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Om analysen

Manuella tester mot samtliga lagkrav
Vi testade mot samtliga krav i WCAG 2.1 A 
och AA, samt relevanta krav i EN 301549.

Testerna gjordes manuellt med 
webbläsarna Chrome, Safari, Edge och 
Firefox på laptop och mobil.

Vi testade också med hjälpmedel: 
uppläsning via Talkback, VoiceOver 
och NVDA. Röststyrning. Förstoring av 
text och skärm, samt navigering med 
tangentbord.

Lösningsförslag
För varje brist i analysen finns också 
lösningsförslag. Det går alltid att lösa 
tillgängligheten på flera sätt. 

Våra lösningsförslag är just förslag. Vi 
försöker ge förslag på de åtgärder som 
är enklast för er att genomföra, som ger 
störst nytta för användarna och som är 
förenliga med WCAG.

Rekommendationer
Analysen har fokus på att hitta brister 
gentemot ska-krav som finns i WCAG 
riktlinjerna.

Förutom de absoluta kraven så finns 
det förstås mycket annat som förbättrar 
tillgängligheten på en webbplats. 
Även i WCAG finns tips för att förbättra 
tillgängligheten.

Några av sidorna i analysen är tydligt 
märkta som Rekommendationer. Vi 
rekommenderar att åtgärda dessa men 
det är inte krav för att uppnå Lagen om 
tillgänglighet.
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Sammanfattning
I analysen finns nedslag på redaktionellt 
innehåll, kod och design.

På bedömningsskalan Helt / Delvis / Inte, 
hamnar webbplatsen på Inte tillgänglig.

De flesta nedslag är relaterade till kod. 
Webbplatsen har många fel, men de flesta är 
enkla att åtgärda.

Redaktionellt har ni kommit långt med 
webbsidorna. Men dokument och blanketter är 
inte tillgänglighetsanpassade.
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Prioritering

Många brister är WAI-ARIA. Det är kod 

för att skärmläsaranvändare ska kunna 

använda webbplatsen.

Här finns många brister och våra 

lösningsförslag är enkla åtgärder.

WAI-ARIA
Kontraster är en av de vanligaste 

bristerna på webbplatser, och det gäller 

även hedemora.se. Det är viktigt för alla 

seende användare att kontrasterna är 

tillräckliga och uppfyller de minimum 

krav som finns. Kontraster som prioriterad 

åtgärd omfattar även fokusram vid 

tangentbordsnavigering.

Kontraster hamnar som en prioritering 

för att kontraster brister på många ställen 

på webbplatsen och omfattar många 

användare. Det är också en relativt enkel 

åtgärd.

Kontraster
Lagen om tillgänglighet omfattar också 

dokument. Dokument innehåller ofta 

information som inte finns på andra 

ställen på webbplatsen. Till exempel ska en 

årsredovisning kunna läsas upp på rätt sätt 

med hjälpmedel, och blanketter ska kunna 

fyllas i även med hjälpmedel.

Här finns det stora brister. Större brister än 

på webbplatsen. 

En fördel med att anpassa ett dokument 

är att när det väl är anpassat så är det 

klart. Årsredovisningen är inte ett levande 

dokument såsom webbplatsen.

Dokument
Rubriker är det vanligaste sättet 

att navigera med skärmläsare. Det 

finns många brister med rubriker på 

webbplatsen och därför är det prioriterat 

att åtgärda.

Korrekta rubriker förbättrar även 

sökmotoroptimeringen. 

Rubriker
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ANALYS MED 
LÖSNINGSFÖRSLAG 
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Märk upp rubriker
Märk upp alla fyra rubriker i 
sidfoten med <H2>.

Rubriker saknar 
uppmärkning
Ett vanligt sätt att navigera med 
hjälpmedel är att hoppa mellan 
rubriker för att hitta innehållet man 
söker efter.

Alla rubriker i sidfoten saknar 
uppmärkning vilket riskerar att 
användare med hjälpmedel inte 
hittar innehållet.

WCAG 1.3.1
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Rubriker saknar 
uppmärkning
Rubrikerna i puffarna är vanlig text 
och uppfattas inte som rubriker av 
hjälpmedel.

WCAG 1.3.1

https://hedemora.se/foretag-och-arbete/starta-och-driva-foretag/

Märk upp rubriker
Märk upp rubrikerna med <H2>.

https://hedemora.se/foretag-och-arbete/starta-och-driva-foretag/


9A n a l y s

Sökresultaten 
saknar rubriker
Rubrikerna i sökresultaten är vanlig 
text och uppfattas inte som rubriker 
av hjälpmedel.

WCAG 1.3.1

https://hedemora.se/?s=tillg%C3%A4nglighet

Märk upp rubriker
Märk upp rubrikerna med <H2>.

Alternativt kan ni göra 
sökresultaten till en lista.

https://hedemora.se/?s=tillg%C3%A4nglighet
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Accordions 
saknar rubriker
Rubrikerna H1 till H3 är uppmärkta 
men det saknas rubriker för H4.

WCAG 1.3.1

https://hedemora.se/se-och-uppleva/foreningsliv/bidrag-till-foreningar/

Märk upp rubriker
Märk upp rubrikerna med <H4>.

https://hedemora.se/se-och-uppleva/foreningsliv/bidrag-till-foreningar/
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Det saknas rubriker i 
accordions
Visuellt ser det ut som att det finns tre 
rubriker i denna accordion, men det är bara 
fetmarkerad text.

WCAG 1.3.1

https://hedemora.se/se-och-uppleva/foreningsliv/bidrag-till-foreningar/

Märk upp rubriker
Märk upp rubrikerna med <H5>.

https://hedemora.se/se-och-uppleva/foreningsliv/bidrag-till-foreningar/
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Rubriker i fel ordning
Här är H2 underrubriker till H3. Det blir 
ologiskt.

WCAG 1.3.1

https://hedemora.se/se-och-uppleva/aktiviteter-for-barn-och-unga/lovaktiviteter/

https://hedemora.se/se-och-uppleva/sevardheter-i-hedemora/offentlig-konst-i-hedemora/

Märk om rubriker
Efter H3 så ska det komma H4.

Här passar det dock bättre med 
H2 på Meningsfull fritid... och att 
underrubrikerna blir H3.

https://hedemora.se/se-och-uppleva/aktiviteter-for-barn-och-unga/lovaktiviteter/
https://hedemora.se/se-och-uppleva/sevardheter-i-hedemora/offentlig-konst-i-hedemora/
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Se över rubrikerna
Lovaktiviteter är en bra rubrik för de aktiviteter i  
accordions som kommer längre ner. 

Men däremellan finns en H2 som inte borde vara 
där. Rubriker ska beskriva innehållet som kommer 
nedanför. Julhälsningen passar bättre som text istället 
för rubrik.

WCAG 1.3.1

https://hedemora.se/se-och-uppleva/aktiviteter-for-barn-och-unga/lovaktiviteter/

Gör om rubrikerna
I exemplet nedan gjorde vi om hälsningen till 
<em> och Softhouse till H2. 

Utseendet förändrades men det behöver det 
inte göra. Med CSS eller i editorn kan ni välja 
utseende, det viktiga är att HTML-taggen är rätt.

https://hedemora.se/se-och-uppleva/aktiviteter-for-barn-och-unga/lovaktiviteter/
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Lägg till en rubrik
Huvudrubriken är  
Skolplikt och ledighet <h1>

Mest logiskt är då att det 
kommer underrubriker för:

Skolplikt <h2> 

Ledighet <h2>

Rubriknivåer
Rubriker är ett vanligt sätt att 
navigera med hjälpmedel, 
rubriker bör följa en logisk 
rubrikhierarki för att 
webbplatsen ska vara logisk att 
förstå även med hjälpmedel.

