en process
Webbtillgänglighet är inget man uppnår med ett 
enstaka projekt, det är en process. För att lyckas 
måste man göra tillgänglighet till en del av själva 
webbplatsstrategin.

Tillgänglighet är dock ofta något som förbises i 
strategier för webbplatser. Projektledaren har ofta 
för mycket annat att hantera och det är lätt att 
tillgänglighet glöms bort. Ibland antar man att det 
kostar för mycket, eller att det tar för lång tid att lösa 
för att vara värt det. 

Det är inte så att det avsiktligt försummas på grund av 
ointresse, men transparens till leverantörerna saknas.  
Många organisationer anger inte tillgänglighet 
som krav vid inköp eller i SLA när jobb ska utföras 
på en webbplats, eller för den programvara som 
leverantören ska integrera i ditt bygge.  Om det anges 
i de krav man ställer på en leverantör förutsätts ofta 
att ”lägga till tillgänglighet” innebär att det också blir 
gjort. Tyvärr är det inte alltid fallet.

Ett annat problem är att många webbadministratörer 
inte kan tillräckligt om tillgänglighet för att veta att 
det mer är en process än bara en kodningsuppgift i 
utvecklingsfasen.

Tillgänglighet är inte något som bara kan 
läggas till i ett befintligt webbprojekt och en ny 
webbplatsbudget. Om du till exempel vill lägga 
till en video på webbplatsen och vill att den följer 
riktlinjerna för nivå AA, som är obligatoriskt på 
många platser runtom i världen, så finns det 
många aspekter att ta hänsyn till. Du måste ha 
undertexter, beskrivning av ljud och mycket mer. 
Om du vill uppfylla nivå AAA måste du också erbjuda 
teckenspråk för innehållet. Har ni resurser till det varje 
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gång en video ska läggas till på webbplatsen?

Tillgänglighet är relevant under webbplatsens 
hela livslängd. Varje gång ni integrerar en 
tredjepartslösning eller när ett video- eller 
ljudinnehåll ska läggas upp, måste ni tänka på 
tillgänglighet. Redigeringsprocessen av innehåll och 
webbplatsens CMS påverkar också hanteringen, och 
ibland behöver man göra om och göra rätt.

Skapa gärna en strategi för tillgänglighetsmål och en 
plan för hur de ska uppfyllas. Det är också viktigt att 
integrera riktlinjer för tillgänglighet i organisationens 
kommunikationspolicy, designguide, policy för 
inköp med mera. Ta fram en matris med processens 
intressenter.

Definiera resurser
Att utvärdera en webbplats och hur väl den uppfyller 
WCAG:s riktlinjer kräver kunskap som man kan få fram 
genom både automatiserade och manuella tester, för 
att säkerställa att ni testar webbplatsen enligt alla 
viktiga riktlinjer.  Börja med att tydliggöra roller och 
ansvar inom era befintliga team, för att bestämma 
vem som ska hjälpa till med utvärderingen, och hur.  
Var och en av resurserna har en viktig roll att spela 
i antingen testning, lösning eller proaktiv design av 
webbplatser för att hantera de olika problemen.
 
Många problem kan lösas internt. Annat kräver hjälp 
utifrån, särskilt kodning och tillägg som undertexter 
till videoklipp.  Gå igenom listan med problem och 
dela upp dem i kategorier. 

Tänk på att problem på nivå A är viktigast. Fel på nivå 
AA kommer på andra plats, men de är fortfarande 
väldigt viktiga. Problem på nivå AAA beror på vilken 
typ av sidor och vilken målgrupp det gäller.

Roller och ansvar för digital 
tillgänglighet
Det är viktigt att dela upp ägarskap och tilldela 
ansvarsområden. Det kan vara klokt att ha en 
samordnare för tillgänglighetsfrågor, en kontakt att 
gå till när frågor uppstår eller beslut ska fattas. Det 
kan handla om allmän kunskap om tillgänglighet, 

omstrukturering, inköp och integrering, ändring av 
befintliga policyer med mera.

Det är också bra att dela upp er strategi i 
ansvarsområden och delmål:

 O På vilka sätt är vi beroende av externa leve-
rantörer och vem ska inleda dialogen med 
dem?

 O Vem ska säkerställa att tillgänglighet integre-
ras i organisationens policyer? (Kommunikati-
onspolicy, designguide, policy för inköp med 
mera.)

 O Vem ansvarar för tillgängligheten under design 
och utveckling?

 O Hur kan vi följa och spåra vår väg mot tillgäng-
lighet och vem ska se till att vi följer det vi 
sagt?

 O Vem ska ordna utbildning, inte bara för webb-
teamet, utan för hela organisationen?

Webbadministratörer
Om du är ansvarig för tillgänglighet på en webbplats 
är alla riktlinjer från WCAG relevanta för dig (normalt 
på nivå AA). Det är viktigt att ha en grundläggande 
förståelse av ämnet för att kunna leda ett projekt från 
utveckling till kravuppfyllnad. Det är också viktigt att 
förstå kravspecifikationerna samt eventuella lagar 
om tillgänglighet som direkt påverkar er organisation. 
Du behöver även utbilda webbredaktörskollegor 
om hur man publicerar innehåll som är tillgängligt. 
På så vis innebär nytt innehåll bara förbättringar 
av webbplatsens tillgänglighet, och inte nya 
tillgänglighetsproblem.

Det är också viktigt att integrera relevanta 
tillgänglighetsriktlinjer i policyer och 
varumärkesriktlinjer samt att utbilda hela 
organisationen vid förändringar.

Tänk på att digital tillgänglighet är process, inte ett 
projekt. Om ditt team jobbar med att uppdatera 
en befintlig webbplats handlar det ofta om ”Vad 
kan vi lösa nu, rent realistiskt?” Börja med att 
använda verktyg som ger dig en snabb översikt 
över problemen För stora webbplatser är det här 
en åtgärd som bör prioriteras. Börja med startsidan 

7



och ett urval mallsidor. De brukar oftast bara behöva 
smärre justeringar i CSS eller i en mall, och så löses 
problemet på alla sidor. Om ni har specialinnehåll på 
vissa webbsidor, t.ex. video, dynamiskt innehåll eller 
interaktivt innehåll som formulär är det klokt att gå 
igenom de sidorna också. 

Det kan finnas områden där det inte går att använda 
snabba lösningar, och de bör då hanteras av 
utvecklingsteamet. Skriv ner dem så att du inte 
glömmer dem, och ta upp dem på nästa möte.

