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Bakgrund
Funka har genomfört en granskning för att bedöma hur väl gränssnittet uppfyller
krav på tillgänglighet genom att kontrollera ett antal punkter. För varje punkt finns
bedömningen:
• Godkänd. Gränssnittet uppfyller kravet i punkten tillfredsställande. Det kan
innebära allt från mycket bra lösningar till acceptabla lösningar. Det kan
finnas utrymme till förbättringar även här.
• Behöver förbättras. Antingen har gränssnittet ett fåtal avsteg som behöver
åtgärdas (inte genomgående fel utan snarare slarv eller missuppfattningar),
eller så har gränssnittet problem som påverkas av saker som ligger utanför
det vi granskat, eller som av annan anledning behöver diskuteras med kund.
• Underkänd. Gränssnittet har klara brister vad gäller tillgänglighet som
måste åtgärdas.
• Inte aktuellt/inte bedömd. Gränssnittet använder inte den typen av lösning
som kravet gäller, eller så är punkten av annan anledning inte bedömd inom
ramen för granskningen.
Funkas metodik är utvecklad i nära samarbete med funktionshinderrörelsen och
allt vi rekommenderar är testat i verkligheten. Vår verksamhet bygger på de
internationella riktlinjerna för tillgänglighet, Web Content Accessibility Guidelines,
WCAG, som just nu finns i två parallella versioner. WCAG 2.0 AA är den nivå som
för närvarande gäller för det svenska och europeiska regelverket, men de
minimikrav som gäller i Webbtillgänglighetsdirektivet är den europeiska
standarden EN301549, vilka kommer att uppdateras (harmonieras) med WCAG
2.1 som publicerades den 5 juni 2018.
Funkas långa erfarenhet av tillgänglighetsarbete och tester med användare med
olika behov och förutsättningar, med och utan hjälpmedel, visar dock att varken
EN-standarden eller WCAG räcker för att säkerställa tillgänglighet för alla
användare. Vi har därför själva utarbetat testkriterier för punkter som kompletterar
dessa standarder.
Funka har, som utnämnd Lead Translation Organisation, på uppdrag av W3C
genomfört den auktoriserade översättningen av WCAG 2.0 till svenska och även
fått i uppdrag att översätta WCAG 2.1. Denna översättning ligger också till grund
för Vägledning för webbutveckling som är de officiella riktlinjerna för hur man bör
arbeta med webbplatser inom offentlig sektor i Sverige.
Funkas specialister deltar sedan 2008 aktivt i arbetet med att ta fram EN301549
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på uppdrag av EU-kommissionen. Vi är utnämnda experter i den Special Task
Force som för ETSIs räkning harmoniserar EN-standarden med WCAG 2.1 och
för att kunna uppfylla kraven i Webbtillgänglighetsdirektivet vad gäller dokument
och appar. Dessutom är vi invalda som tekniska experter i den svenska
spegelkommittée hos Swedish Standards Institute som representerar Sverige i
standardiseringsarbetet. Vi leder den expertgrupp som ger EUs medlemsländer
och kommissionen stöd i övergångsperioden för Webbtillgänglighetsdirektivet och
utformandet av tillsynsmetodik och tillgänglighetsutlåtande.

Standarder och standardiseringsorgan
Tillgänglighetskrav vid upphandling: EN 301 549
Webbtillgänglighetsdirektivet (på engelska), öppnas i nytt fönster
Web Content Accessibility Guidelines 2.0, WCAG 2.0 (på engelska), öppnas i nytt
fönster
Web Content Accessibility Guidelines 2.1, WCAG 2.1 (på engelska), öppnas i nytt
fönster
Den auktoriserade svenska översättningen av WCAG 2.0, öppnas i nytt fönster
World Wide Web Consortium, W3C (på engelska), öppnas i nytt fönster
Web Accessibility Initiative, WAI (på engelska), öppnas i nytt fönster
ETSI (på engelska), öppnas i nytt fönster
CEN/CENELEC (på engelska), öppnas i nytt fönster