Här hoppar nivån från 1 till 3, 
sedan kommer nivå 2.

WCAG 1.3.1

https://hedemora.se/barn-och-utbildning/grundskola/skolplikt-och-ledighet/

https://hedemora.se/barn-och-utbildning/grundskola/skolplikt-och-ledighet/
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Listor saknas
Seende användare uppfattar rätt snabbt att det 
här är cirka tio stycken länkar och att varje länk 
har en beskrivande text.

Men det blir svårare att få en överblick för 
användare som inte ser.

Om listan med länkar kodas som en lista så 
kommer skärmläsaranvändare få veta att det 
här är 11 länkar och kan då välja att hoppa förbi 
listan eller läsa upp den.  

WCAG 1.3.1

https://hedemora.se/foretag-och-arbete/

Märk upp som lista
Märk upp länkarna som lista 
med <ul> och <li>.

https://hedemora.se/foretag-och-arbete/
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Hänvisa på annat sätt
Ni kan antingen länka till sidorna 
ni hänvisar till.

Ni kan annars hänvisa till ”I 
menyn under länken Planer 
och projekt”. Detta för att alla 
användare kan navigera i menyn 
och det blir därför en bättre 
hänvisning.

Hänvisar till 
höger
Alla kan inte uppfatta hänvisningar 
så som ”höger” och ”vänster”. Det 
behöver finnas ett sätt för dessa 
användare att förstå hänvisningen 
via navigation och instruktion.

Dessutom blir det problematiskt för 
alla användare när skärmen är liten 
eller används i mobil. Då finns inte 
längre en meny till höger.

WCAG 1.3.3

https://hedemora.se/bygga-och-bo/planer-och-projekt-2/

https://hedemora.se/bygga-och-bo/planer-och-projekt-2/
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Hänvisa på annat sätt
Badplatserna är placerade under 
texten i utfällbara knappar, inte i 
menyn.

Hänvisa användare längre ner på 
sidan.

”På den här sidan kan du läsa 
mer om de olika kommunala 
badplatserna och var de är 
belägna. Informationen hittar du 
under respektive knapp.”

Hänvisar till 
höger
Alla kan inte uppfatta hänvisningar 
så som ”höger” och ”vänster”. Det 
behöver finnas ett sätt för dessa 
användare att förstå hänvisningen 
via navigation och instruktion.

Dessutom blir det problematiskt 
för alla användare eftersom 
badplatserna inte är placerade 
till höger, utan under artikeln på 
samma sida.

WCAG 1.3.3

https://hedemora.se/se-och-uppleva/natur/badplatser/

https://hedemora.se/se-och-uppleva/natur/badplatser/
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Gör om till riktig text
Skriv om artikeln med riktig text. 

Text i bild
Förutom rubriken och ingressen 
består sidan av bilder med text i. 
Hjälpmedel kan inte läsa upp text 
i bild. Det kan också blir svårt för 
användare som förstorar sidan att 
se vad som står.

Det finns alt-text men den är 
inte tillräcklig för att beskriva allt 
innehåll på bilderna.

alt=”Jullovsaktiviteter 2022 för 
årskurs 4-6”

WCAG 1.4.5

https://hedemora.se/se-och-uppleva/aktiviteter-for-barn-och-unga/lovaktiviteter/

https://hedemora.se/se-och-uppleva/aktiviteter-for-barn-och-unga/lovaktiviteter/
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Beskrivande länktexter
Undvik url:er som länktexter, skriv i stället beskrivande 
länktexter. Ofta är rubriken på sidan dit länken leder en 
bra länktext. I det här fallet skulle en bra länktext kunna 
vara: 
 ”Regler om dricksvatten, Livsmedelsverkets webbplats”.

Här nedan är ytterligare ett exempel:

URL är en otydlig länk
Tydliga länkar är bra för alla användare, men det är särskilt viktigt 
för personer som använder uppläsande hjälpmedel. När url:en läses 
upp i skärmläsare är det ofta svårt eller omöjligt att förstå syftet med 
länken.

Återkommande: Felet med url:er som används som länktexter 
återfinns på fler ställen än den vi visar på bilden.

WCAG 2.4.4

https://hedemora.se/bygga-och-bo/vatten-och-avlopp/dricksvatten/

https://hedemora.se/bygga-och-bo/vatten-och-avlopp/dricksvatten/
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Högre kontraster
Kontrasten behöver vara minst 3. Ni kan byta till en 
annan färg, till exempel svart. Vill ni ha kvar den vita 
texten kan ni lägga en helfärgad bakgrundsplatta 
bakom, eller lägga en mörk skuggning runt texten:

Exemplet på bilden är:

text-shadow: #000 2px .7px 10px;

Text mot skiftande bakgrund ger 
för låg kontrast
Text som ligger på skiftande bakgrund/bild kan ofta vara svår att se.

Texten är stor och behöver ha minst 3 i kontrast. På vissa ställen är 
kontrasten tillräcklig medan på andra ställen hamnar kontrastvärdet på 
2,3.

Återkommande: Vit text på skiftande bakgrund återfinns på fler 
huvudingångar.

WCAG 1.4.3
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Högre kontraster
Minsta krav är 4,5 i kontrast. Gör länken 
ljusare för att uppnå högre kontrast.

I exemplet har vi valt #96CD89 som ger 7 i 
kontrast vilket även klarar WCAG AAA. 

Grön mot mörkgrön ger 
för låg kontrast
Den gröna länken mot den mörkgröna bakgrunden 
har 2,5 i kontrast vilket är för lågt.

Återkommande: Den gröna länken klarar sig mot vit 
bakgrund, men se över alla gröna länkar som ligger 
på mörkgrön bakgrund.

WCAG 1.4.3

https://hedemora.se/se-och-uppleva/foreningsliv/bidrag-till-foreningar/

https://hedemora.se/se-och-uppleva/foreningsliv/bidrag-till-foreningar/
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Högre kontraster
Minsta krav är 4,5 i kontrast. Gör länken mörkare eller 
bakgrunden ljusare för att uppnå högre kontrast.

I exemplet har vi valt färgen #0E580E, den ger över 7 i 
kontrast och klarar även WCAG AAA.

Grön mot ljusgrön ger för 
låg kontrast
Den gröna länken #148214 mot den ljusgröna 
bakgrunden #E2ECDD har 4 i kontrast vilket är för lågt.

Återkommande: Länkar med låg kontrast är 
återkommande. Se över kontraster även på länkar som 
inte är med i exempelbilden.

WCAG 1.4.3

https://hedemora.se/se-och-uppleva/foreningsliv/bidrag-till-foreningar/

https://hedemora.se/se-och-uppleva/foreningsliv/bidrag-till-foreningar/
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Högre kontraster
Minsta krav är 4,5 i kontrast. Gör länkar och text 
mörkare för att uppnå högre kontraster.

I exemplet har vi valt #707070 som ger 4,9 i kontrast.

Kontrasten är för låg i 
sökresultaten
Kontrasten är för låg för länkar och datum, 
#7B7B7B. Kontrasten är 4,2. (Kodmässigt är 
färgen svart, men det ligger en opacitet på)

WCAG 1.4.3

https://hedemora.se/?s=tillg%C3%A4nglighet

https://hedemora.se/?s=tillg%C3%A4nglighet
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Högre kontraster
Minsta kravet för texten är 4,5 i kontrast. 

Minsta kravet för fältet är 3 i kontrast.

