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Sammanfattning 
Det finns mycket bra på sajten ur ett tillgänglighetsperspektiv, 
exempelvis att ni jobbar med visuellt stöd i form av filmer och 
bilder, har generellt bra kontraster och plattor bakom all text på 
bilder. Navigeringen och menyerna är generellt bra! Men det 
finns också en del tydliga avsteg från WCAG 2.1 (Web Content 
Accessibility Guidelines).  

Här är de områden som vi skulle rekommendera er att prioritera 
högst:   

● Texta filmer (1.2.2) 

● Tangentbordsnavigering (2.1.1) 

De problem vi identifierat rör olika roller: utvecklare, redaktörer, 
beslutsfattare och designers. För att ta steg framåt behöver dessa 
roller jobba tillsammans på ett strategiskt sätt. Workshops eller 
utbildning kan ofta vara en bra start för att få igång ett gott 
samarbete i teamet. 

Vi rekommenderar er även att genomföra användningstester 
med personer med funktionsnedsättningar. Det är ett viktigt 
komplement till en WCAG-granskning som denna, för att bättre 
förstå användarupplevelsen för olika målgrupper. Det finns 
många sätt att hitta användare för detta, och det behöver inte ta 
mycket tid.   
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Vi börjar med några bra saker! 
● Länkar i brödtext är understrukna, vilket gör att man kan 

upptäcka dem även om man har nedsatt färgseende.  

 

● Ni har relevanta länkar på startsidan med sådan som 
många användare vill hitta vilket underlättar för många och 
särskilt för personer med kognitiva 
funktionsnedsättningar. 

● Ni jobbar en del med video, vilket är extra bra för 
användare med exempelvis autismspektrumtillstånd eller 
lässvårigheter. Det underlättar även förståelsen för 
personer som är nya i landet och har svårt för språket. Ni 
bör dock ha undertexter till alla videofilmer. 

 

● Foton som förtydligar puffar och kategorier ger trygghet 
och förförståelse. Detta är extra viktigt för användare med 
bristande föreställningsförmåga, vilket är vanligt bland 
personer med kognitiva funktionsnedsättningar. Ni har 
även tänkt på att använda inkluderande foton, som här 



 

 

under “Gifta sig” 

 
● När ni har använt saker som generellt brukar vara 

otillgängliga, t.ex. en “karusell” så har ni tänkt på 
tillgängligheten genom att t.ex. ha en “pausa” knapp. 

Läs inte detta dokument uppifrån och ned 
För att få en tydligare överblick rekommenderar vi dig att istället 
utgå från sammanställningen i kalkylarket nedan som sedan 
länkar in till specifika delar av detta dokument:  

falun.se WCAG 2.1 A och AA 

   

https://docs.google.com/spreadsheets/d/17YAxQZdc2hMu8NIY1fVcF0BShfaUgJ8cZO38zs7Wlhw/edit?usp=sharing


 

 

Beskrivningar och förbättringsförslag 

Fokus hamnar på visuellt dolda element 

Problem 
Användare som navigerar med tangentbordet får problem när de navigerar i 
toppen av varje sida där det finns en interaktiv menyrad: 

 

Tabbar man sig igenom denna hamnar fokus på dolda objekt: 

 

Tab steg 1-4 ser bra ut, men 5-10 är dolda element som först visas om 
användare expanderar “dela” eller “kontakt: 

 



 

 

 

Dessa delar av sidan har dolts i kod med hjälp av “max-height: 0” 

 
vilket inte tar bort elementet utan endast visuellt döljer det, därför kan 
skärmläsare och tangentbord fortfarande få fokus på elementen. Effekten blir att 
fokus-markeringen “tappas bort” och blir osynligt i 5 tab-steg i rad och 
användaren vet inte vart på sidan de befinner sig tills de kommer förbi de dolda 
elementen. 

Lösningsförslag 
● Dölj element med “display: none” i koden. 