Tegnergatan 23

1140 Stockholm

+46 8555 770 60

kontakt@funka.com

www.funka.com

Sammanfattning
Webbplatsen förhåller sig rätt bra till de nya punkterna i WCAG 2.1, men det finns
punkter där ni behöver göra förbättringar för att uppnå WCAG 2.1. Det gäller ofta
inte stora förändringar, utan justeringar på enstaka ställen. Några exempel på
åtgärder:
• Klickbara bildobjekt med text behöver ha matchande alt-text.
• Vanliga formulärfält behöver kompletteras med attributet autocomplete.
• Se till att puffarna och omgivande text blir läsbara när användaren ställt in
större avstånd mellan rader och bokstäver.
Funka Nu AB, Stockholm 2018-07-18
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Kommentarer och
rekommendationer:
Gränssnittets flexibilitet
RD30: Gränssnittet ska kunna visas och användas
utan att användaren behöver skrolla i mer än en
riktning
Bakgrund
Det är omöjligt att förutse hur en användare väljer att visa eller att använda ett
gränssnitt. Det innebär att gränssnittet måste vara flexibelt och anpassa sig till
den skärmbredd som användaren väljer att visa det i. Gränssnittet ska vara
responsivt och anpassa sig till användarens skärmbredd utan att innehåll eller
funktioner går förlorade. Om innehållet eller funktioner inte ryms på användarens
skärm är skrollning endast tillåten i höjdled eller sidled, men inte i båda
riktningarna samtidigt. Gränssnittet måste fungera med denna förutsättning från
minst 320 pixlars bredd eller 256 pixlars höjd. Ibland kan undantag vara
nödvändiga för särskilt innehåll, exempelvis tabeller, diagram eller illustrationer.

Kommentar
Det innehåll som kräver att användaren får skrolla i sidled i mobila enheter är
vissa tabeller, exempelvis tabellen på sidan Flygsvampens förskola.
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Godkänd

Flugsvampens förskola, öppnas i nytt fönster
Tabeller ingår i de exempel som WCAG 2.1 räknar som undantag för kravet,
därför godkänner vi denna punkt. Men vi rekommenderar ändå att försöka hitta en
lösning på detta, för att göra användningen lättare. Det finns lösningar för hur man
kan presentera tabeller i smala skärmar, se exempelvis Vinnovas lösning på sidan
Hitta finansiering, välj tabell-läge.
Vinnova, Hitta finansiering, öppnas i nytt fönster

Länkar
WCAG 2.1 - 1.4.10 (AA)

RD60: Användarna kan nå all information och
använda alla funktioner oberoende av
skärmorientering

Godkänd

Bakgrund
När innehåll presenteras för en användare ska det inte vara låst till en liggande
eller stående vy. Användaren ska kunna välja hur innehållet visas. Ibland är det
inte möjligt utan att syftet med funktionen går förlorad. Film och tabeller ska vara
responsiva och kunna visas oavsett orientering, om det inte finns särskilda skäl.
Film i fullskärmsläge kräver ofta att enheten har en liggande orientering, men ska
kunna spelas upp även i stående orientering.
I olika situationer kan användaren behöva använda mobiltelefoner eller surfplattor
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i en särskild orientering, exempelvis om enheten fästs i en hållare på en rullstol.
Gränssnittets orientering ska då anpassas efter användarens förutsättningar. En
konsekvens blir att upplevelsen inte alltid blir optimal, men det ska fungera. Ett
exempel på detta är filmvisning i stående vy.
Denna riktlinje gäller inte förändringar av innehåll eller funktioner på grund av
bildskärmens storlek, utan gäller enbart skärmorientering.

Kommentar
Webbplatsen kan användas i både liggande och stående läge.

Länkar
WCAG 2.1 - 1.3.4 (AA)

Script och wai-aria
SW70: När status ändras informeras
hjälpmedelsanvändare utan att fokusmarkeringen
flyttas
Bakgrund
Uppdateringar i gränssnittet som sker utan att sidan laddas om är särskilt svåra
för användare med gravt nedsatt syn att uppfatta. Det kan vara att det sker en
förändring i en pågående process, exempelvis en uppdaterad köplats på en
webbplats för försäljning av konsertbiljetter. Det kan också handla om att
informera användaren om hur många sökträffar som en sökning har resulterat i,
eller validering av fel i ett formulär. Det är problematiskt för användaren att snabbt
förflytta sig till en annan del av gränssnittet för att hinna läsa ett
statusmeddelande innan det är inaktuellt eller har uppdaterats.
Exempel på statusändringar är:
• Information om antalet sökträffar i en sökning
• En förändring sker i en väntande applikation
• En förändring sker i en pågående process
• Fel uppstår i ett formulär
När ett statusmeddelande visas på skärmen ska användaren få information om
det utan att behöva flytta sig till ett annat område på sidan. Attributen role="alert",
aria-live och aria-busy kan användas för att informera skärmläsaranvändare om
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Inte aktuell

statusmeddelalanden som visas på andra delar av sidan än där användaren för
närvarande befinner sig. Detta innebär att användaren får statusmeddelanden,
utan att själv behöva leta efter förändringar eller att uppdatera sidan. Hjälpmedel
för användare med kognitiva funktionsnedsättningar kan förtydliga, fördröja eller
dämpa statusmeddelanden, beroende på vad användaren föredrar.