Välj en mörkare färg för att uppnå högre kontraster. 
I exemplet har vi använt #DC0F0F den ger över 5 i 
kontrast.

Ljusröd mot vit, för låg kontrast
När användare skickar in sin synpunkt men inte har fyllt i obligatoriska fällt 
visas ett felmeddelande med ljusröd text #F56C6C som har 2,9 i kontrast. 

Även asteriskerna som indikerar att fältet är obligatoriskt och ramen runt 
fältet har för låg kontrast.

WCAG 1.4.3

WCAG 1.4.11

https://hedemora.se/kommun-och-demokrati/sa-kan-du-paverka/lamna-synpunkter-klagomal-och-berom/

https://hedemora.se/kommun-och-demokrati/sa-kan-du-paverka/lamna-synpunkter-klagomal-och-berom/
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Byt färg och lägg till en understrykning
I vårt exempel nedan ändras inte färgen. Vi har istället 
lagt till en understrykning som visas när användare håller 
musen över knappen. 

Hoover på knappar, för låg kontrast
Knapparna blir ljusgröna när användaren håller muspekaren över. Den 
ljusgröna har för låg kontrast mot den vita texten.

WCAG 1.4.3

https://hedemora.se/?s=Sn%C3%B6r%C3%B6jning

https://hedemora.se/?s=Sn%C3%B6r%C3%B6jning
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Beskrivande logotyp
Berätta att det är Hedemora kommuns 
logotyp så att användaren vet vilken 
webbplats de är inne på.

Nytt förslag:

”Hedemora kommun, till startsidan.”

Saknas beskrivning av logotyp
Användare med uppläsande hjälpmedel får logotypen uppläst som 
”Gå till startsidan”, men de får inte veta vilken startsida.

Det viktigaste här är att beskriva är vem som står bakom sidan.

WCAG 1.1.1
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Ta bort alt
Det viktiga när det kommer till 
länkar är vart länken leder. Ta 
bort alt för bilderna så att syftet 
med länken är det som framgår 
för användaren.

Ta bort alt på länkarna
Det viktiga är länken och var användaren 
hamnar om den väljer att klicka sig in på 
länken.

Nu läses puffarna med alt-text, rubrik och 
text för användare med skärmläsare. Det blir 
onödigt lång uppläsning innan användaren får 
veta vart länken leder.

Det kan också bli missvisande. ”Miniatyr hus av 
klossar” är inte en så passande beskrivning av 
Ledig lokaler.

Återkommande: Genomgående problem för 
alla ”pufflänkar”. Se över samtliga länkar med 
bilder i.

WCAG 1.1.1
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Märk upp tabellrubriker
Om ni tar bort <strong> 
och lägger till <th> för 
tabellrubrikerna kommer 
rubrikerna att få ett liknande 
utseende som med 
<strong> men också med 
rätt uppmärkning i kod för 
hjälpmedel.

Ni bör också märka upp med  
scope:

<th scope=”row”>

Saknas tabellrubriker
Visuellt ser vi att ”Förskoleklass” och ”Årskurser” 
är rubriker men i kod är det inte uppmärkt som 
tabellrubriker vilket gör det svårt för hjälpmedel 
att förstå strukturen i tabellen.

Det som är tänkte att vara rubriker är uppmärkt 
med <strong>, <strong> gör texten fet men 
berättar ingenting för hjälpmedel.

Återkommande: Att tabellrubriker inte är 
uppmärkta som rubriker är återkommande för 
framförallt tabeller där rubriken är rad-rubrik.

WCAG 1.3.1

https://hedemora.se/barn-och-utbildning/halsa-och-trygghet/centrala-elevhalsan-och-skolhalsovard/halsoframjande-arbete/

https://hedemora.se/barn-och-utbildning/halsa-och-trygghet/centrala-elevhalsan-och-skolhalsovard/hal
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Märk upp tabellrubriker
Märk upp tabellrubriker med <th>. Tabellrubrikerna 
kommer då att få rätt kod och även framhävas 
visuellt.

Exempel där vi märkt upp celler med <th>.

Ni bör också märka upp med  scope: 
<th scope=”row”>

Saknar tabellrubriker
Här saknas det uppmärkning av tabellrubriker i 
kod vilket gör det svårt för hjälpmedel att förstå 
strukturen i tabellen. Alla celler är uppmärkta 
med <td> (tabelldatacell)

Det är också en rekommendation att framhäva 
tabellrubriker visuellt vilket inte görs här.

WCAG 1.3.1

https://hedemora.se/barn-och-utbildning/kulturskola/kulturskolans-terminsavgifter/

https://hedemora.se/barn-och-utbildning/kulturskola/kulturskolans-terminsavgifter/
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Ta bort tom rubrik
Ta bort den tomma rubriken.

Tom rubrik
Mellan knapparna ligger en tom rubrik, <H3>.

Visuellt är det inga problem, men hjälpmedel 
kan uppfatta den tomma rubriken vilket kan 
vara förvirrande för en del användare.

WCAG 1.3.1

https://hedemora.se/bygga-och-bo/bygga-nytt-andra-eller-riva/bygga-nytt-bostadshus/

https://hedemora.se/bygga-och-bo/bygga-nytt-andra-eller-riva/bygga-nytt-bostadshus/
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Dölj inte sök bakom en knapp
Det blir enklare för användare att hitta sök-fältet om det 
alltid ligger synligt.

Det finns utrymme även i liten skärm. 

Ologisk ordning på Sök
Allt innehåll ska presenteras i en logisk ordning för användare som 
navigerar med tangentbord. 

När en användare klickar på ”Sök” så är nästa steg menyn, steget efter 
det är knappen för att stänga sök, sedan kommer själva sök-funktionen.

I filmen ser ni hur uppläsningen blir för en skärmläsaranvändare.

När användare klickar på sök så förväntar den sig att nästa steg är sök-
funktionen, inte menyn.

WCAG 2.4.3
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Bryt ord automatiskt
Ni kan använda: 
overflow-wrap: break-word; 
så bryts för långa ord 
automatiskt.

Med hyphens: auto; läggs 
det även till ett bindestreck 
automatiskt (men använd inte 
det på url:er).

Inte flexibel layout
Layouten ska fungera i mindre skärm 
utan att information eller funktion går 
förlorad.

Ordet ”Modersmålsundervisning” är 
ett långt ord som bryter layouten och 
gör att användaren kan scrolla i två 
riktningar.

Felet upptäckte vi med Android med 
gäller även i andra skärmar som zoomar.

Återkommande: Felet återfinns på fler 
ställen där långa ord bryter layouten.

WCAG 1.4.10

https://hedemora.se/barn-och-utbildning/grundskola/modersmalsundervisning/

https://hedemora.se/barn-och-utbildning/grundskola/modersmalsundervisning/
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Lägg till en genväg
Lägg till en genväg som blir 
det första användaren hamnar 
på. Genvägen kommer bara 
dyka upp när användare tabbar 
eller går igenom sidan med 
skärmläsare.

Det ska finnas möjlighet för 
användare att hoppa förbi 
återkommande innehåll. Till 
exempel för användare med 
skärmläsare eller användare 
som tabbar sig igenom sidan. 
För dessa användare kan det 
vara ansträngande att tabba sig 
förbi menyn och andra länkar i 
sidhuvudet varje gång den ska till 
sidinnehållet.

Webbplatsen saknar idag möjlighet 
att hoppa förbi återkommande 
innehåll.

WCAG 2.4.1

Saknas möjlighet att 
hoppa förbi innehåll
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Förbättra landmärken
Lägg alla navigeringslänkar i 
sidhuvudet i <nav>.