 



 

 

Landmärket “Main” saknas 

Problem 
Användare som navigerar med hjälp av landmärken kan inte hitta till huvuddelen 
av innehållet, eftersom den delen inte ligger i något landmärke.

 

Det finns en “Skip to main content” länk som tangentbord kan komma åt, vilket 
är bra och hjälper vissa användare hitta till huvudinnehållet. Men det finns även 
användare som navigerar genom att hoppa mellan landmärken och de kommer 
inte att kunna nå huvudinnehållet. 

Lösningsförslag 
● Lägg den del av sidan som räknas som huvudinnehåll i HTML5 elementet 

<main> 

Mer information här 

 

https://dequeuniversity.com/rules/axe/3.3/landmark-one-main?application=AxeChrome


 

 

Huvudnavigering ej uppmärkt som “navigation” landmärket 

Problem 
Användare som navigerar med hjälp av landmärken kan inte hitta till 
huvudnavigeringen, eftersom den inte är kodad som <nav>.

 

Den sekundära navigeringen till vänster på bilden är uppmärkt som “navigation” 
landmärket genom att HTML elementet <nav> används. Dock är inte 
huvudnavigeringen uppmärkt på rätt sätt. En skärmläsaranvändare som listar 
alla landmärken för att ta sig snabbt till huvudnavigeringen kommer inte att hitta 
den. 

Lösningsförslag 
● Lägg den del av sidan som räknas som huvudnavigering i HTML5 

elementet <nav> 

● När ni sen har flera <nav> delar på sidan bör ni döpa dem med aria-label 
till någonting meningsfullt, t.ex. “Huvudmeny” och “Detaljmeny” eller 
liknande. Annars står de bara som “navigering”, “navigering” i listan på 
landmärken och är svåra att välja mellan. 

 



 

 

 

 

Interaktiv karta saknar inledande information 

Problem 
Skärmläsaranvändare måste tabba sig igenom väldigt många steg (ca 20 st) 
innan de kommer till någon text om sidan: 

 

 

Kartan i sig är mycket ambitiös när det kommer till tillgänglighet! Det finns 
fortfarande vissa så kallade tangentbords-fällor där man inte kan komma ur 
kartan med hjälp av tab-tangenten, men överlag är det en ovanligt tillgänglig 
karta. Vi kommer inte att gå in i detalj i kart-appens tillgänglighet här.  



 

 

Dock är det alltid en bra ide att informera i text innan man tvingas gå in i själva 
kartan, så att man kan avgöra om man är intresserad av kartan innan man ger 
sig in i den, och de 20 steg som krävs för att ta sig ut. 

Lösningsförslag 
● Flytta introduktionen för sidan till innan kartan. 

 

Detta gäller alla interaktiva element på alla sidor, ha gärna en introduktion i text 
innan själva elementet. 

 

Karusell 

Problem 
Karuseller är alltid svåra att göra tillgängliga, och vi rekommenderar aldrig att 
använda dem av det skälet. Karusellen på startsidan är bra i det avseende att 
den har en “pausa” knapp.  

 

Dock återstår ett problem. 

För tangentbordsanvändare som tabbar sig in i karusellen hamnar fokus på 
element som är dolda. T.ex. hamnar fokus på länken i sida 1 medans sida 2 visas 
på skärmen. Det betyder att ingen fokusmarkering syns på skärmen och 
användaren kan därför inte veta vart fokus är. Orsaken till problemet är att sidor 
som ej ska synas dolts med fel css lösning: 



 

 

 

Alltså, med “opacity: 0” samt ”z-index: 1” (sidan som visas har z-index: 2 och 
hamnar därför över den dolda sidan). 

Alla element som döljs på detta sätt kommer fortfarande att synas för 
skärmläsare och tangentbordsanvändare. 

Lösningsförslag 
● Undvik karusell helt och hållet i de fall där alternativ finns 

● Dölj element med “display: none” så att det döljs även för skärmläsare och 
tangentbord. 