Långsiktigt sett är det klokt att ta fram en strategi för 
återkommande testning av tillgängligheten. Vare sig 
det ska göras en gång veckan, månaden, kvartalet 
eller halvårsvis är det bra att bestämma vad som är 
både realistiskt och nödvändigt för organisationen.

Webbdesigner
Webbplatsdesigner är arkitekterna bakom 
användarupplevelsen. De fattar de viktiga besluten 
om vilken layout som ska byggas. Det är viktigt för 
dem att tänka inkluderande, på användares olika 
behov och möjligheter, så att användarupplevelsen 
blir densamma för alla besökare. 

Som webbdesigner finns det många olika riktlinjer 
för tillgänglighet som är viktiga för att hjälpa dig 
att skapa en inkluderande webbplats för så många 
användare som möjligt.

Konsekvent design
När det gäller tillgänglighet och användarupplevelse 
rent allmänt är det viktigt att designen är konsekvent 
på alla dina webbsidor. Globala element, som menyer 
och hjälpfunktioner, bör förekomma i samma ordning 
överallt på webbplatsen. Det är också viktigt att 
element med samma funktioner (som ikoner och 
referenser) har samma ordning och märks på samma 
sätt på alla sidor (Riktlinjer 3.2.3 och 3.2.4).

Navigering
För att information ska vara lätt att hitta bör det 
finnas mer än ett sätt att hitta önskat innehåll på en 
webbsida. Användarna kan hitta innehåll på en sida 
genom att navigera genom sidhierarkin, men det bör 
också gå att hitta sidan på annat sätt, genom t.ex. 

en webbplatskarta, ett index eller en sökfunktion 
(Riktlinje 2.4.5). Då kan besökare navigera på din 
webbplats med tangentbordet och hitta exakt det de 
behöver, utan hinder.

Rubriker
När man designar utseende, känsla och arkitektur 
för en webbplats är det bra att tänka på att alla 
användare inte kan se webbsidan, de måste använda 
strukturen för att få en överblick. De som använder 
skärmläsare använder ofta snabbtangenter för att 
höra rubrikerna på sidan eller för att öppna en meny 
som skapar en lista över alla rubriker, så att de enkelt 
kan gå till rätt rubrik. 

Se till att sidor delas upp i logiska avsnitt, var och 
en med en rubrik som beskriver innehållet, så att 
hjälpmedelsprogramvaror kan återge dem som 
avsnittsrubriker. För att göra detta på rätt sätt måste 
avsnitt taggas med rubriker som <h1>, <h2>, <h3> och 
så vidare. 

På de ställen på webbplatsen där du logiskt och 
visuellt vill markera ett område med fet stil/större stil/
annan färg behöver den markeringen också anges i 
kod. På så vis fungerar rubrikerna inte bara visuellt 
utan även strukturellt. (Riktlinjer 1.3.1 och 2.4.6)

Använda färg
En webbsida med information eller data som 
bara visas i färg är frustrerande och ineffektivt för 
användare som är färgblinda. Att t.ex. visa länkar 
i en text behöver göras mer än bara med färg. Och 
felmeddelanden visas ofta i rött. Det här kan göra 
det svårt för färgblinda att tolka det de ser. Lägg till 
understreck för sådana här meddelanden och länkar 
eller markera med en symbol osv. (Riktlinje 1.4.1)

För att synskadade läsare ska kunna läsa all text på 
webbsidor är det viktigt att textfärgen kontrasterar 
tillräckligt starkt mot bakgrundsfärgen. Det kan 
du uppnå genom att använda kontrastvärdet 
4.5:1 för vanlig text och 3:1 för stor text. Det finns 
många olika verktyg för att snabbt och enkelt 
mäta kontrastvärden. Siteimprove har en inbyggd 
färgkontroll just för detta. (Riktlinje 1.4.3)
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Länkar
När ett element på en webbsida är en länk eller något 
som går att klicka på är det viktigt att länktexten eller 
elementbeskrivningen går att förstå även när den 
läses upp utan sammanhanget. Skärmläsare kan 
öppna en meny som listar alla länkarna på en sida. 
Länktexter som ”Läs mer”, ”Klicka här” eller ”här” är 
exempel på dåliga länktexter, eftersom de som besöker 
webbsidan med skärmläsare eller andra hjälpmedel 
inte kommer att kunna avgöra vart länken leder utan 
sammanhanget. Skriv specifika och koncisa länktexter 
istället. Ett bra exempel skulle vara ”Klicka här för att 
ladda ner checklistan för tillgänglighet”. (Riktlinje 2.4.4)

Interaktiva element
När man designar interaktiva element bör det framstå 
tydligt för användarna vad som ska anges, väljas, 
markeras och så vidare. Textfält, nedrullningsbara 
listor, kryssrutor och alternativknappar bör också 
alltid ha beskrivande text. Ett inmatningsfält med 
etiketten ”Förnamn” behöver kodas (med ARIA) så 
att det associeras med tillhörande inmatningsfält.  
Då kommer skärmläsaren att läsa upp etiketten 
när användaren går med TABB-tangenten till 
inmatningsfältet med tangentbordet eller musen. 
(Riktlinje 2.4.6 och 3.3.2)

Webbutvecklare
Sidtitlar
Sidtiteln är det innehåll som står på webbläsarsidans 
flik. Det är inte samma som rubrikerna på sidan. 
Se till att alla webbsidor har en beskrivande titel 
som anger vad sidan handlar om. Se också till 
att webbredaktörer kan lägga till sidtitlar med 
redigeringsverktyget (t.ex. CMS). (Riktlinje 2.4.2)

Rubriker
Det är inte alla CMS:er som lägger till rubriker 
automatiskt. En webbplats viktigaste 
innehållsområden måste kategoriseras efter rubriker, 
ofta manuellt i koden. (Om ditt team inte har tillgång 
till manuell ändring av koden bör ni säkerställa att 
det CMS ni använder har ett inmatningsfält för att 
lägga till rubriker. Ta upp det med er CMS-leverantör.) 
Rubriker är extra viktiga när du skapar mallar. 
(Riktlinje 1.3.1 och 2.4.10)

Tangentbordsnavigering
Allt innehåll på en webbsida bör gå att navigera både 
med datormus och med tangentbord, var och en för 
sig. Det gäller både formulär, knappar, länkar och 
liknande. (Riktlinje 2.1, 2.1.1 och 2.1.2)

Vissa användare kan inte använda mus, utan 
använder tangentbordet eller byter kontrollenhet för 
att navigera, genom att tabba igenom innehållet på 
webbsidor. Eftersom de här användarna alltid måste 
kunna se var de är på sidan bör indikatorn alltid vara 
tydligt synlig. (Riktlinje 2.4.7) De flesta webbläsare 
visar det här automatiskt med en prickad linje runt det 
innehåll som är i fokus. Du kan också implementera ert 
eget sätt att visa det här, men vi rekommenderar att 
du behåller standardversionen med synlig disposition, 
eftersom det är det som förväntas. Oavsett vilket, låt 
INTE utvecklare lägga till kod för att ta bort den synliga 
indikatorn! Obs! Vissa Reset-formatmallar tar bort 
den här markeringen, så se till att hantera den här 
markeringen inom Reset CSS.