Ge unika namn på varje <nav> 
med aria-label, till exempel: 
Toppmeny 
Huvudmeny 
Sidomeny 
Brödsmulor 

Ge sök-rutan role=”search”

Otydliga 
landmärken
När webbplatsen är uppmärkt 
med landmärken är det enklare för 
användare med hjälpmedel att hoppa 
mellan olika delar av webbplatsen.

Men det finns några brister:

• Flera landmärken har samma namn 
”Navigation”

• sök-rutan saknar landmärke

• en del länkar ligger i  navigerings-
landmärke men några gör det inte.

WCAG 2.4.1
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Ta bort tomma länkar
Ta bort tomma länkar så de inte 
stör användare med hjälpmedel.

Tomma länkar i sidfoten
I sidfoten ligger det två tomma länkar. Visuellt så 
är det inga problem men uppläsande hjälpmedel 
reagerar på att det ligger länkar här vilket kan störa 
eller förvirra användare.

WCAG 2.4.4
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Skapa en klickbar 
”puff”
Undvik generellt länktexter som 
”Läs mer” eller ”Klicka här”.

Det bästa sättet för att lösa 
problemet är att skapa ett 
klickbart element för bild, rubrik 
och text. Länktexten som ska 
bli uppläst bör vara rubriken för 
respektive ”puff”.

Otydliga länkar
Här finns tre länkar som heter ”Läs mer”. ”Läs 
mer” beskriver inte syftet med länken. För att 
förstå var länken leder behöver användare se 
innehållet visuellt, vilket inte alla gör.

Återkommande: ”Läs mer” länkar är 
återkommande och ni bör se över samtliga 
länkar med texten ”Läs mer”.

WCAG 2.4.4

https://hedemora.se/foretag-och-arbete/starta-och-driva-foretag/

https://hedemora.se/foretag-och-arbete/starta-och-driva-foretag/
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Tillgänglighet...
Använd en rubrik som beskriver 
innehållet bättre, gärna med det 
viktigaste först. Till exempel:

”Tillgänglighet på hedemora.se”.

Ta gärna bort länken från 
sidhuvudet. Det vanligaste stället 
är att ha den i sidfoten, så det 
räcker med att ni har den där. 

Beskrivande rubriker
Den första länken på webbplatsen efter 
logotypen är ”Anpassning av sidan”. Det 
är inte ett vanligt uttryck som användare 
känner igen eller en länk som brukar finns på 
webbplatser.

Beskrivande rubriker är bra för alla användare, 
men särskilt viktigt för personer med 
försämrat korttidsminne och lässvårigheter.

Användare som letar efter er 
tillgänglighetsredogörelse riskerar att inte 
hitta sidan eftersom rubriken och länken inte 
är tillräckligt beskrivande kopplat till syftet 
med sidan, som handlar om webbplatsens 
tillgänglighet.

WCAG 2.4.6

https://hedemora.se/anpassning-av-sida/

https://hedemora.se/anpassning-av-sida/
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Högre kontrast
Fokusmarkeringen behöver inte ha samma färg 
genomgående på webbplatsen, men det kan underlätta för 
användaren. Minsta krav i kontrast är 3.

En tvåfärgad fokusram i svart och vitt kommer garanterat 
synas mot alla element.

outline: black dotted 4px;
box-shadow: 0 0 0 4px #ffffff;

Låg kontrast på fokus
Det är viktigt att användare som ”tabbar” sig fram genom sidan kan se 
var de befinner sig hela tiden.

Fokusmarkeringen är blå och mot den gröna sökknappen kan den bli 
svår att se för många. Kontrasten är här 1,4.

Återkommande: . Se över fokusmarkeringen för samtliga ställen där 
sök-knappen används.

WCAG 2.4.7
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Högre kontrast
Fokusmarkeringen behöver inte ha samma färg 
genomgående på webbplatsen, men det kan 
underlätta för användaren. Minsta krav i kontrast är 3.

En tvåfärgad fokusram i svart och vitt kommer 
garanterat synas mot alla element.

outline: black dotted 4px;
box-shadow: 0 0 0 4px #ffffff;

Låg kontrast på fokus
Det är viktigt att användare som ”tabbar” sig fram 
genom sidan kan se var de befinner sig hela tiden.

Fokusmarkeringen är grön och mot den mörkgröna 
menyn kan den bli svår att se för många.

WCAG 2.4.7
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Lägg till fokusmarkering 
Alla interaktiva element behöver 
ha en fokusmarkering med minst 
3 i kontrast.

En tvåfärgad fokusram i svart och 
vitt kommer garanterat synas mot 
alla element.

outline: black dotted 4px;
box-shadow: 0 0 0 4px #ffffff;

Saknar fokus
På flera ställen finns det 
fokusmarkering med för låg 
kontrast. Här finns det ett klickbart 
element som helt saknar fokus, 
användare som navigerar med 
tangentbord kan inte se när de är 
på elementet.

WCAG 2.4.7

https://hedemora.se/kommun-och-demokrati/sa-fungerar-kommunen/kontakta-oss/

https://hedemora.se/kommun-och-demokrati/sa-fungerar-kommunen/kontakta-oss/
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Märk upp 
språkförändringar
När annat språk än svenska 
förekommer behöver ni i kod 
ange vilket språk det är.

Exempel för engelska:

lang=”en”

Språkförändringar 
anges inte
Sidan om språk är på engelska. Men i kod är det 
inte uppmärkt med en engelsk språkkod.

Detta gör att uppläsande hjälpmedel läser 
engelsk text med en svensk röst vilket kan bli 
svårt att förstå.

WCAG 3.1.2

https://hedemora.se/language/

https://hedemora.se/se-och-uppleva/sevardheter-i-hedemora/husbyringen/the-husby-ring-swedens-first-eco-museum/activities-and-tourist-attractions-around-the-husby-ring/

https://hedemora.se/language/
https://hedemora.se/se-och-uppleva/sevardheter-i-hedemora/husbyringen/the-husby-ring-swedens-first-e
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Samma ordning
Det är viktigt att menyn är 
utformad på samma sätt 
som huvudmenyn. Placera 
underkategorier i samma 
ordning som i huvudmenyn.

Inte konsekvent
Alla sidor behöver inte se likadana ut, men 
det är viktigt att liknande element eller 
uppgifter utförs på samma sätt genom hela 
webbplatsen. 

Blinda användare kan ofta memorera 
webbplatsens struktur för att enklare 
navigera. För personer med kognitiv 
nedsättning kan det kännas utmanande om 
strukturen förändras.

På undersidor finns det två menyer, 
huvudmenyn och en undermeny som 
förändras beroende på vilken kategori man 
är inne på. Strukturen i menyerna är inte 
likadana. Menyvalen kommer i olika ordning 
beroende på vilken meny man är inne på.

WCAG 3.2.3

https://hedemora.se/foretag-och-arbete/starta-och-driva-foretag/

https://hedemora.se/foretag-och-arbete/starta-och-driva-foretag/
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Samma benämning
Samma funktionalitet ska 
ha samma benämning på 
hela webbplatsen. Döp om 
knapparna.

Inte konsekvent 
benämning på knapp
Att benämna funktioner med samma 
funktionalitet underlättar för användare 
att känna igen sig och minskar kognitiv 
belastning.

Användare med skärmläsare får höra olika 
benämningar för samma typ av knapp.

I huvudmenyn heter knappen (+): Visa/dölj 
meny-underval

I sido-menyn som finns på vissa sidor heter 
knappen (+): Visa fler meny-val

WCAG 3.2.4

https://hedemora.se/foretag-och-arbete/starta-och-driva-foretag/

https://hedemora.se/foretag-och-arbete/starta-och-driva-foretag/
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aria-expanded
Använd aria-expanded för sök-
funktionen så att användare med 
hjälpmedel får information om 
det utvidgade området.