 

 

Knappar kodade som länkar  

Problem 
Knappar ska kodas som <button> för att korrekt förmedla att de är knappar. På 
några platser förekommer länkar som borde vara knappar, t.ex. paus/start 
knappen i karusellen:  

 

Detta gör interaktion svår för skärmläsaranvändare. 

Lösningsförslag 
● Koda alla knappar som <button> 

 



 

 

Fel ordning på “visa fler...” 

Problem 
Länken “Fler artiklar” kommer före titeln “Artiklar” i ordningen på startsidan. 
Detta återkommer på flera ställen. Denna länk bör läsas upp efter att man gått 
igenom alla element i listan, eller åtminstone efter rubriken för avsnittet.  

I nuläget hör användaren “lämna synpunkter och klagomål - länk” - “Visa fler 
artiklar” utan att veta att det ens finns ett avsnitt med artiklar som heter 
“Aktuellt” eftersom detta inte lästs upp ännu. 

 

Exempel på samma komponent i “Utbildning och Barnomsorg”: 

 

Lösningsförslag 
● Flytta länken “visa fler...” till sist i avsnittet det berör. 

● Testa att tabba igenom för att se att ordningen är logisk. 

 

 

   



 

 

Cookie banner färgkontraster 

Problem 
Färgkontrast mellan bakgrund och text måste vara över 4.5:1 och kombinationen 
av orange bakgrund och vit text som används i bl.a. den Cookie banner som 
finns har lite för låga kontraster: 

 

Den ljusaste tillåtna orange bakgrundsfärgen mot vit liten text är #BB5730. 

Lösningsförslag 
● Gör texten i Cookie Banner till “large text” så klarar den kraven på 3:1 som 

gäller för större text. Alternativt se om en annan färgkombination kan 
användas istället. 
 
“Large text is defined as 14 point (typically 18.66px) and bold or 
larger, or 18 point (typically 24px) or larger.” 

   



 

 

Sökresultat filter ej nåbart för skärmläsare 

Problem 
Skärmläsaranvändare kan inte komma åt filterfunktionen som finns i 
sökresultaten. 

 

“Filtrera sökresultat” är inte kodad som en knapp eller som något interaktivt 
element utan som en <div> med en <h2> inuti. Skärmläsaranvändare kommer 
inte att förstå att det är en knapp som öppnar en filterfunktion och användare 
som tabbar mellan interaktiva element kommer inte att nå den.  

Dessutom är plustecknet som används grått mot en grå bakgrund och har för 
låga kontraster för att synas tydligt. 

Lösningsförslag 
● Koda elementet som en <button> och använd aria-expanded: true/false 

för att indikera status. 

● Öka kontrasterna på plustecknet som visuellt indikerar att fältet kan 
öppnas. 

   



 

 

Länkstigar i sökresultat 

Problem 
Det kan vara pedagogiskt klokt att visa länkstigar för sökresultaten för att 
informera användare om var på falun.se resultatet finns. Det gör det möjligt att 
göra en rimlighetsbedömning om förslaget är det jag letar efter eller ej.  

Skärmläsaranvändare måste dock på grund av detta tabba sig igenom väldigt 
många länkar (22 st) för att komma till sökresultat 4 i listan: 

 



 

 

Lösningsförslag 
● Koda sökresultaten t.ex. “Förskola och Skola”  som headers t.ex.  

<h3> <a href=...> </h3>  
så att användare kan hoppa mellan rubriker för att snabbt hitta bland 
sökresultat. Detta används av t.ex. Google och skärmläsaranvändare är 
därför vana vid den funktionaliteten. 

   



 

 

Sidan för sökresultat onödigt komplicerad 

Problem 
Sidan för sökresultat används av många användare på många webbplatser, 
nästan alltid på samma sätt. Man vill skriva in en sökterm, få resultat, bläddra 
igenom resultaten tills man hittar det man letade efter. Om man inte hittar det 
man letar efter på första sidan vill man kanske visa fler resultat eller söka på 
någonting annat. 