<div class="medium-12 columns">
<h2 aria-live="assertive" aria-atomic="true">
Din sökning på
<strong><mark>tillgänglighet</mark></strong>resulterade i 538
träffar
</h2>
</div>
Wai-aria-attribut kan användas i kombination för att göra det tydligare för
användare att en statusuppdatering är särskilt viktig. Ett exempel på det är att
använda attributen role="alert" och aria-live="assertive" i meddelanden som
informerar användaren om att denne håller på att loggas ut.
Attributet aria-live har tre lägen som bestämmer hur hög prioritet en uppdatering i
ett område ska ha:
• Assertive = Ett viktigt meddelande som ska avbryta hjälpmedlet så snart
som möjligt.
• Polite = Ett mindre viktigt meddelande som ska presenteras om användaren
gör en paus.
• Off = Ett meddelande som inte behöver presenteras för användaren.
Denna riktlinje gäller inte felmeddelanden i modala fönster, innehåll som visas
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eller döljs med utfällbara objekt eller innehåll som kräver inmatning från
användaren. Information om cookies räknas alltså inte som ett statusmeddelande
eftersom det ofta kräver att användaren bekräftar sitt samtycke.

Kommentar
Det finns inga statusändringar som behöver hanteras.

Länkar
WCAG 2.1 - 4.1.3 (AA)

SW80: Innehåll som visas när ett objekt får fokus är
fullt användbart och nåbart tills användaren flyttar
fokus
Bakgrund
Användare med förstorande hjälpmedel ser bara en liten del av skärmen i taget,
vilket gör det svårt att överblicka stora områden. Det är även problematiskt för
användare att hitta innehåll som ligger utanför det område som för närvarande
förstoras. Användare som navigerar med mus eller tangentbord och förstorande
hjälpmedel, som följer musmarkörens och tangentbordets rörelser, måste därför
kunna flytta fokus utan att ett område försvinner. Denna riktlinje gäller både vid
hover med musmarkör och fokus med tangentbordet.
Ett exempel på det här är megamenyer, alltså menyer som består av flera nivåer
och presenteras i stora områden som visas när användaren hovrar över menyn.
De täcker ofta annat innehåll och försvinner när användaren musmarkör går
utanför området. För att användare med förstorande hjälpmedel ska kunna
komma åt allt innehåll ska användaren kunna flytta fokus fritt inom området utan
att det stängs. Användaren ska också ha möjlighet att stänga området på ett
enkelt sätt, exempelvis med escape-tangenten.
Områden som inte skymmer annat innehåll behöver inte ha en
stängningsmekanism. Ett exempel är menyer som istället för att öppnas i ett
täckande lager, öppnas ovanför sidans innehåll som flyttas ner och placeras
nedanför menyn. Inte heller felmeddelanden som beskriver inmatningsfel behöver
ha en stängningsmekanism.
Denna riktlinje gäller inte modala fönster eller de tooltips som läggs in med
attributet title eftersom dessa implementeras av själva webbläsaren.
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Behöver
förbättras

Kommentar
Undermenyn visas när användaren håller muspekaren på de olika menyvalen i
huvudmenyn. Användaren kan dra muspekaren i hela området som öppnas och
området ligger kvar så länge muspekaren befinner sig i området. Det är uppfyller
två av kriterierna för dessa typer av områden, som WCAG 2.1 definierat. Det
tredje kriteriet för dessa funktioner är inte uppfyllt, då behöver det finnas en
funktion som tar bort området utan användaren behöver flytta fokus. Ett exempel
på det är att menyn stängs om användaren trycker på escape.

Rekommendationer
• Lägg till en funktion där användaren kan stänga menyområdet som öppnas
när användaren håller muspekaren på menyn, utan att flytta muspekaren. Det
kan exempel vara att stänga den genom att trycka på escape-tangenten.
• En annan lösning, utöver WCAG 2.1, är att ni inte använder denna typ av
lösning. Eftersom man ändå når undermenyn när man klickat på respektive
val i menyn.