Aria-expanded ska växla 
dynamiskt mellan ”true” och 
”false” beroende på om sök-
funktionen är öppen eller stängd.

aria-expanded=”true”
aria-expanded=”false”

Framgår inte att 
sök-funktionen 
expanderas
När användare klickar på sök-
knappen dyker det upp en ny ruta 
med sök-funktionen.

Att det kommer fram nytt innehåll 
framgår bara för den som ser 
visuellt, men inte i koden eller för 
hjälpmedel.

WCAG 4.1.2



45A n a l y s

aria-expanded
Använd aria-expanded för 
menyn så att användare med 
hjälpmedel får information om 
den utvidgade menyn.

Aria-expanded ska växla 
dynamiskt mellan ”true” och 
”false” beroende på om sök-
funktionen är öppen eller stängd.

aria-expanded=”true”
aria-expanded=”false”

Framgår inte att 
menyn fälls ut
Att menyn öppnas och stängs 
framgår bara för den som ser sidan 
visuellt. 

För användare med till exempel 
skärmläsare framgår det inte om 
menyn är öppen eller stängd vilket 
kan göra navigeringen svår.

WCAG 4.1.2
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aria-expanded
Använd aria-expanded för 
undermenyn/knapparna så att 
användare med hjälpmedel får 
information om den utvidgade 
undermenyn.

Aria-expanded ska växla 
dynamiskt mellan ”true” och 
”false” beroende på om sök-
funktionen är öppen eller stängd.

aria-expanded=”true”
aria-expanded=”false”

Framgår inte att 
undermenyn fälls 
ut/in
Att undermenyn expanderas och stängs 
framgår bara för den som ser sidan 
visuellt. 

För användare med till exempel 
skärmläsare framgår det inte om 
undermenyn är öppen eller stängd vilket 
kan förvirra användaren.

WCAG 4.1.2
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Lägg till aria-label
Ni kan förtydliga knapparna med 
aria-label.

aria-label=”Ja, jag blev 
hjälpt av informationen på 
sidan.”
aria-label=”Nej, jag blev inte 
hjälpt av informationen på 
sidan.”

Otydliga knappar
Skärmläsare får knapparna upplästa men 
de har ingen koppling till frågan så de vet 
kanske inte vad de svarar på.

WCAG 4.1.2
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Lägg till aria-label
Ni kan förtydliga knapparna med 
aria-label.

aria-label=”Acceptera cookies”
aria-label=”Neka cookies.”

Otydliga knappar
Skärmläsare får knapparna upplästa men 
de har ingen koppling till frågan så de vet 
kanske inte vad de svarar på.

WCAG 4.1.2
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Lägg till aria-current
Med aria-current=”page” på länken så berättar ni för 
skärmläsaranvändare vilken sida den befinner sig på.

I exemplet visar vi en grå ruta, det är hur det låter för 
en skärmläsaranvändare som använder VoiceOver.

Otydlig meny
I menyn ser vi visuellt vilken sida vi är inne på därför att den 
är fetmarkerad och i en annan bakgrundsfärg.

Men blinda användare ser inte detta och får då svårare att 
navigera på webbplatsen.

Detta gäller för samtliga menyer.

WCAG 4.1.2
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Ta bort role=”tooltip”
Ni har aria-label och det räcker.

Otydliga Dela-länkar
Här används role=”tooltip” på fel sätt. 
Skärmläsaranvändare får inte veta att länken är en 
länk.

Användare med skärmläsare får länkarna upplästa 
som:

Dela på facebook, beskrivning.

men det ska läsas upp som:

Dela på facebook, länk.

WCAG 4.1.2
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Lägg till aria-label
Skriv  

<svg aria-label=”PDF”

då får skärmläsaranvändare också 
veta att det är en PDF.

Otydliga PDF-länkar
Visuellt ser vi att det är en PDF-ikonen framför 
länken och kan då förstå att det är en PDF.

Samma information behöver en 
skärmläsaranvändare få.

WCAG 4.1.2
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Rätt aria-label
Aria-label ska ha ett beskrivande 
namn. Till exempel:

aria-label=”Undermeny”

För att berätta för användaren 
att knappens funktion växlar 
dynamiskt mellan öppen och 
stängd kan ni använda aria-
expanded. Inte aria-label.

Otydlig användning av 
WAI-ARIA
ARIA ska endast användas när vanlig 
HTML inte räcker till. Att överanvända ARIA 
eller att använda fel ARIA kan medföra 
att tillgängligheten försämras eller stör 
användaren. Använd ARIA med försiktighet.

Alla knappar (+) som finns till för att fälla ut 
undermenyer har en aria-label, vilket de ska 
ha. Men de beskrivs otydligt för uppläsande 
hjälpmedel. Skärmläsare läser ”Visa snedstreck 
dölj meny underval” vilket inte är en bra 
beskrivning av knappens funktion.

Aria-label ska bara ha ett namn, den ska inte 
växla mellan ”Visa” och ”Dölj”. Felet återfinns på 
alla knappar i menyn.

WCAG 4.1.2
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Syntolka och erbjud 
textalternativ
Syntolka filmer genom att 
berätta vad som händer i filmen 
när det inte framgår via ljud eller 
textning.

Skriv också gärna ett 
textalternativ där användare 
kan läsa texten istället för att se 
filmen.

Saknar syntolkning
Den som inte kan se filmen får inte veta vad 
som händer i filmen.

Till exempel att en person rider framgår inte av 
ljudet.

För att användare med synnedsättning ska 
kunna få motsvarade information som i filmen 
behöver den transkriberas och/eller syntolkas.

WCAG 1.2.3

WCAG 1.2.5

https://hedemora.se/kommun-och-demokrati/kommunfakta/valkommen-hem-till-hedemora/

https://hedemora.se/kommun-och-demokrati/kommunfakta/valkommen-hem-till-hedemora/
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Autocomplete
Genom att ange autocomplete 
för inmatningsfältet kan 
användaren få upp förslag på sitt 
namn, mejl och telefonnummer 
vilket gör att de slipper skriva in 
allting manuellt.

Webbläsarna har också något 
som heter auto-fill som ibland 
lyckas gissa vad fältet ska 
innehålla via id och name. Men 
auto-fill är inte tillräckligt för att 
klara detta krav.

Autocomplete är nödvändigt.

autocomplete=”name”
autocomplete=”email”
autocomplete=”tel”

Stöd saknas för att 
fylla i fält
Genom att hjälpa användare att fylla i fält 
automatiskt underlättar ni för alla användare. 
Särskilt viktigt är det för användare med 
motoriska och kognitiva nedsättning.

När användaren klickar i fältet ska det kunna 
komma upp förslag så att användare slipper 
skriva i manuellt.

I formulärfälten namn, e-post, telefonnummer 
så får användaren automatiskt stöd.

WCAG 1.3.5

https://hedemora.se/kommun-och-demokrati/sa-kan-du-paverka/lamna-synpunkter-klagomal-och-berom/

https://hedemora.se/kommun-och-demokrati/sa-kan-du-paverka/lamna-synpunkter-klagomal-och-berom/
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Felmeddelanden i text
Skapa felmeddelande i riktig 
text och sammanfatta felen 
ovanför formuläret. Se till att 
felmeddelanden sticker ut från 
den övriga layouten.

aria-invalid = ”true” kan 
användas på fält dynamiskt för 
att indikera ett fel.

role = ”alert” kan användas på 
felmeddelandet för att indikera 
att det finns ett felmeddelande.