Det finns ytterst få tillfällen då man vill direkt till sida 15 av 85 i sökresultaten. 

Lösningen med paginering längst ner på sidan är därför onödigt komplicerad.  

 

Den innehåller dessutom en del tillgänglighetsproblem. T.ex. är inte länkarna 
namngivna på ett sätt som ger förståelse för skärmläsaranvändare. De heter 
bara “2, Länk”, “3, Länk” etc och ingen rubrik finns som beskriver att det rör sig 
om paginering. 

Det finns även tips för inmatning som dyker upp under alla sökresultat: 

 

Denna är inte placerad nära fältet där jag gör min sökning, och formuleringen 
bör ses över. Det är mycket bra att använda exempel, men i detta fall är 
exemplet inte tydligt nog i sig själv. T.ex. kan det vara bra att nämna att man ska 
använda citationstecken, samt ge ett verkligt exempel och inte ett fejkat sådant. 

Lösningsförslag 
Vi föreslår att ni förenklar er sida för sökresultat genom att: 

● Byta pagineringen mot en tydlig “call to action” knapp som heter “Nästa 
sida” eller “Visa flera” eller liknande. Om nya resultat då läggs till i listan av 
resultat så behövs ingen “tillbaka” eller “tidigare” knapp, så länge fokus 
flyttas till det första nya elementet. Man kan fortfarande visa hur många 
resultat som finns i form av text, men fokus bör tydligt vara på “Visa fler” 



 

 

knappen. Här är ett exempel från en annan webbplats för inspiration: 

 

● Om ni vill ha kvar pagineringen så bör det finnas en rubrik som informerar 
om att det är paginering som följer. Den kan döljas visuellt eftersom 
informationen redan förmedlas visuellt. Dessutom bör länkarna ha en 
beskrivande aria-label t.ex. “Till sida 2” istället för “2”. 

● Tips för inmatning bör flyttas till att ligga nära det sökfält som de berör, 
alltså högst upp vid sökrutan, dessutom bör meningen formuleras om 
något, t.ex. ‘Vill du söka på en mening använd citationstecken, t.ex. 
“Förskolor i Falun” ‘ 

   



 

 

Plus/Minus knappar i navigering för submenyer 

Problem 
Skärmläsaranvändare får ej veta vad knapparna i den sekundära navigeringen 
gör. Det framgår inte heller att det finns submenyer. 

 

Dessa knappar läses upp som endast “knapp”.  

Det finns en <span> i knappen med en visuellt dold text “Öppna/Stäng” men den 
blir ej uppläst av skärmläsare.  

Lösningsförslag 
● Använd aria-label för att ge knappen en bra text för skärmläsare. 

● Använd aria-expanded för att indikera att området expanderar. 

   



 

 

Vissa alt-texter beskriver inte motivet 

Problem 

 

Lösningsförslag 
● Beskriv motivet i alla alt-texter 

   



 

 

Länkar som öppnas i nytt fönster 

Problem 
Det finns endast visuell information om vilka länkar som leder till att ett nytt 
fönster öppnas. Det finns ett “title” attribut men det förmedlas ej av alla 
hjälpmedel och är inte rätt sätt att ge informationen till hjälpmedelsanvändare. 

Dessutom är ikonen som används anpassad endast för liten text: 

 

Och är svår att se vid större text, som i puffar: 

 

 

Lösningsförslag 
● Använd inte “title” för att förmedla information, använd istället exempelvis 

aria-label. 
● Anpassa storleken på ikoner till storleken på texten.   



 

 

Filmer saknar undertexter och syntolkning 

Problem 
Ni använder video vilket är mycket bra för många målgrupper. Video ska dock 
aldrig vara det enda sättet att ta del av information, och de ska alltid ha 
undertexter och syntolkning för att vara godkända.  