Formulär
Platshållartext som anger syftet med ett formulärfält 
räcker inte för alla användare. Ett exempel på 
platshållartext är exempeltelefonnumret som visas 
innan användaren skriver in sitt eget nummer. När text 
fyllts i försvinner platshållartexten. Det är god praxis 
att inkludera ett exempel på formatet i den synliga 
etiketten ovanför fältet. Då kommer det dessutom att 
läsas upp av skärmläsare.

För att säkerställa att användare kan identifiera och 
använda formulär och sökfält behöver man specifikt 
lägga till text till fältet med hjälp av en etikett. 
(Riktlinje 3.3.2)

Innehållssekvens
När innehåll kodas för webbsidor ska innehållet vara 
i en meningsfull ordning, inte bara visuellt utan även 
i kodningssekvensen. Vissa användare navigerar på 
sidor efter den här ordningen. Se till att innehållet 
följer en meningsfull ordning när alla visuella stilar 
är inaktiverade och när man tabbar sig igenom 
innehållet. (Riktlinje 1.3.2)
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Förstoring
Webbinnehåll ska minst kunna förstoras 200 % och 
fortfarande gå att förstå, alltså utan att innehåll 
försvinner. Se också till att innehåll inte begränsas 
av ramar, så att användarna måste rulla åt sidan för 
att se hela den förstorade texten. Nyare webbläsare 
kan zooma in innehåll, och det är också ofta så 
hjälpmedelsprogramvaror gör. (Riktlinje 1.4.4)

Språk
För att webbläsare ska kunna återge innehåll, och 
för att skärmläsare ska kunna förmedla innehållet 
på rätt språk, är det viktigt att webbsidor har rätt 
språkdefinition i HTML-taggen. Språktaggen ska vara 
”en” för sidor på engelska, ”sv” för sidor på svenska 
osv. (Riktlinje 3.1.1 och 3.1.2)

Det CMS du använder bör också ge webbredaktörer 
möjlighet att tagga text som visas på ett annat språk 
än resten av sidan, och välja rätt språk för den delen. 
Taggningen ska lägga till attributet lang=”” i koden.

Kodning
För att webbplatsen ska visas på samma sätt på olika 
plattformar som exempelvis operativsystem och 
webbläsare – för att hjälpmedelsprogramvaror ska 
kunna återge innehåll på ett meningsfullt sätt – är det 
bäst att följa formatstandarder. (Riktlinje 4.1.1) 

Om du exempelvis publicerar i XHTML 1.0 eller HTML 
5.0 ska du följa syntaxreglerna för det formatet. Du 
kan kontrollera syntaxfel på webbsidorna i verktyg 
som Siteimprove Accessibility eller på validator.
w3.org.

Tänk också på att element ska vara märkta med kod 
för just det syftet. Det här betyder semantisk HTML. 
Exempelvis ska HTML-rubriker taggas som <h1>, <h2> 
och så vidare. (Riktlinje 1.3.1 och 1.3.2)

Datatabeller ska taggas som <table>, och 
webbredaktörer ska kunna beskriva datatabellerna 
via <caption>. Rubriker på kolumner och rader ska 
definieras med <th> och eventuellt ”header id” och 
”scope”. Om en komplex datatabell behöver förklaras 
för skärmläsaranvändare ska det göras via ”summary”. 
(Riktlinje 1.3.1 och 1.3.2)

Webbredaktörer ska kunna framhäva text med 
<strong> och <em>. (Riktlinje 1.3.1)

När formelement används ska etiketter vara tydligt 
kopplade till respektive kontroll, och formelement 
som hör till samma grupp ska samlas ihop. En grupp 
alternativknappar ska exempelvis grupperas med 
<fieldset> och <legend> eller role=”group”/
role=”radiogroup” och WAI-ARIA-etiketter. (Riktlinje 
3.3.2 och 4.1.2)

Användarindata
Om användare ska ange information i textfält 
behöver de få instruktioner om hur de gör det på rätt 
sätt. 
(T.ex. om telefonnummer ska anges med bindestreck, 
xxx-xxxxxxx.) Se också till att användaren får veta om 
han/hon gör fel. Att få besked direkt är bättre för alla 
användare, jämfört med att få veta det när man fyllt i 
allt och klickar på Skicka. Tänk på att inte bara 
använda färg (som röd) när felmeddelanden visas.  
Använd ordet ”Fel” eller ge en tydlig beskrivning av 
att ett fel har uppstått och hur det går att lösa. 

När man fyller i ett formulär som är del av en 
ekonomisk transaktion eller ett juridiskt åtagande 
måste angiven information valideras för att undvika 
fel, eller så behöver användaren få möjlighet att 
granska formuläret innan han/hon skickar in det. Ett 
tredje alternativ är att användaren alltid ska kunna 
upphäva det inskickade formuläret. (Riktlinje 3.3.1, 
3.3.2, 3.3.3 och 3.3.4)

Grafik  
När webbsidor innehåller element utan text, som 
bilder, grafik, diagram, animeringar eller inbäddade 
ramar som innehåller videor, är en av de viktigaste 
reglerna att ha ett textalternativ som beskriver syftet 
med element som inte innehåller text. (Riktlinje 1.1.1) 
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Exempelvis använder bilder ”alt text”-HTML-attributet 
alt=””. Det är viktigt att den alternativa texten återger 
syftet med bilden och inte nödvändigtvis det bilden 
föreställer. (Hitta mer ingående information om bilder 
i avsnittet Webbredaktörer och innehållsskribenter.)

För att webbredaktörer ska kunna ge alternativtext på 
rätt sätt är det viktigt att redigeringsverktygen, som 
CMS, innehåller möjligheten att lägga till alternativa 
texter till bilder. Bildtaggen ska alltid innehålla ett 
alternativt attribut (alt=””), oberoende av om en 
bildbeskrivning behövs eller inte. 