Länkar
WCAG 2.1 - 1.4.13 (AA)
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Formulär
FS70: Inmatningsfält i formulär går att identifiera
genom korrekt uppmärkning i attributet
autocomplete

Underkänd

Bakgrund
Långa och komplexa formulär utgör ofta ett stort problem för många användare,
inte minst användare med kognitiva funktionsnedsättningar. Ju enklare formulären
är och desto mindre användaren behöver fylla i, desto mindre är risken för
problem. Det är många grupper som har extra stora problem med formulär.
Förutom användare med kognitiva funktionsnedsättningar utgör de också problem
för användare med skrivsvårigheter och användare med grav synnedsättning.
Attributet autocomplete gör det möjligt att underlätta för användare att fylla i
formulärsfält som ska innehålla information som ofta återkommer, exempelvis
namn, e-postadress och telefonnummer. Användaren behöver endast fylla i
informationen vid ett tillfälle och kan låta webbläsaren spara informationen till
nästa gång som användaren ska fylla i samma information i andra formulärsfält.
Autocomplete används på inmatningsfält av olika typer som till exempel text,
email, number, password.
<form action="/prenumerera.html">
Förnamn:<input type="text" name="fnamn" autocomplete="givenname" />
Efternamn: <input type="text" name="enamn" autocomplete="familyname" />
E-post: <input type="email" name="epost" autocomplete="email" />
<input type="submit" value="Prenumerera"
</form>
Det finns ett 40-tal möjliga värden att använda i attributet autocomplete. I vissa
situationer är det inte önskvärt att webbläsaren fyller i formulärsfälten. Exempel på
sådana situationer är när användaren ska ange en engångskod vid inloggning till
en e-tjänst eller engångslösenord som skickas när ett lösenord behöver förnyas.
Då kan den automatiska kompletteringen stängas av genom att sätta attributet
autocomplete till off på specifika formulärsfält.
Hjälpmedel för personer med kognitiva funktionsnedsättningar kan fånga upp
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attributet autocomplete i formulärsfält och ge användaren en enklare och mer
lättbegriplig beskrivning av den information som formulärsfältet ska innehålla. Ett
exempel är när autocomplete sätts till värdet "tel" vilket ersätter eller kompletterar
formulärsfältets ledtext med en telefon-ikon.
För att möta kravet på den här punkten ska formulärsfält som finns med i W3Cs
lista "Input Purposes for User Interface Components" ha attributet autocomplete
satt till de värden som anges i listan.
Input Purposes for User Interface Components

Kommentar
Det behöver finnas mer stöd för inmatning i formulären. WCAG 2.1 pekar på
attributet autocomplete med ett antal olika värden som ni behöver märka upp era
formulär med. Uppmärkningen gör att användaren får automatisk ifyllning av
uppgifter som de matat in på andra webbplatser. Som vi ser i formuläret
exempelvis på sidan Musikskola saknas detta inmatningsstöd.
Musikskola, öppnas i nytt fönster
W3C, html5, autocomplete, (på engelska) öppnas i nytt fönster

Rekommendationer
• Lägg till attributet autocomplete i formulären med de relevanta värden som
listas i html5 specifikation om automatisk ifyllnad. Se specifikationen länkad i
kommentaren ovan.

Länkar
WCAG 2.1 - 1.3.5 (AA)
Vägledning för webbutveckling - R52 (4)
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Färger och presentation
CP20: Grafiska objekt som förmedlar information,
och texter som förekommer i bilder, illustrationer
och filmer har tillräckliga kontraster

Godkänd

Bakgrund
Även kontrasterna i illustrationer, diagram, bilder, ikoner och filmer bör vara bra.
Det finns ingen exakt gräns när det gäller kontraster i den här typen av material
men användaren ska enkelt kunna se och tolka den grafiska informationen även i
dåliga ljusförhållanden och med en lättare synnedsättning. Sträva därför efter så
goda kontraster som möjligt.

Kommentar
De grafiska element vi hittat har antingen godkända kontraster eller kompletteras
med text.