 

Lösningsförslag 
Webbdirektivet gäller för ny video enbart, men självklart är det bästa om ni kan 
åtgärda detta för existerande video också; 

 “ tidsberoende media (video m.m) berörs från och med den 23 september 2020. “ 

Vi föreslår därför att ni redan nu gör detta: 

● Lägg till undertexter och syntolkning för alla filmer. 

● Erbjud gärna text-alternativ för filmer om informationen inte redan finns i 
text i anknytning till filmen. T.ex. kan ni länka till transkriberingar eller 
manus i text som kan läsas i eget tempo separat. 

https://webbriktlinjer.se/riktlinjer/118-syntolka-eller-erbjud-alternativ-till-videoin
spelningar/ 

https://webbriktlinjer.se/riktlinjer/117-texta-inspelad-rorlig-media/ 

 

Podcast saknar textalternativ 

Problem 
Det finns en podcast “falupodden” som har en spelare. Spelaren i sig är 
tillgänglig och kan användas med tangentbord och skärmläsare, men det saknas 

https://webbriktlinjer.se/riktlinjer/118-syntolka-eller-erbjud-alternativ-till-videoinspelningar/
https://webbriktlinjer.se/riktlinjer/118-syntolka-eller-erbjud-alternativ-till-videoinspelningar/
https://webbriktlinjer.se/riktlinjer/117-texta-inspelad-rorlig-media/


 

 

transkribering av innehållet. Det betyder att för personer med nedsatt hörsel är 
innehållet otillgängligt.  

 

Lösningsförslag 
För alla sidor som har ljud utan bild (t.ex. podcasts) se till att det också finns en 
textbeskrivning som ger motsvarande information som ljudet i klippet. 
Textbeskrivningen ska ligga i nära anslutning till ljudklippet, eller vara länkat i 
nära anslutning till ljudklippet. 

 

Livesänd video saknar undertexter 

Problem 
Den livesända video ni har för t.ex. Kommunfullmäktige är bra och hjälper 
många användare att enkelt ta del av offentliga möten som de kanske annars 
har svårt att ta sig till. För hörselskadade användare är det viktigt att all livesänd 
video har undertexter för att vara tillgänglig för dem. 

 



 

 

Lösningsförslag 
Ni bör diskutera möjligheterna att texta eller åtminstone automattexta livesänt 
videomaterial, exempelvis med www.textamig.se eller liknande tjänster. 
Diskussionerna bör kunna leda till ett av följande beslut: 

1. Börja med livetextning 
2. Börja med automatisk textning av live video 
3. Beskriv i tillgänglighetsutlåtande varför livetextning faller utanför 

“rimlighetsklausulen” för t.ex. Webbfullmäktige och fortsätt tills vidare 
med otextade livesändningar. 

Det bör aldrig vara ett alternativ att sluta med livesändningar helt på grund av 
detta krav. Livesändningar hjälper många användare och att ta bort dem vore att 
försämra tillgängligheten för vissa för att sänka nivån till en jämn lägre nivå av 
tillgänglighet för alla. Vi rekommenderar aldrig detta, utan rekommenderar 
ovanstående lista i prioritetsordning. 

 

   

http://www.textamig.se/


 

 

Vissa listor går ej att använda med tangentbord eller skärmläsare 

Problem 
Många listor inne på sidor t.ex. under webbsändningar går ej att använda med 
tangentbord eller skärmläsare. Det krävs mus för att klicka och expandera 
listelement. Resultatet är att tangentbordsanvändare inte kan komma åt tidigare 
webbsända kommunfullmäktige. 