Dekorativa bilder är de som används för visuell design 
eller ger samma information som ingår i texten. 
Om bilden har ett eget syfte bör den dock ha en 
beskrivning. Om webbredaktören beslutar att bilden 
enbart är dekorativ och inte behöver någon alt-text 
måste de ange alt-attributet ”null” (alt=””).

Alternativtext är innehållsspecifik, så om du 
laddar upp en bild till ett mediebibliotek med 
en viss alternativtext, så behöver du kontrollera 
alternativtexten om du sedan använder samma bild 
på flera sidor. Du ska kunna ange en ny alternativtext 
varje gång en bild används på en webbsida. Ett 
”title”-attribut har inte samma funktion som ett ”alt”-
attribut och ska inte användas istället för ”alt”.

Om en webbsida innehåller en mediefil bör den också 
ges en beskrivande alternativtext.

Ljud och video
När ljud- och videofiler publiceras på webbsidor finns 
det många viktiga riktlinjer, som att tillhandahålla ett 
alternativt format, bildtexter och ljudbeskrivningar. 
Dessa beskrivs ingående i avsnittet Webbredaktörer 
och innehållsskribenter. (Riktlinje 1.1, 1.1.1, 1.2, 1.2.1, 
1.2.2, 1.2.3, 1.2.4 och 1.2.5)

Under utvecklingsskedet är det viktigt att säkra att 
alla knappar och kontroller i spelaren kan styras 
med datormus eller tangentbord, var och en för sig. 
Samtidigt måste de här knapparna och navigeringen 
ha textbeskrivningar för att hjälpa användare med 
skärmläsare. (Riktlinje 1.2.1, 2.1, 2.1.1 och 2.1.2)

För videoklipp ska det gå att lägga till undertexter 
och ange ett särskilt spår för beskrivning av ljudet. 
(Riktlinje 1.2.1 och 1.2.2)

Om ett ljudstycke startar automatiskt ska användaren 
kunna pausa, stoppa eller styra volymen. (Riktlinje 
1.4.2)

Låt användaren bestämma
Vissa användare behöver mer tid för att läsa och 
navigera på webbsidor. Om det finns någon typ av 
tidsbegränsning på sidorna, som en maxtid, måste 
användaren kunna styra tidsgränsen, antingen 
justera den, förlänga den eller inaktivera tidsgränsen. 
(Riktlinje 2.2.1). En vanlig lösning är att ha en 
dialogruta som frågar användaren om mer tid behövs 
för att slutföra uppgiften. Användaren ska kunna svara 
ja och få extra tid på sig. 

Om rörligt, blinkande eller rullande innehåll läggs till 
är det också viktigt att användaren kan pausa, stoppa 
eller dölja det innehållet. (Riktlinje 2.2.2)

För att skärmläsaranvändare ska kunna slippa 
lyssna på samma innehåll varje gång de läser in en 
ny sida ska det gå att hoppa över upprepat innehåll. 
Upprepat innehåll kan vara globala och lokala 
menyer och hjälpfunktioner. Det finns flera tekniker 
för att säkerställa detta, och det enklaste är att 
tillhandahålla en länk högst upp på sidan som tar 
användaren till sidans huvudinnehåll. (Riktlinje 2.4.1)

När ett element ska ändras av användaren, t.ex. en 
nedrullningsbar meny, en alternativknapp osv., är det 
viktigt att den beter sig som användaren förväntar 
sig. Element ska inte bara reagera när användaren 
landar på dem från tangentbordet. De ska reagera 
när användaren har haft tid att välja och bekräfta. 
(Riktlinje 3.2.1 och 3.2.2)

Blinkande innehåll
Innehåll ska inte flimra eller blinka mer än tre gånger 
per sekund, annars kan det orsaka krampanfall. 
(Riktlinje 2.3.1)
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Webbredaktörer och 
innehållsskribenter
Sidtitlar
I ett CMS namnger du eller sätter titel på en webbsida 
när du skapar den. Titeln är det innehåll som visas 
på webbläsarfliken. I vissa system finns även ett 
specifikt fält för detta, ”Titel”. Det är viktigt att den 
här titeln beskriver vad sidan handlar om, eftersom 
den står högst upp på webbläsaren, och är det som 
skärmläsare läser upp först. Sidtitlar används också 
till bokmärken och sökresultat. (Riktlinje 2.4.2)

Text
När man skriver text för webbsidor är det bra att ha i 
bakhuvudet att vissa användare bara får en strukturell 
översikt av sidan, inte någon visuell. Se till att alla 
sidor delas upp i logiska avsnitt med beskrivande 
rubriker. Du kan använda rubriker i flera nivåer: 
Rubrik 1, Rubrik 2 osv. (<h1>, <h2> osv. i koden, så att 
hjälpmedel kan återge dem som rubriker). (Riktlinje 
1.3.1)

En del användare med synnedsättning ser webbsidor 
på helt annat sätt än andra användare. Därför är det 
bra att inte förstärka viktig information bara med färg, 
eller med en instruktion som kräver kapacitet för alla 
typer av sinnesintryck. Undvik till exempel att skriva 
saker som ”Du kan läsa mer om evenemanget i den 
blå rutan på den här sidan”. (Riktlinje 1.4.1)

Det är inte alla som ser webbsidor som du gör. Ha 
funktionshinder i åtanke, men även att många 
webbplatser är byggda med så kallad följsam 
design. Det innebär att sidelement kan ändra storlek 
beroende på vilken enhet man använder (mobil, 
stationär dator osv.) samt anpassas efter vilken 
webbläsare som används. Därför är det viktigt att inte 
ge viktig information med hjälp av riktning. ”Du kan 
läsa mer i rutan till höger” kan ju bli meningslös om 
sidelementen har ändrats.

