


Tillgänglighetsfrukost 22 juni
Webbredaktionen



Innehåll

1. Justeringar i mallar

2. Vad behöver jag som publicerare (fortsätta) göra?

3. Instruktioner och verktyg



Rubriknivåer i sidans editor

Rubrik 2 är första valbara nivå



Rubriknivåer i block

Alla block har rubriknivå 2

Rubrik 3 är första valbara nivå



Konstraster och nya rubriker



Expanderbara menyer

Kan hanteras med 

tangentbordet.



Innehåll (2)

1. Justeringar i mallar

2. Vad behöver jag som publicerare (fortsätta) göra?

3. Instruktioner och verktyg



Webbriktlinjer

DOS-lagen omfattar WCAG nivå AA 2.1 + ytterligare några krav. 

• Se webbriktlinjer.se> riktlinjer> DOS-krav> innehållsskapare

https://webbriktlinjer.se/riktlinjer/?filter=on&guidelineorder=a&freetext-filter=&query-vlwebb-target%5B%5D=281&query-vlwebb-tags%5B%5D=366


Se över dina sidor

• Är titeln och rubrikerna beskrivande och korrekt formaterade?

• Har bilderna alt-texter?

• Är länkarna tydliga?

• Behövs alla pdf:er? Är de tillgängliga?

• Har sidan rätt språk?

• Finns blankrader? Tomma rubriker och länkar?

• Laga ev trasiga länkar.

• Uppdatera modifieringsdatumet.



Riktlinje 5 – skriv tydliga länkar

Tydliga länkar underlättar för alla, men är särskilt viktigt för personer som 

använder vissa hjälpmedel. 

• Skärmläsaranvändare kan välja att navigera genom att enbart läsa upp 

länkarna på en sida. 

• För användare med nedsatt motorisk förmåga kan varje interaktion 

kräva mycket tid eller energi. 



Formulera länktexter med omsorg

• Länka ord som säger något om vart länken leder. 

• Använd samma länktext för alla länkar som leder till samma sida. 

Och omvänt: Låt inte länkar på samma sida med samma länktext leda 

till olika mål. 

• Använd gärna den länkade sidans rubriktext som länktext. 

• Ange i länktexten om länken går till en annan webbplats.



Goda exempel

• Anmäl dig till webbredaktionen@slu.se

• Regler för kontroll av livsmedel på livsmedelsverket.se

• Resultat från övervakning av granbarkborre

• Bibliotekets söktjänst Primo

mailto:webbredaktionen@slu.se


Undvik

onödiga ord, som till exempel

• Länk till …

• Klicka här för att …

• Följ länken …

• Läs mer om … här

• Länkar med hela URL:en



Innehåll (3)

1. Justeringar i mallar

2. Vad behöver jag som publicerare (fortsätta) göra?

3. Instruktioner och verktyg



Testa tillgängligheten

• WAVE Web Accessibility Evaluation Tool

• Siteimprove Accessibility Checker (tillägg för Chrome)

Dokument

• Kör Microsofts tillgänglighetskoll innan du sparar filer som pdf

• Checka och rätta gamla pdf:er med Acrobat pro

• Lyssna på den färdiga filen (högerklicka och välj Läs upp i Edge)

https://wave.webaim.org/
https://siteimprove.com/en/core-platform/integrations/browser-extensions/


Exempel Wave



Exempel Site improve accessability checker



Hjälpsidor på medarbetarwebben

https://internt.slu.se/riktat/administrativa-roller/webbpublicerare/webborganisation/tillganglighet-pa-webben/


Semestertider

Webblådan är obemannad v 28–31

Glad sommar till er alla! 

Vi ses i augusti.

Foto: Jenny Svennås-Gillner