Visar inte hjälpmedel 
var fel uppstår
Det är viktigt att hjälpa alla användare när det 
blir fel genom att beskriva vad som har blivit 
fel. Det minskar också risken att användare 
skickar in fel information eller blir irriterade på 
systemet.

När man klickar på ”Skicka in” utan att ha skrivit 
i något kommer det upp felmeddelanden men 
användare med skärmläsare får inte information 
om att felmeddelanden dyker upp. Det kan 
då vara lätt att missa att formuläret inte har 
skickats in.

WCAG 3.1.3

WCAG 4.1.3

https://hedemora.se/kommun-och-demokrati/sa-kan-du-paverka/lamna-synpunkter-klagomal-och-berom/

https://hedemora.se/kommun-och-demokrati/sa-kan-du-paverka/lamna-synpunkter-klagomal-och-berom/
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Felmeddelanden i text
Skapa felmeddelande i 
riktig text och sammanfatta 
felen i formuläret. Se till att 
felmeddelanden sticker ut från 
den övriga layouten.

Använd WAI-ARIA för 
felmeddelanden så att 
hjälpmedel läser upp 
felmeddelanden.

Hjälpmedel får inte 
förslag 
När ett fel uppstår är det viktigt att berätta hur 
användaren kan rätta till felet, om det är möjligt.

När en användare skriver in sin mejladress 
och trycker på ”Skicka in” så kommer 
ett felmeddelande upp som förklarar att 
det behöver finnas ett @ i mejladressen. 
Felmeddelandet syns bara några sekunder i 
form av en tooltip. Användare behöver kunna 
läsa felmeddelanden i sin egen takt. För 
personer med försämrat korttidsminne eller 
kognitiv nedsättning kan det vara frustrerande 
att inte felmeddelandet står kvar tills de har 
skrivit rätt.

WCAG 3.3.3

https://hedemora.se/kommun-och-demokrati/sa-kan-du-paverka/lamna-synpunkter-klagomal-och-berom/

https://hedemora.se/kommun-och-demokrati/sa-kan-du-paverka/lamna-synpunkter-klagomal-och-berom/
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Skriv obligatorisk
Ni kan skriva ut att fält är 
obligatoriska:

Ditt namn (obligatoriskt fält).

Eller skriva innan formuläret vad 
asterisken betyder och sedan 
skriva den som text, inte som 
CSS.

Ge fälten koden required. Det 
indikerar för skärmläsare att 
fälten är obligatoriska.

Otydligt vad som är 
obligatoriska fält
Det är viktigt att alla användare får veta vilka fält 
som är obligatoriska och vilka som är valbara.

Obligatoriska fält syns i form av en asterisk (*). 
Det är inlagt via CSS och inte som riktig text. 
Många hjälpmedel kommer inte läsa upp 
asterisken.

Även för en seende användare kan det vara 
oklart vad en asterisk betyder.

WCAG 3.3.3

https://hedemora.se/kommun-och-demokrati/sa-kan-du-paverka/lamna-synpunkter-klagomal-och-berom/

https://hedemora.se/kommun-och-demokrati/sa-kan-du-paverka/lamna-synpunkter-klagomal-och-berom/
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Test-lista?
Den här listan innehåller en del kod som inte är 
relevant. Kanske har den använts som någon 
form av test vid utvecklingen av webbplatsen.

https://hedemora.se/bygga-och-bo/bygga-nytt-andra-eller-riva/bygga-nytt-attefallshus/

Rensa bort kod
Ta bort: 

• Tabindex,

• role,

• aria-multiline

• aria-label.

Det är en vanlig lista vad vi 
kan se och den behöver ingen 
speciell kod för hjälpmedel.

https://hedemora.se/bygga-och-bo/bygga-nytt-andra-eller-riva/bygga-nytt-attefallshus/
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Ingår redogörelse
I granskningen ingår en 
tillgänglighetsredogörelse. Vi 
rekommenderar att ni publicerar 
den i sin helhet.

Vill ni förbättra tillgängligheten 
ytterligare rekommenderar vi att 
följa relevanta krav i WCAG AAA 
samt att göra användningstester.

Tillgänglighetsredogörelse
Tillgänglighetsredogörelsen innehåller inte all 
information som DIGG har som krav att den ska göra.

Informationen om hur användaren ska anpassa sidan 
kan vara ett bra stöd men det passar bättre på en separat 
sida.

Informationen om Talande Webb kan ni ta bort. Vi 
rekommenderar att inte använda det verktyget eller 
något annat extern skript för tillgänglighet på er 
webbplats.
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Andra kontaktvägar
Erbjud allra helst ett 
formulär under rubriken 
”Rapportera brister i 
webbplatsens tillgänglighet”. 
Se också till att formuläret är 
tillgänglighetsanpassat.

Svåra kontaktvägar  
Via tillgänglighetsredogörelsen finns det en länk 
dit användare kan kontakta Hedemora kommun 
för att rapportera brister. Via länken kommer man 
till en kontaktsida som är placerad i en tabell.

Att navigera med hjälpmedel i en tabell 
kan vara en utmaning även om tabellen är 
tillgänglighetsanpassad. Att använda tabell som 
kontaktväg för att rapportera tillgänglighetsbrister 
riskerar att användare inte hör av sig till er.

Att använda tabeller går inte emot någon riktlinje 
och hamnar därför som rekommendation.

https://hedemora.se/foretag-och-arbete/starta-och-driva-foretag/kontakta-oss-2/

https://hedemora.se/foretag-och-arbete/starta-och-driva-foretag/kontakta-oss-2/


CHECKLISTA



Riktlinje Nivå Webbriktlinjer.se (länk) Ej godkänd Godkänd Inte aktuell

1.1.1 A Beskriv med text allt innehåll som inte är text Ej godkänd

1.2.1 A Erbjud alternativ om en inspelning enbart består av ljud 
eller video Inte aktuell

1.2.2 A Texta inspelad rörlig media (video, ljud, animationer…) Godkänd

1.2.3 A Syntolka eller erbjud alternativ till videoinspelningar Ej godkänd

1.2.4 AA Texta direktsändningar Inte aktuell

1.2.5 AA Syntolka videoinspelningar Ej godkänd

1.3.1 A Ange i kod vad sidans olika delar har för roll Ej godkänd

1.3.2 A Presentera innehållet i en meningsfull ordning för alla Godkänd

1.3.3 A Gör inte instruktioner beroende av sensoriska 
kännetecken Ej godkänd

1.3.4 AA Se till att allt innehåll presenteras rätt oavsett skärmens 
riktning Godkänd

https://webbriktlinjer.se/riktlinjer/115-textalternativ/
https://webbriktlinjer.se/riktlinjer/115-textalternativ/
https://webbriktlinjer.se/riktlinjer/116-alternativ-vid-enbart-ljud-video/
https://webbriktlinjer.se/riktlinjer/116-alternativ-vid-enbart-ljud-video/
https://webbriktlinjer.se/riktlinjer/117-texta-inspelad-rorlig-media/
https://webbriktlinjer.se/riktlinjer/118-syntolka-eller-erbjud-alternativ-till-videoinspelningar/
https://webbriktlinjer.se/riktlinjer/119-texta-direktsandningar/
https://webbriktlinjer.se/riktlinjer/120-syntolka-videoinspelningar/
https://webbriktlinjer.se/riktlinjer/121-ange-i-kod-vad-sidans-olika-delar-har-for-roll/
https://webbriktlinjer.se/riktlinjer/122-meningsfull-ordning/
https://webbriktlinjer.se/riktlinjer/123-ej-beroende-av-sensoriska-kannetecken/
https://webbriktlinjer.se/riktlinjer/123-ej-beroende-av-sensoriska-kannetecken/
https://webbriktlinjer.se/riktlinjer/153-fungerar-oavsett-skarmens-riktning/
https://webbriktlinjer.se/riktlinjer/153-fungerar-oavsett-skarmens-riktning/