Se alltid till att ange vilket språk innehållet skrivits 
på. I koden gör man det med attributet lang=””. I vissa 
CMS kan man enkelt markera textstycket och välja 
språk ur en nedrullningsbar meny. (Riktlinje 3.1.1 och 
3.1.2)

Länkar
När du lägger till länkar på en sida ska du 
skriva länktexter som går att förstå även utan 
sammanhanget. Undvik t.ex. länktexter som ”Läs 
mer”, ”Här” ”Klicka här”, ”Publikation” osv. Ett 
bättre exempel skulle vara: ”Du kan läsa mer om 
evenemanget för hjälpmedelsprogram här.” Då får du 
en länktext som i sig själv är en bra indikator på vad 
sidan den länkar till handlar om. (Riktlinje 2.4.4)

Bilder
När du lägger till bilder på en webbsida är det bra att 
tänka på att alla användare faktiskt inte kan se bilder. 
De behöver ett textalternativ. I de flesta CMS-verktyg 
kallas det här ”alternativ text” eller ”alt text”. Den 
texten syns inte med blotta ögat på sidan, utan är 
dold i koden. Däremot kan den läsas av skärmläsare. 
Alternativtext är inte samma som verktygstips, den 
text som visas när man håller markören över bilden i 
”title”-attributet. (Riktlinje 1.1.1)

Blunda och föreställ dig vilken information du skulle 
behöva få om du inte kunde se bilden. Beskriv syftet 
med bilden, snarare än vad bilden föreställer. Om 
bilden länkar till något är det också viktigt att beskriva 
det, eller att ange vad som händer när man klickar på 
den. Om bilden innehåller information ska den också 
anges i alternativtexten. Om bilden enbart används 
som en trevlig detalj, för att skapa en stämning eller 
ge visuell kontext, ska den ha alternativtexten ”null”. 
Ert CMS bör automatiskt infoga taggen alt=”” för 
bilden i koden, eftersom det är viktigt för den typen av 
dekorativa bilder. 

Undvik text i form av bild. Du ska alltså inte skriva 
eller skanna in text i ett bildredigeringsprogram 
och spara som bild. Det finns inga skärmläsare som 
kan läsa bilder av text, det går nämligen inte att 
markera text i en bild och få den uppläst. Bilder av 
text kan också lätt bli suddiga när man förstorar 
dem, vilket gör dem svårlästa för användare med 
synnedsättning eller kognitiva funktionshinder. 
Många hjälpmedelsprogram för dyslektiker kräver att 
användaren manuellt markerar den text som ska läsas 
upp. (Riktlinje 1.4.5)
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Video och ljud
Om du använder video- eller ljudklipp på webbsidor 
finns det flera riktlinjer att tänka på, bland annat om 
undertextning och ljudbeskrivning för videoklipp. 
Ljudbeskrivning är ett extra spår som förklarar för 
synskadade vad som händer på skärmen. Om du inte 
kan tillföra ljudbeskrivningar till videoklippen kan du 
ändå ha ett alternativ, i form av transkriberad text som 
bilaga eller länk. Tänk på att utan ljudbeskrivningar 
går det inte att uppfylla kraven för nivå AA, bara nivå A. 
(Riktlinje 1.1, 1.1.1, 1.2, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4 och 1.2.5)

Om innehållet enbart är visuellt eller enbart i ljudform 
så är en textversion ett godtagbart alternativ för båda 
dessa nivåer. 

Tabeller
När du använder datatabeller är det viktigt att ange 
rubriker för rader och kolumner. Det görs på olika sätt 
i olika CMS. I vissa fall kan textredigeringsverktyget ha 
en tillgänglighetsflik där den informationen kan anges 
för tabeller. (Riktlinje 1.3.1 och 1.3.2)

Listor
När man använder listor över produkter är det bäst att 
använda den inbyggda funktionen i CMS-redigeraren. 
Det säkerställer att tillgänglighetskod används för 
listor. Undvik symboler som ser ut som listobjekt, som 
punkter, streck, asterisker osv. (Riktlinje 1.3.1)

Dokument
Många WCAG 2.0-principer som gäller webbinnehåll 
är också relevanta för dokument, däribland PDF:er. 
W3C har publicerat 32 PDF-tekniker. Det är faktiskt 
så att länder runtom i världen ofta kräver tillgängliga 
dokument för att en webbplats ska uppfylla kraven i 
lagstiftningen.

Vår handbok How to Create Accessible PDFs (på 
engelska) kan hjälpa dig att komma igång.

Utveckling eller omdesign av 
webbplats
Så snart du tänker ”ny webbplats” ska du tänka 
”tillgänglighet”. Genom att ta med tillgänglighet i 
beräkningen redan tidigt och implementera den 
från början blir hela processen mycket enklare än 
om du tänker ”tillgänglighet” i ett senare skede av 
webbplatsdesign eller -utveckling.

Kostnaden, att samla ihop resurser och att 
åtgärda problem efter att webbplatsen tagits i drift 
har visat sig vara mycket dyrare än att införliva 
tillgänglighetspraxis i det dagliga jobbet. Om 
tillgänglighet är med i processen från början och görs 
på rätt sätt, så slipper du tråkigt merjobb i efterhand.

Kravspecifikationer
När ni tar fram kravspecifikationen för tillgänglighet 
till webbutvecklingsteamet är det viktigt att utgå från 
rätt standarder, helst WCAG 2.0. I webbdesignprojekt 
är det vanligt att köparen begär att webbplatsen 
designas i enlighet med WCAG 2.0 på nivå AA. Det 
kan verka vara ett tydligt krav, men det är inte fullt så 
enkelt.

Hur kan man avgöra om webbplatsen uppfyller 
kraven mitt under projektets gång? Det är bättre att 
tydligt ange de enskilda riktlinjerna som ni vill att 
webbplatsen ska följa. Låt webbplatsutvecklaren 
ange om och när de olika punkterna kan uppnås. Ni 
kan t.ex. ta fram en tabell eller en lista som ska fyllas i 
av dig och utvecklaren:

Riktlinjer Beskrivning Anteckningar Utvecklarens 
lösning

Obligatoriskt

1.1.1 Allt innehåll som inte är text 
som visas för användaren har ett 
textalternativ som har motsvarande 
syfte, utom för de situationer som 
anges här nedanför.

Relevant för bilder, 
inmatningar, CAPTCHA 
och annat.

X
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Det är också viktigt att CMS hjälper webbredaktörerna 
att publicera tillgängligt innehåll. Välj de 
kontrollpunkter ni vill använda ur Authoring Tool 
Accessibility Guidelines (på engelska), som handlar 
om att verktyget genererar tillgängligt webbinnehåll, 
hjälper webbredaktörer att publicera tillgängligt 
innehåll, och att verktyget självt är tillgängligt. Ange 
tydligt vilka krav ni har på:

 O Hur man hanterar alternativtexter för bilder
 O Hur man använder rubriker
 O Möjligheten att skapa tillgängliga datatabeller
 O Hur man ska skriva citattecken (<q> och 

<blockquote>)

 O Hur man anger sidtitlar
 O Hur HTML-kod som skapas av CMS uppfyller 

W3C-standarderna

 O Hur man taggar språkbyte i texten

Gå igenom och kontrollera om organisationens 
designmanual innehåller eventuella motsättningar 
mot riktlinjerna för tillgänglighet. Det finns t.ex. 
krav på kontrastvärdet mellan färgerna på text 
och bakgrund. Därför är det viktigt att använda 
färgkombinationer som är tillgänglighetstillvända. 
(Riktlinje 1.4.3)

Design och utveckling
Vissa riktlinjer för tillgänglighet är viktiga när 
man inleder designfasen och skapar wireframes, 
skisser över hur webbplatsen ska se ut. Tänk 
igenom navigering, hur ni använder rubriker, färger, 
länktexter, tomma utrymmen och beskrivningar, 
särskilt webbsidor där användaren ska klicka på 
något, fylla i eller välja innehåll.