Länkar
WCAG 2.1 - 1.4.11 (AA)

CP50: All information går att nå när användaren
ställt in större avstånd mellan bokstäver, ord, rader
eller stycken
Bakgrund
För användare med dyslexi och nedsatt syn är det viktigt att kunna anpassa hur
texterna visas. Det finns olika plugins för webbläsare som gör det möjligt att styra
storlek, typsnitt och avstånd mellan rader, ord, tecken och stycken. Ändringar av
avstånd i text ska kunna göras utan att funktioner blir oåtkomliga eller att
innehållet döljs eller klipps av. Resultatet måste inte vara perfekt, men ändringar
ska vara möjliga att utföra i användarens webbläsare och ska inte blockeras.
Användaren ska kunna ändra avstånd enligt de mått som anges nedan.
• Linjehöjd (line height) satt till minst 1.5 gånger fontens storlek
• Avståndet efter textstycken satt till minst 2 gånger fontens storlek
• Avståndet mellan bokstäver (letter spacing) satt till minst 0.12 gånger
fontens storlek
• Avståndet mellan ord (word spacing) satt till minst 0.16 gånger fontens
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Behöver
förbättras

storlek

Kommentar
Vi testar webbplatsen genom att ställa in de angivna värdena i WCAG 2.1. Nästan
allt fungerar bra men det finns ett undantag som gör att vi inte kan godkänna
punkten. Ett område på startsidan krockar med texten under:

Rekommendationer
• Se till att användaren kan ställa in de avstånden angivna i WCAG 2.1 utan
att text krockar.

Länkar
WCAG 2.1 - 1.4.12 (AA)
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Navigation & länkar
NL70: Snabbkommandon aktiveras inte bara med
alfanumeriska tangenter
Bakgrund
Många användare styr gränssnittet helt eller delvis med tangentbordsnavigation
och snabbkommandon. För en del användare med motoriska
funktionsnedsättningar eller grava synnedsättningar är tangentbordet det primära
sättet att styra gränssnittet. Även röststyrning innebär i många situationer att
röstkommandon omvandlas till tangentbordskommandon, exempelvis kan en
person som styr gränssnittet med rösten säga “tabb” för att hoppa till nästa länk,
något som innebär att hjälpmedlet skickar tangentbordskommandon “tabb” till
gränssnittet.
Det är viktigt att genvägar och snabbkommandon inte bygger på endast siffror,
bokstäver eller symboler eftersom det kan leda till att användare som navigerar
med rösten eller tangentbordet av misstag råkar aktivera funktioner. Exempel på
det kan vara att information raderas eller att användaren ringer upp kontakter av
misstag.
Om den här typen av snabbkommandon används så måste något av följande vara
uppfyllt:
• Det finns en mekanism för att stänga av snabbkommandon.
• Snabbkommandon går att ändra, så att de styrs av en annan tangent.
• Snabbkommandot är bara möjligt att använda när objektet som styr
kommandot är i fokus.
Html-attributet accesskey omfattas inte av denna riktlinje eftersom den typen av
snabbkommandon aktiveras tillsammans med Ctrl-, Alt- eller Commandtangenten.

Kommentar
Vi testar alla tangenter som kan skrivas ut enskilt (alfanumeriska tangenter) på
några olika sidor. När vi testar så fungerar de inte som snabbkommandon. Därför
godkänner vi punkten. Om ni vet att ni har implementerat snabbkommandon på
någon plats på webbplatsen med skript (inte med attributet accesskey), se till att
de inte bygger på enskilda tangenter utan att de anges i kombination med en
funktionstangent som exempelvis control eller alt.
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Godkänd

Länkar
WCAG 2.1 - 2.1.4 (A)

NL90: Påbörjad klickhändelse ska kunna avbrtyas
eller ångras
Bakgrund
Ett klick består av två delar, dels en ner-händelse och dels en upp-händelse. Nerhändelsen sker när användaren trycker ner sin musknapp eller sitt finger på
skärmen. Upp-händelsen är när knappen släpps eller fingret lyfts från skärmen.
När användare navigerar i ett gränssnitt genom att klicka sig fram med
musmarkör eller med en pekskärm, inträffar ibland oavsiktliga händelser,
användaren trycker helt enkelt på fel ställe. Genom att undvika funktionalitet som
sker när användaren klickar ner minskar de problemen. Låt istället funktionaliteten
aktiveras när användaren släpper musknappen.
I vissa fall är det inte möjligt, exempelvis för en piano-app, där användaren spelar
på pianot genom att klicka ner på tangenterna.
Om en händelse måste aktiveras genom en ner-händelse så ska det om möjligt
finnas en chans för användaren att ångra händelsen. Ett exempel på detta är
många skärmtangentbord för mobiler. Genom att låta fingret vila på en bokstav
dyker ett antal mindre vanliga bokstäver upp som baserar sig på den bokstav
användaren vilat fingret över (exempelvis kan du skriva á â om du vilar med
fingret över A-tangenten). Om användaren släpper skärmen utan att välja något
skrivs inte heller något tecken.
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Godkänd

Kommentar
Klickbara objekt fungerar som de ska, påbörjad klickhändelse kan avbrytas.

