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1 Är webbplatsen konsekvent i sin navigation, struktur 
och övriga utformning?

Nja, webbplatsen har avsnitt som ser lite olika ut i form och struktur men inom 
dessa avsnitt är det konsekvent.

2 Är det möjligt att navigera på webbplatsen genom att 
enbart använda tangentbordet på en dator?

Nja, det går att navigera i menyer och den huvudsakliga informationen, men 
vissa funktioner är inte åtkomliga via tangentbordet.

3 Är alla visuella rubriker uppmärkta med html-
elementen h1-h4 i rätt hierarkisk ordning?

Nej, det finns många sidor som inte har uppmärkta rubriker eller fel hierarkisk 
ordning på rubriknivåerna.

4 Går det att zooma gränssnittet utan att text hamnar 
bakom andra objekt och utan att information eller 
funktionalitet går förlorad?

Ja, all text och alla funktioner går att både se tydligt och komma åt. Det 
fungerar även utan att användaren behöver scrolla i sidled för att läsa texten.

5 Finns det formulär på webbplatsen som använder sig av 
en grafisk CAPTCHA-lösning?

Nej, inga formulär på webbplatsen använder en grafisk captcha.

6 Fungerar webbplatsen även i enheter med små skärmar 
som smartphones och surfplattor?

Delvis, enskilda tjänster fungerar inte, men webbplatsen är byggd med 
responsiv (följsam) design.

7 Är klickytorna så väl tilltagna att det går att klicka på 
dem på en liten skärm?

Delvis, men det finns ett undantag, exempelvis en kalenderfunktion.

8 Är ledtexterna placerade i direkt anslutning till 
formulärens olika objekt (textfält, radioknapp, 
kryssruta, select-lista)? Tänk på att ett sökfält är ett 
formulär som behöver en ledtext.

Ja, alla ledtexter ligger i direkt anslutning till formulärsobjektet.

9 Är det tydliga kontraster mellan bakgrund och 
förgrund?

Nej, det finns till exempel länkar och andra delar på webbplatsen som inte har 
tydliga kontraster.

10 Har ni aktivt gjort era pdf:er tillgängliga? Ja, vi har bara tillgängliga pdf:er på vår webbplats.
11 Är webbplatsens rubriker så tydliga att användarna 

snabbt förstår vad sidan, tabellen, funktionen eller e-
tjänsten handlar om?

Ja, rubrikerna innehåller nyckelord och är så tydliga att användarna snabbt 
förstår vad webbplatsens olika sidor och detaljer handlar om.

12 Kompletterar ni texter med ljud, bild eller film i de fall 
någon bedömer att det skulle behövas?

Ja, vi gör alltid en avvägning för att avgöra om vi behöver komplettera texterna 
på något sätt.

13 Är all information på webbplatsen skriven på begriplig 
svenska?

Ja, alla våra texter är skrivna på begriplig svenska.

14 Har länkarna unika länktexter? Ja, de är unika, men inleds ofta med "Läs mer om ..." "Klicka här ..." eller 
liknande.

15 Lyfter ni fram det som är mest relevant i era texter? Nja, vi har en mix av texter – en del är omfångsrika och svårgenomträngliga 
medan andra har ett tydligt syfte och lyfter fram det viktigaste för läsaren.

16 Är webbplatsens filmer textade? Ja, alla filmer är textade.

17 Visas fokus visuellt tydligt när användaren förflyttar sig 
med tangentbordet på webbplatsens sidor?

Nja, det är oftast tydligt. Men för enstaka länkar och knappar i innehållet, 
högerspalten eller sidfoten finns inget visuellt fokus.

18 Finns det tydligt markerade länkar till hjälp eller 
infogad hjälp i alla e-tjänster? Tänk på att detta även 
gäller till exempel flödet i en en köpprocess i en nätbutik 
eller när man beställer material, blanketter, bokar tider 
med mera.

Nej, det finns varken generellt eller för enskilda formulärsobjekt,

19 Ligger kontaktinformationen åtkomlig från alla sidor på 
webbplatsen?

Nej, vi har inte tydlig kontaktinformationen som ligger åtkomlig från alla 
sidor.
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