När det gäller utvecklingsprocessen är de flesta 
riktlinjer för tillgänglighet relevanta. Därför är det 
viktigt att de som utvecklar lösningen har en gedigen 
förståelse av tillgänglighet. Se till att ni testar 

lösningen under processens gång, från start till slut. 
Om ni väntar tills projektet är klart är det nästintill 
omöjligt att rätta till eventuella fel och brister innan 
webbplatsen ska tas i drift. Det är särskilt viktigt att 
mallar testas så tidigt som möjligt innan man bygger 
vidare på dem. Då kan man undvika att problem 
sprids till alla de sidor som ska använda mallarna.

Publicera innehåll
Webbredaktörer behöver utbildas i att publicera på 
ett ”tillgängligt sätt”. På så sätt kommer innehåll 
som läggs till både under utvecklingsfasen och efter 
lansering att stärka webbplatsens tillgänglighet, och 
inte introducera nya tillgänglighetsproblem.

Migrera mediaspelare, formulär och 
gammalt innehåll
Delar som ofta förbises är tredjepartslösningar, 
som mediaspelare och formulär. Glöm inte dem när 
ni utvecklar eller gör om webbplatsdesignen. De 
behöver också vara tillgängliga!

Tänk också på allt innehåll ni ska migrera från ett 
gammalt system till ett nytt. Om ni ändrar HTML/
XHTML-versionen kommer syntaxspecifikationerna 
från W3C att vara annorlunda. Det kan också finnas 
innehåll från det gamla systemet som inte är 
tillgängligt. Efter allt hårt arbete ni lagt ner är det 
sista ni behöver att ta med gamla problem till den nya 
webbplatsen.
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Topp 5 för tillgänglighet

1) Bilder
a.  Ha alternativtext för bilder som återspeglar

poängen med bilden:
i. Enbart dekorativ: alt=””
ii. Har en funktion: Beskriv bilden
iii.  Länkar: Beskriv målet och ange om det är

på en annan webbplats
iv.  Undvik text i form av bild där det är

möjligt. Där det inte går att undvika kan
ni se till att textalternativen är exakt
desamma som texten.

v.  Kontrollera att färg på bakgrunder och
texter i foton och på webbsidor har
tillräckligt stor kontrast mellan sig.

2) Länkar
a.  Skriv länktexter som går att förstå även utan

sammanhanget. Undvik ”Klicka här”, ”Läs
mer” och liknande. Om ni använder sådana
för att en designer har skapat knappar med
etiketten ”Ta reda på mer” och ENBART om
det är begränsat med plats MÅSTE ni (enligt
kraven) lägga till aria-etiketter för att ge mer
information, så att skärmläsare läser upp ”Läs
mer ... om pingviner”.  Allra bäst är förstås att
ha en fullständig beskrivning i länken.

b.  Markera inte länkar enbart med annan färg.
Använd understreck, lägg till en asterisk eller
liknande istället.

3) Rubriker
a.  Dela upp sidor i logiska avsnitt, vart och

ett med en egen rubrik (<h1> till <h6>) som
beskriver innehållet. Innehåll som hänger
ihop logiskt med annat innehåll behöver
också vara både visuellt kopplat och
sammankopplat i koden.

b.  Hänvisa inte till innehåll enbart baserat på
var det finns, t.ex. ”I rutan till höger ...” eller
på vilken färg det har, som ”I den gröna rutan
kan du se …”. Lägg till en rubrik istället.

4) Formulär
a.  Sätt etikett på alla formulärfält med text, som

anger syftet med fältet.
b.  Se till att det går att navigera alla formulär

med mus och tangentbord.

5) Hoppa över-navigering
a.  Ge användarna möjlighet att hoppa över

stycken med upprepat innehåll i områden,
som globala och lokala menyer och
hjälpfunktioner. Se till att sidan har hoppa
till-länkar så att användare kan gå direkt till
rubriken i ett innehållsavsnitt.  Det sparar
massor av tid åt användaren,  och det är
något som många klagar på när det saknas.

Resurser för digital 
tillgänglighet
Web Accessibility Initiative (WAI) med W3C
(w3.org/WAI)
Här finns en stor mängd information om hur man 
arbetar med tillgänglighet.

Accessibility Guidelines Working Group
(w3.org/WAI/GL/)

Siteimprove Blog 
(siteimprove.com/blog/?topics=web-accessibility)
Här finns ett helt bibliotek med blogginlägg om 
tillgänglighet ur många olika vinklar. 

https://www.w3.org/WAI/
https://www.w3.org/WAI/GL/
http://siteimprove.com/blog/?topics=web-accessibility
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Del 2:
Nybörjarens handbok till Siteimprove 
Accessibility

Så här kan Siteimprove Accessibility hjälpa ditt arbete
Siteimproves automatiserade tillgänglighetsverktyg söker igenom webbplatsen och utvärderar varje sida utifrån 
WCAG 2.0-riktlinjerna. Verktyget ger dig sedan en översikt över problemen, vilka sidor de finns på, hur felen 
påverkar webbplatsbesökarna och tips på hur de kan lösas.

Verktyget är särskilt fördelaktigt i två scenarier:

På en befintlig webbplats – använd verktyget för att gå igenom aktuella problem och sortera dem efter 
problemtyp, var de finns eller vem som är ansvarig för att lösa dem. Övervaka nya problem och lös dem direkt.

På en webbplats under uppbyggnad – låt verktyget gå igenom webbplatsen under utveckling, för att snabbt 
upptäcka problem innan de blir för dyra och tidskrävande att lösa.

Automatiserad och manuell testning
Många tillgänglighetsproblem kan upptäckas med Siteimproves automatiserade Accessibility-verktyg. Vissa delar 
måste dock en människa göra, det är omöjligt att testa alla problem med automatiserad testning.