Länkar
WCAG 2.1 - 2.5.2 (A)

NL100: Innehåll och funktioner ska kunna användas
utan svåra gester
Bakgrund
Användare med nedsatt rörlighet i händer och fingrar har svårt att kontrollera den
precision som ofta krävs för att styra ett gränssnitt. Det finns också
inmatningstekniker där det inte går att göra komplexa gester, som ögonstyrning.
Exempelvis är det mycket svårt eller omöjligt att göra gester som kräver mer än
en beröringspunkt med ögonstyrning, och att åstadkomma en rörelsebana med
brytarstyrning.
Det är därför viktigt att skapa gränssnitt som bygger på så enkla gester som
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Godkänd

möjligt, utöver de gester som krävs för att styra operativsystem och webbläsare.
Det ska finnas alternativa sätt som gör det möjligt för dessa användare att enkelt
styra gränssnittet utan komplexa gester. Användare med huvudmus eller
ögonstyrning är inte hjälpta av kortkommandon via ett skärmtangentbord. Gester
ska istället kompletteras med knappar som användaren kan trycka på.
Exempel på en typ av gränssnitt som bygger på gester är serverbaserade kartor
där användaren genom att knipa ihop eller isär med två fingrar zoomar in
respektive ut i en karta. En annan gest är att med två fingrar i sid- eller höjdled
flytta det geografiska området som visas i kartan. Alternativet för användare med
nedsatt motorik är att zoomningsfunktionen kan styras med knappar: plus för att
zooma in och minus för att zooma ut. Knappar för höger, vänster, upp och ner
låter användaren tilta och panorera i kartan för att ändra det geografiska området.

Kommentar
Gränssnittet kan användas utan svåra gester.

Länkar
WCAG 2.1 - 2.5.1 (A)

NL110: Synliga beskrivningar av klickbara objekt
beskrivs på liknande sätt genom uppmärkning i
koden

Behöver
förbättras

Bakgrund
Det finns många tekniker för att beskriva interaktiva objekt. För vanliga
inmatningsfält används ofta en synlig ledtext i anslutning till fältet. Detta räcker
oftast om ledtexten är inlagd på rätt sätt, men i vissa situationer används också
visuellt dolda beskrivningar inlagda med exempelvis aria-label. Det kan finnas
många skäl till att lägga in en visuellt dold beskrivning .Det kan exempelvis handla
om att en användare som inte ser gränssnittet behöver en utökad beskrivning av
fältet.
När dolda beskrivningar används är det dock viktigt att de inkluderar även det
som visas visuellt. Ett objekt med en etikett som innehåller texten "Köp" eller "Läs
mer", eller en bild som illustrerar objektets funktion, ska i den visuellt dolda
etiketten eller beskrivningen inledas med samma text. En knapp med
beskrivningen "Köp biljett" ska exempelvis också inledas med formuleringen "Köp
biljett" i attributet aria-label eller aria-labelledby.
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Användare med kognitiva eller grava motoriska funktionsnedsättningar kan
använda rösten för att styra ett gränssnitt, istället för att använda tangentbord eller
pekdon för att navigera. När visuellt synliga och dolda etiketter stämmer överens
fungerar även röststyrning på ett bra och förutsägbart sätt.

Kommentar
När klickbara bilder innehåller texter kontrollerar vi att alt-texten innehåller den
synliga texten. Gör det inte det kan det exempelvis bli problem att nå objekten för
användare som styr med röststyrning. På en del ställen stämmer inte alt-texten
helt överens med den synliga texten på klickbara bilder:

Det är också en fördel om den visuella texten står först i ordningen i den visuellt
dolda beskrivningen. Så för logotypens alt-text rekommenderar vi texten
"Mariestads kommun, till startsidan".
På bilden nedan finns en del av bildens text med i alt-texten, men hela behöver
finnas med för att denna punkt ska bli godkänd.