Riktlinje Nivå Webbriktlinjer.se (länk) Ej godkänd Godkänd Inte aktuell

1.3.5 AA Märk upp vanliga formulärfält i koden Ej godkänd

1.4.1 A Använd inte enbart färg för att förmedla information Godkänd

1.4.10 AA Skapa en flexibel layout som fungerar vid förstoring eller 
liten skärm Ej godkänd

1.4.11 AA Använd tillräckliga kontraster i komponenter och graf ik Ej godkänd

1.4.12 AA Se till att det går att öka avstånd mellan tecken, rader, 
stycken och ord Godkänd

1.4.13 AA Popup-funktioner ska kunna hanteras och stängas av 
alla Godkänd

1.4.2 A Ge användaren möjlighet att pausa, stänga av eller 
sänka ljud Godkänd

1.4.3 AA Använd tillräcklig kontrast mellan text och bakgrund Ej godkänd

1.4.4 AA Se till att text går att förstora utan problem Godkänd

1.4.5 AA Använd text, inte bilder, för att visa text Ej godkänd

https://webbriktlinjer.se/riktlinjer/154-mark-upp-vanliga-formularfalt-i-koden/
https://webbriktlinjer.se/riktlinjer/124-inte-bara-farg/
https://webbriktlinjer.se/riktlinjer/91-skapa-en-flexibel-layout/
https://webbriktlinjer.se/riktlinjer/91-skapa-en-flexibel-layout/
https://webbriktlinjer.se/riktlinjer/156-anvand-tillrackliga-kontraster-i-komponenter-och-grafik/
https://webbriktlinjer.se/riktlinjer/157-avstand-mellan-tecken-rader-stycken-och-ord/
https://webbriktlinjer.se/riktlinjer/157-avstand-mellan-tecken-rader-stycken-och-ord/
https://webbriktlinjer.se/riktlinjer/158-popup-funktioner-ska-kunna-hanteras-och-stangas-av-alla/
https://webbriktlinjer.se/riktlinjer/158-popup-funktioner-ska-kunna-hanteras-och-stangas-av-alla/
https://webbriktlinjer.se/riktlinjer/125-kunna-pausa-ljud/
https://webbriktlinjer.se/riktlinjer/125-kunna-pausa-ljud/
https://webbriktlinjer.se/riktlinjer/126-tillrackliga-kontraster/
https://webbriktlinjer.se/riktlinjer/127-se-till-att-text-gar-att-forstora-utan-problem/
https://webbriktlinjer.se/riktlinjer/128-anvand-text-inte-bilder-for-att-visa-text/


Riktlinje Nivå Webbriktlinjer.se (länk) Ej godkänd Godkänd Inte aktuell

2.1.1 A Utveckla systemet så att det går att hantera med enbart 
tangentbordet Godkänd

2.1.2 A Se till att markören inte fastnar vid 
tangentbordsnavigation Godkänd

2.1.4 A Skapa kortkommandon med varsamhet Godkänd

2.2.1 A Ge användarna möjlighet att justera tidsbegränsningar Inte aktuell

2.2.2 A Ge användarna möjlighet att pausa eller stänga av 
rörelser Godkänd

2.3.1 A Orsaka inte epileptiska anfall genom blinkande Godkänd

2.4.1 A Erbjud möjlighet att hoppa förbi återkommande 
innehåll Ej godkänd

2.4.2 A Skriv beskrivande sidtitlar Godkänd

2.4.3 A Gör en logisk tab-ordning Ej godkänd

2.4.4 A Skriv tydliga länkar Ej godkänd

https://webbriktlinjer.se/riktlinjer/129-gar-att-hantera-med-tangentbord/
https://webbriktlinjer.se/riktlinjer/129-gar-att-hantera-med-tangentbord/
https://webbriktlinjer.se/riktlinjer/130-se-till-att-markoren-inte-fastnar-vid-tangentbordsnavigation/
https://webbriktlinjer.se/riktlinjer/130-se-till-att-markoren-inte-fastnar-vid-tangentbordsnavigation/
https://webbriktlinjer.se/riktlinjer/68-skapa-snabbkommandon-for-viktiga-funktioner/
https://webbriktlinjer.se/riktlinjer/131-ge-anvandarna-mojlighet-att-justera-tidsbegransningar/
https://webbriktlinjer.se/riktlinjer/132-ge-anvandarna-mojlighet-att-pausa-eller-stanga-av-rorelser/
https://webbriktlinjer.se/riktlinjer/132-ge-anvandarna-mojlighet-att-pausa-eller-stanga-av-rorelser/
https://webbriktlinjer.se/riktlinjer/133-orsaka-inte-epileptiska-anfall-genom-blinkande/
https://webbriktlinjer.se/riktlinjer/75-gruppera-och-skapa-mojlighet-att-hoppa-forbi-delar-pa-sidorna/
https://webbriktlinjer.se/riktlinjer/75-gruppera-och-skapa-mojlighet-att-hoppa-forbi-delar-pa-sidorna/
https://webbriktlinjer.se/riktlinjer/135-skriv-beskrivande-sidtitlar/
https://webbriktlinjer.se/riktlinjer/136-gor-en-logisk-tab-ordning/
https://webbriktlinjer.se/riktlinjer/5-skriv-tydliga-lankar/


Riktlinje Nivå Webbriktlinjer.se (länk) Ej godkänd Godkänd Inte aktuell

2.4.5 AA Erbjud användarna flera olika sätt att navigera Godkänd

2.4.6 AA Skriv beskrivande rubriker och etiketter Ej godkänd

2.4.7 AA Markera tydligt vilket fält eller element som är i fokus Ej godkänd

2.5.1 A Erbjud alternativ till komplexa f ingerrörelser Godkänd

2.5.2 A Gör det möjligt att ångra klick Godkänd

2.5.3 A Se till att text på knappar och kontroller 
överensstämmer med etiketter Godkänd

2.5.4 A Erbjud alternativ till rörelsestyrning Inte aktuell

3.1.1 A Ange sidans språk i koden Godkänd

3.1.2 AA Ange språkförändringar i koden Ej godkänd

3.2.1 A Utför inga oväntade förändringar vid fokusering Godkänd

https://webbriktlinjer.se/riktlinjer/32-erbjud-besokaren-alternativa-orienteringsstod/
https://webbriktlinjer.se/riktlinjer/61-skriv-tydliga-och-berattande-rubriker/
https://webbriktlinjer.se/riktlinjer/140-markera-element-i-fokus/
https://webbriktlinjer.se/riktlinjer/160-erbjud-alternativ-till-komplexa-fingerrorelser/
https://webbriktlinjer.se/riktlinjer/161-gor-det-mojligt-att-angra-klick/
https://webbriktlinjer.se/riktlinjer/162-mojliggor-roststyrning-av-knappar-och-kontroller/
https://webbriktlinjer.se/riktlinjer/162-mojliggor-roststyrning-av-knappar-och-kontroller/
https://webbriktlinjer.se/riktlinjer/163-erbjud-alternativ-till-rorelsestyrning/
https://webbriktlinjer.se/riktlinjer/141-ange-sidans-sprak-i-koden/
https://webbriktlinjer.se/riktlinjer/142-ange-sprakforandringar-koden/
https://webbriktlinjer.se/riktlinjer/143-utfor-inga-ovantade-forandringar-vid-fokusering/