Vem kan använda verktyget
Webbadministratör
Personen som ansvarar för webbplatsen kan välja att göra sig själv till administratör, och kan då gå igenom de 
rapporterade felen och dela upp i listor: webbadministratör, utvecklare eller webbredaktör. Webbadministratören 
kan fatta beslut som påverkar hela webbplatsen. Om en lösning av ett visst problem är mer än vad organisationen 
kan hantera för tillfället, då kan det problemet markeras med detta. Alla användare har tillgång till en lista över alla 
”Går inte att lösa”-problem.

Utvecklare
Listan över problem för den här rollen handlar vanligtvis om formatmallar och CSS. Det är ofta en lista för 
webbplatsleverantören och inte för webbplatsinnehavaren.

Webbredaktör
Det finns en lista i verktyget som är tillgänglig för alla webbredaktörer. Där ingår problem som introduceras när 
innehåll skapas.
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Accessibility-översikt 

Översikt
Accessibility-dashboarden ger en översikt över 
olika områden. Cirklarna anger antalet problem 
på webbplatsen och vilken WCAG 2.0-grupp de 
hör till: A-, AA- eller AAA-problem.

Beroende på ansvarsområden inom 
organisationen kan en översikt över problemen 
anges i kategorier för redaktör, administratör 
och utvecklare. 

Är det första gången du 
använder verktyget?
Om du inte är van vid Accessibility-verktyget 
rekommenderar vi att du utforskar det och skaffar dig 
en översikt över hur verktyget fungerar ihop med din 
webbplats.

Om du letar efter en lista med problem för din webbplats 
kan du titta på sidan Problem.

Om du vill ta reda på mer om WCAG 2.0-riktlinjerna och 
vilka problem din webbplats har enligt dem kan du titta 
på sidan Riktlinjer.

Dessutom får ni en grupp med högprioriterade problem att lösa:

 O Rubriker
 O Bilder
 O Länkar
 O Formulär

Det finns flera nedrullningsbara alternativ, inklusive ”Prioritet” där du kan välja högprioriterade element att 
fokusera på, ett i taget.  Listan filtreras så att alla problem som rör rubriker kan hanteras på en och samma gång.



Ett historikdiagram visar förändringar i antalet problem, och ett förloppsfält visar hur det gått att lösa problemen 
över tid. On ni arbetar på delar av webbplatsen som ni vill kontrollera direkt kan ni starta en ny genomsökning när 
ni vill. Det går också att välja vilka datumintervall som ska visas i historikdiagrammet.  
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Eftersom PDF-filer ofta är en stor del av webbinnehåll kan verktyget också ge er en lista över och direktlänkar till de 
PDF-filer som har störst antal fel.

Mina webbplatser
Få en översikt över statusen för tillgängligheten över alla era webbplatser och filtrera efter teamtaggar. Ni kan också 
snabbt se det totala antalet problem på nivå A, AA och AAA, plus antalet PDF:er med problem.

Grupper
Grupper används för att visa information för specifika delar av webbplatsen som hör till olika teammedlemmar. Det 
är bara grupper som är synliga för din profil som visas.

Accessibility Policyer
Med Siteimprove-policyn kan ni tillämpa bästa praxis på hela er digitala närvaro och skapa policyer som passar just 
er organisation. Det kan vara ”Ord med versaler” eller ”Ord som överskrider _ tecken”.

Kontrollera enstaka sidor
Kontrollera tillgänglighetsstatus för utvalda sidor genom att deras webbadress.



Sidan Problem
På sidan Problem får ni en lista över problemen på er webbplats och dessa kan sedan filtreras efter 
ansvarsområden, högprioriterade problem, överensstämmelsenivåer och allvarlighetsgrad. Det går att flytta 
problem mellan de olika ansvarsområdena och fortlöpande spåra vägen mot efterlevnad, tack vare den dynamiska 
förloppsindikatorn.

Sidan Riktlinjer
Sidan Riktlinjer förser dig med en överblick av samtliga WCAG riktlinjer som gäller för WCAG 2.1, och visar vilka 
kriterier din webbplats uppfyller samt vilka den inte uppfyller. Tänk på att en del WCAG-riktlinjer kräver manuellt 
testande, vilket skiljer sig från verktyget. Du kan även se alla individuella problem för varje riktlinje.
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Sidan Sidor
Om ni vill jobba med en sida i taget kan ni utgå från listan på ”Sidor med problem”. Prioritera gärna sidor med 
högprioriterade fel eller mycket trafik. När man klickar på en sida i den här delen av menyn kommer man till 
Sidrapporter.



Sidrapporter
Sidrapporter för enskilda sidor visar alla problem på just den sidan. Filtrera efter säkerhet eller 
överensstämmandenivåer och läs detaljerade beskrivningar av problemen, som även markeras på sidan där det är 
möjligt. Ni hittar också länkar till teknik som kan bidra till att lösa problemen.

Sidan PDF-filer
Vi kan söka igenom alla PDF:er på er webbplats och ge en översiktssida över de PDF:er som har problem med 
tillgängligheten.  Vi sammanfattar problemen för var och en av PDF-filerna och länkar till en dokumentrapport med 
detaljerade beskrivningar av respektive problem, samt markerar själva problemstället på sidan det gäller (där det är 
möjligt).
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Validering
Om ni vill veta hur webbplatsen står sig mot syntaxkraven i W3C för HTML och CSS har vi två sidor för det: HTML-
validering och CSS-validering.

HTML-validering
Ni får en översikt över alla era webbsidor och antal fel per sida, samt en länk till W3C-valideringstjänsten med 
detaljerade beskrivningar av vart och ett av felen.

CSS-validering
Ni får en översikt över alla era formatmallar och antal fel på respektive formatmall, samt en länk till W3C-
valideringstjänsten med detaljerade beskrivningar av vart och ett av felen.

Alla beslut
När ni fattar beslut om ett problem för hela webbplatsen, på enskilda sidor eller enstaka objekt sparas dessa beslut 
i ett stycke med två sidor:  

Beslut på problemnivå
Beslut som fattats för globala problem eller enstaka sidor visas i den här tabellen.
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Beslut om enskilda förekomster
Om enskilda förekomster av ett problem har bedömts i Accessibility-sidrapporten finns de med i denna tabell. 
Detta gäller både förekomster som bedömts på individuella sidor och på övergripande webbplatsnivå.

De senaste uppdateringarna om Accessibility-beslut hittar du i våra hjälpcenterartiklar.