Rekommendationer
• Se till att alt-texten minst innehåller den synliga texten i klickbara bilder.
Åtgärda alt-texterna på de exemplen i beskrivit ovan. Alt-texten får innehålla
mer än den synliga beskrivningen men inte mindre. Det är också en fördel om
den visuella texten står först i ordningen i den visuellt dolda beskrivningen.
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Länkar
WCAG 2.1 - 2.5.3 (A)

NL120: Funktionalitet som aktiveras eller styrs
genom rörelse kan inaktiveras och styras på andra
sätt

Inte aktuell

Bakgrund
Mobila enheter kan förutom tangentbord och tal, även använda accelerometer,
gyroskop och kamera som metod för inmatning från användaren, eller för att
utföra en funktion i enheten.
För användare med motoriska funktionsnedsättningar är det problematiskt när
funktioner i ett gränssnitt är baserade på rörelse. Det förutsätter att användaren
kan röra fritt på sin enhet vilket exempelvis inte är möjligt för användare som har
sin enhet monterad på sin rullstol. Om användaren inte erbjuds ett alternativ kan
det vara omöjligt för vissa användare att styra ett gränssnitt. Därför ska gränssnitt,
när det är möjligt, kunna styras med knappar, länkar och andra objekt som
alternativ till rörelse.
Det finns undantag för funktioner som är beroende av rörelse för att fungera,
exempelvis stegräknare och vattenpass.

Kommentar
Det finns ingen funktionalitet som styrs genom rörelse av enheten.

Länkar
WCAG 2.1 - 2.5.4 (A)

NL140: Markering av klickbara objektet och
intilliggande färger ska ha en kontrast på minst
3,0:1

Behöver
förbättras

Bakgrund
Det är inte bara text som behöver vara tydlig och ha tillräckliga kontraster i ett
gränssnitt. Interaktiva objekt som knappar, länkar och formulärfält ska vara tydligt
urskiljbara, även i dåliga ljusförhållanden. För att även användare med lättare
synnedsättningar ska kunna urskilja gränssnittskomponenter, är det är viktigt att
ramar kring sådana objekt har goda kontraster mot intilliggande färger. Här ska
kontrastvärdet vara minst 3,0:1.
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Kontrastkravet mellan ram- och bakgrundsfärg gäller i flera situationer: när
användare markerar ett klickbart objekt eller formulärsobjekt, när ett objekt är i
fokus när användaren styr med tangentbordet eller när användaren har valt ett
specifikt objekt.
Kontrastkravet gäller inte komponenter vars utformning inte har anpassats
eftersom utseendet på dessa bestäms av användarens webbläsare. Det gäller
inte heller inaktiva komponenter.

Kommentar
De markeringar som är relevanta för kontrastbedömning här är ramar, alltså inte
klickytor med heltäckande bakgrund. De flesta klickytor markeras med helfärgad
bakgrund men det finns undantag där de markeras med ram:

Ramens kontrast mot bakgrunden har ett värde på 1.1:1 vilket är för lågt, det ska
vara minst 3.0:1.
I vår WCAG 2.0 revision beskrev vi att ni behöver utforma en fokusmarkering när
man styr med tangentbord eftersom den som finns nu är webbläsarens inbyggda.
De inbyggda markeringarna är olika men ofta för svaga. Vi vill uppmärksamma er
på att kontrastkravet kring rammarkering även gäller markeringar som
fokusmarkering. Ha det i åtanke när ni utformar en fokusmarkering, att om det är
en ram ska ramens kontrast mot bakgrunden överstiga 3.0:1.

Rekommendationer
• Öka kontrasten på den ram som markerar ett klickbart område beskrivet
ovan till minst 3.0:1. Även om det inte ingår i WCAG 2.1 kriteriet
rekommenderar vi att ni då även höjer en del av de kontrasterna med
heltäckande bakgrund. I bilden ovan har både ramen och den heltäckande
klickytan 1.1:1 vilket nästan inte är någon kontrastskillnad alls.
• Ha i åtanke att kontrastkravet även gäller för markeringar som
fokusmarkering med tangentbord. Vi har rekommenderat i vår tidigare rapport
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att ni behöver utforma en tydlig markering för tangentbordsfokus. Tänk på att
kontrasten för markeringen, om det är en ram, ska överstiga 3.0:1.

Länkar
WCAG 2.0 - 1.4.11 (AA)
WCAG 2.1 - 1.4.11 (AA)
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