Riktlinje Nivå Webbriktlinjer.se (länk) Ej godkänd Godkänd Inte aktuell

3.2.2 A Utför inga oväntade förändringar vid inmatning

3.2.3 AA Var konsekvent i navigation, struktur och utformning Ej godkänd

3.2.4 AA Benämn funktioner konsekvent Ej godkänd

3.3.1 A Visa var ett fel uppstått och beskriv det tydligt Ej godkänd

3.3.2 A Skapa tydliga och klickbara fältetiketter Godkänd

3.3.3 AA Ge förslag på hur fel kan rättas till Ej godkänd

3.3.4 AA Ge möjlighet att ångra, korrigera eller bekräfta vid 
viktiga transaktioner Inte aktuell

4.1.1 A Se till att koden validerar Godkänd

4.1.2 A Se till att skräddarsydda komponenter fungerar i 
hjälpmedel Ej godkänd

4.1.3 AA Se till att hjälpmedel kan presentera meddelanden som 
inte är i fokus Ej godkänd

https://webbriktlinjer.se/riktlinjer/144-utfor-inga-ovantade-forandringar-vid-inmatning/
https://webbriktlinjer.se/riktlinjer/29-var-konsekvent-i-navigation-struktur-och-utformning/
https://webbriktlinjer.se/riktlinjer/146-benamn-funktioner-konsekvent/
https://webbriktlinjer.se/riktlinjer/2-ge-begripliga-felmeddelanden/
https://webbriktlinjer.se/riktlinjer/55-skapa-tydliga-och-klickbara-faltetiketter/
https://webbriktlinjer.se/riktlinjer/149-ge-forslag-pa-hur-fel-kan-rattas-till/
https://webbriktlinjer.se/riktlinjer/150-ge-mojlighet-att-angra-korrigera-eller-bekrafta-viktiga-transaktioner/
https://webbriktlinjer.se/riktlinjer/150-ge-mojlighet-att-angra-korrigera-eller-bekrafta-viktiga-transaktioner/
https://webbriktlinjer.se/riktlinjer/84-se-till-att-koden-validerar/
https://webbriktlinjer.se/riktlinjer/152-se-till-att-skraddarsydda-komponenter-fungerar-hjalpmedel/
https://webbriktlinjer.se/riktlinjer/152-se-till-att-skraddarsydda-komponenter-fungerar-hjalpmedel/
https://webbriktlinjer.se/riktlinjer/164-meddelanden-som-inte-ar-fokus/
https://webbriktlinjer.se/riktlinjer/164-meddelanden-som-inte-ar-fokus/


REDOGÖRELSE 



Hedemora kommun står bakom den här webbplatsen. 
Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda 
den. Det här dokumentet beskriver hur hedemora.se 
uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, 
eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan 
rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?
Vi är medvetna om att delar av hedemora.se inte är 
helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är 
tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av 
webbplatsen?
Om du behöver innehåll från hedemora.se som inte är 
tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens 
tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du 
meddela oss.

Svarstiden är normalt 5 dagar.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:
• skicka e-post till kommun@hedemora.se

• ringa till Servicecenter 0225-340 00

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet
Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens 
tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är 
beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte 
uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att 
problemet finns.

Tillsyn
Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn 
över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. 
Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande 
om bristande webbtillgänglighet eller din begäran 
om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till 
Myndigheten för digital förvaltning.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet
Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om 
tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar 
beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt
Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt 
inte helt tillgängligt.

Dokument 
Dokument är inte tillgängliga.

Rubriker 
Många av webbplatsens rubriker är inte uppmärkta i 
koden. Det gör det svårt att navigera via rubriker med 
hjälpmedel.

Listor 
Länkar är inte grupperade som listor.  Det gör det svårt 
att navigera via listor med hjälpmedel. 

Tillgänglighet på 
hedemora.se

https://www.digg.se/tdosanmalan
https://www.digg.se/tdosanmalan


Färger 
• Flera rubriker, länkar och felmeddelande har låga 
kontraster och kan vara svåra att se.

• Fokusmarkeringen har ibland låg kontrast och kan 
vara svår att se.

Länkar och meny
• Många länkar som läses upp inleds med en 
bildbeskrivning. Det kan ibland vara missvisande och 
göra det svårt att förstå vart länken leder.

• I sidfoten finns ett par tomma länkar.

• Det finns länkar som heter Läs mer och det kan vara 
svårt att förstå vart de leder för den som får länkarna 
upplästa.

• Huvudmenyn och sidomenyn har inte samma ordning 
på länkar till sidor. 

Navigera utan mus 
• Sök-funktionen hamnar några steg efter sök-knappen. 

• Det saknas genväg till huvudinnehåll.

• Landmärken är inte tydligt uppmärkta.

Engelska 
Sidor på engelska är kodad som svenska och är svåra att 
förstå för den som får sidorna upplästa.

Uppläsning av knappar
• Knappar i menyn som fäller ut undermenyer har olika 
benämningar men de fyller samma funktion.

• Det finns Ja och Nej knappar i slutet av flera sidor. 

De svarar på frågan Blev du hjälpt av informationen på 
sidan?

• Cookie-knapparna har ingen koppling till frågan och 
kan vara svåra att förstå, men de heter Acceptera och 
Neka. 

• Det finns menyer, sök-funktion och behållare med 
text som går att fälla ut, men det blir läses inte upp för 
hjälpmedel.

• I menyn så blir det inte uppläst vilken som är den 
nuvarande sidan.

• I slutet på flera sidor finns det länkar för att dela på 
sociala medier, dessa blir inte upplästa på rätt sätt.

Formulär
• Det finns ingen automatisk ifyllning av fält. Fälten 
behöver fyllas i manuellt.

• Det är otydligt vilka fält som behöver fyllas i.

• Om användaren skriver fel så är det otydlig 
återkoppling både för seende och icke seende 
användare.

Förstoring och textzoom
• Det finns ett fåtal texter som inte går att läsa vid 
förstoring.

Hur vi testat webbplatsen
WCAG Networks har gjort en oberoende granskning av 
hedemora.se.

Senaste bedömningen gjordes den 10 januari 2023.

Redogörelsen uppdaterades senast den 10 januari 2023.
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DOKUMENT 
Så testade vi
Tillgänglighetstest av slumpmässigt utvalda 
dokument. Dokumenten testades automatiskt 
med tillgänglighetskontrollen i Adobe Acrobat 
Pro och tillgänglighetskontrollen i PAC. Manuell 
stick-kontroll utfördes som komplement till de 
automatiska verktygen.

Utvalda dokument
• Årsredovisning 2021
• Årsredovisning 2020
• Hållbarhetsstrategi 2019-2022
• Delårsrapport och prognos 2022-08-31
• Insats enligt Socialtjänstlagen - Ansökan
• Insatser enligt Lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS) - Ansökan
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Sammanfattning

Dokument omfattas av Lagen om 
tillgänglighet till digital offentlig service och 
ska vara tillgänglighetsanpassade.

Ingen av de utvalda dokumenten och 
blanketterna är tillgänglighetsanpassade. 
Samtliga bedöms som Inte tillgängliga.
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Dokument

Årsredovisning 2021

Inte tillgänglig
Årsredovisning 2020

Inte tillgänglig
Hållbarhetsstrategi

Inte tillgänglig
Delårsrapport

Inte tillgänglig
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Blanketter

Ansökan insats enligt Socialtjänstlagen

Inte tillgänglig
Ansökan om insatser

Inte tillgänglig



www.wcagnetworks.com kontakt@wcagnetworks.com

http://www.wcagnetworks.com
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