Komma igång
Det är bra om personen med högst ansvar för webbplatsen inleder processen, genom att gå igenom listan över alla 
rapporterade problem. Sedan kan den personen dela ut problem till rätt person i teamet (administratör, utvecklare, 
redaktör), eller fatta beslut om vilka problem som inte behöver åtgärdas direkt. 

Siteimprove-problem: Fel, varningar bedömningar

Fel  = problem som kan testas automatiskt och som med säkerhet är överträdelser av Riktlinjer för 
tillgängligt webbinnehåll (WCAG) 2.0.

Varning = problem som kan testas automatiskt och som är överträdelser av bästa praxis för tillgänglighet.

Bedömning  = problem som inte kan kontrolleras automatiskt utan kräver manuell kontroll för att avgöra om 
respektive objekt följer riktlinjerna.

Ta först itu med problem på nivå A, eftersom de klassas som allvarligast. Börja med felen som är markerade med 
utropstecken. Gå sedan vidare till fel på nivå AA.
 
När ni arbetat er igenom fel på nivå A och AA kan ni gå vidare till varningar, som markeras med en triangel. De är 
också viktiga för att uppfylla kraven för nivå AA.

Gå slutligen igenom bedömningsobjekt för att besluta om nästa steg och delegera dem inom teamet. Om ni har 
begränsat med resurser kan ni också rangordna med hjälp av filteralternativet för högprioriterade områden: 
problem med rubriker, bilder, formulär och länkar.

Det går också alltid att gå tillbaka till beslut på Problem-nivå när ni har resurser att lösa dem.

25

https://support.siteimprove.com/hc/en-gb/articles/360020166632-Accessibility-Decisions-FAQ


Snabba vinster
Det som ger snabba resultat är problem som är kopplade till formatmallar (style sheets) och mallar. Det gäller ofta 
att skriva om koden för ett område, men lösningen påverkar sedan alla de sidor där problemet förekommer. Leta 
efter fel som förekommer på många sidor, det är ofta ett tecken på ett CSS-/mallproblem.

Exempel:
 O Problem med kontrastvärde 
 O Problem med formulär, som globala sökfält  
 O Bristande definition av språk på webbsidor
 O När det inte går att hoppa över stycken med upprepat innehåll

Det är ofta utvecklaren eller webbleverantören som behöver ofta lösa den typen av problem.
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Arbeta med PDF-filer
PDF:er kan vara en stor del av innehållet på er webbplats. Den typen av dokument kan göras betydligt mer 
tillgängligt för många användare.

På sidan för PDF får ni en lista över alla PDF:er på er webbplats (eller i vald grupp) som har problem med 
tillgänglighet. PDF:er utan fel kommer inte att visas i den listan.

Det finns flera filtreringsalternativ att välja mellan. Ett alternativ är att bara titta på PDF:er som inte är taggade. 
Taggar är en grundläggande förutsättning för tillgänglighet, eftersom de gör att agenter som skärmläsare förstår hur 
de ska återge innehåll på ett meningsfullt sätt. Om det inte finns några taggar finns inte heller någon information 
om texttyper som stycken, rubriker, listor, tabeller med mera. Det går också att filtrera efter dokument utan 
maskinläsbar text, vilket ofta anger att dokumentet är inskannat.

Att åtgärda PDF:er som inte är taggade ger snabbt tydliga resultat. Det är också bra att prioritera PDF:er med många 
problem. Om ni har integrerad analys kan ni också prioritera PDF:er med hög trafik.
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Klicka på PDF-länken så öppnas en dokumentrapport för den PDF-filen, med en översikt över alla aktuella problem. 
Där det är möjligt markerar vi också var de olika problemen finns på sidan.

Ni får en hjälptext om vad respektive problem innebär och förslag på lösningar. Tänk på att PDF-problem behöver 
lösas i program som Adobe Acrobat och sedan måste dokumentet laddas upp på nytt.

När ni har börjat lösa problem kan ni köra en genomsökning för att kontrollera att problemet lösts. Avsluta 
arbetsdagen med en ny genomsökning, så att ni kan börja på rätt ställe nästa dag. Starta genomsökning längst ner 
på startsidan för Accessibility.

En bra metod kan vara att fråga teamet: 
”Måste det här verkligen vara en PDF?” 
Om det inte är fallet kan ni minska antalet 
PDF:er ni behöver åtgärda och hantera 
på er webbplats. Om innehållet är säkert 
och förhållandevis oföränderligt  är det 
mycket enklare att lägga det som HTML 
på en webbsida. HTML är ofta det mest 
tillgängliga formatet.  Men om innehållet 
inte är säkert eller privat är PDF det bästa 
formatet.
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Skapa rapporter för utskrift och e-post
De flesta översikter går att exportera och kan läggas till en rapport för utskrift eller en kalkylbladsfil. Ni kan också 
välja att skicka rapporter med utvalda komponenter till valfri mottagare efter varje genomsökning.

Siteimprove förändrar sättet organisationer hanterar och levererar sin digitala närvaro på. Med 
Siteimprove Intetlligence Platform uppnår du full synlighet och djupgående insikt i vad som 
faktiskt är viktigt, vilket gör det möjligt för dig och ditt team att överträffa det rådande läget med 
säkerhet - varje dag. Med en kundbas på över 7000 kunder runt om i världen möter Siteimprove 
dussintals marknader från kontor i Amsterdam, Berlin, Köpenhamn, London, Minneapolis, Oslo, 
Sydney, Tokyo, Toronto, Wien, Stockholm, Paris och Zürich.

För att lära dig mer, besök siteimprove.com

Få en Gratis Demo
https://go.siteimprove.com/gdpr-demo-en

Optimera din digitala närvaro
med ögonöppnande insikter

Siteimprove erbjuder världens mest omfattande molnbaserade Digital 
Presence Optimization (DPO) -programvara. Siteimproves Intelligence 
Platform ger ögonöppnande insikter som möjliggör för dig och ditt team att 
mäta er digitala prestanda, uppnå högre kvalitet, mer trafik och arbeta för 
att följa lagstiftningen – allt från ett ställe. Siteimprove är även stolta över 
att erbjuda tekniskt stöd, akademikurser, tjänster och teknikintegrationer. 
Ta reda på varför mer än 7000 organisationer runt om i världen använder 
Siteimprove Intelligence Platform på siteimprove.com

http://siteimprove.com/
https://go.siteimprove.com/gdpr-demo-en
https://siteimprove.com/en/
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