 
Här ett ytterligare exempel som ej fungerar från Utbildning och Barnomsorg: 

 

Och ett exempel på fungerande listor från Öppna ditt hem: 

 

https://www.falun.se/kommun--demokrati/kommunens-organisation/kommunfullmaktige/webbsandning-fran-kommunfullmaktige.html
https://www.falun.se/utbildning--barnomsorg/e-tjanster-och-blanketter/forskola/svara-pa-platserbjudande.html
https://www.falun.se/bygga-bo--miljo/bostader-och-lokaler/hitta-bostad/oppna-ditt-hem/oppna-ditt-hem---boenden.html


 

 

Lösningsförslag 
Koda expanderbara listor korrekt, t.ex. med <button> element och 
“aria-expanded” attributet för att indikera öppen eller stängd status. Testa med 
tangentbord för att se att det går att expandera och fälla ihop expanderbara 
listor. Detta problem förekommer på många sidor! 

 

Citat upplevs ej som citat i uppläst text 

Problem 
Citat i text markeras med citationstecken (“) vilket ger seende läsare förståelse 
för att texten är ett citat. Detta förmedlas dock inte i koden vilket gör att citat 
upplevs som vanlig redaktionell text av skärmläsaranvändare. Nedanstående 
text som är citerat går ej att höra skillnad på i skärmläsare jämfört med texten 
under som ej är citerad. 

 
 

Lösningsförslag 
Se till att redaktörer använder “citat” funktionen för att lägga in citat och 
blockcitat i redaktionell text. Om ingen sådan funktion finns, lägg till den, eller på 
se på annat sätt till att citat kodas med <blockquote> eller <q> taggar. 

Denna funktion stöds inte helt av alla skärmläsare så även korrekt kodade citat 
kan upplevas som brödtext. Därför kan ett alternativ vara att göra det begripligt 
på andra sätt att text är citerad, t.ex. genom att skriva  

“Jag som mådde dåligt ...” säger Jackie Stål från organinsationen… 

På så sätt spelar det ingen roll om koden är rätt eller ej, det går ändå att förstå 
att det rör sig om ett citat. 

 



 

 

Redaktionellt innehåller hänvisningar som kräver syn 

Problem 
På vissa sidor hänvisas till “menyn till vänster” eller “Tabellen till höger”. Denna 
information ligger inte till vänster eller höger för en skärmläsare, samt ofta inte i 
mobilläge heller.  

 
 

Lösningsförslag 
Instruera era redaktörer i att undvika att referera till riktningar för att hjälpa 
läsare att navigera på hemsidan.  

 

 

Sökfältet felkodat 

Problem 
Sökfältet beskrivs med aria-attribut som att det har autocomplete och popup. 
Det stämmer inte, och är troligen en rest från gammal funktionalitet.  

 
 

Lösningsförslag 
Ta bort onödiga aria-attribut som beskriver icke-existerande funktionalitet. 

 



 

 

Translate modal otillgänglig 

Problem 
Translate-länken i sidhuvudet öppnar en modal från google. Den modalen går 
att öppna med hjälp av tangentbordet, men det är svårt att komma in i den 
eftersom den lägger sig längst ner på sidan i koden trots att den är högst upp 
visuellt. Det leder till att personer som navigerar med tangentbord samt 
skärmläsaranvändare måste tabba sig igenom allt innehåll på hela sidan för att 
kunna komma till den modal de valt att öppna. 

Translate är dessutom ett engelskt ord och bör markeras upp med “lang” 
attributet som engelska. 

 
 

Lösningsförslag 
Se till att google translate modalen får fokus direkt när man öppnar den.  
 
Markera upp texten som engelska med “lang”-attributet. 

 

Engelska sidor ej uppmärkta som engelska  

Problem 
Sidor om t.ex. SFI är skrivna på engelska men är ej uppmärkta korrekt i koden 
som engelska med “lang”-attributet. 

Nedan ser vi en paragraf på SFI-sidan som är korrekt uppmärkt, men resten av 
sidan är ej uppmärkt korrekt. 



 

 

 
 

Lösningsförslag 
Markera sidor som är skrivna på engelska med lang=”en” i koden.  

 

Benämning av e-tjänster  

Problem 
Under sidan “Självservice och blanketter” kan man klicka sig in till “utbildning och 
barnomsorg” som ligger under falun.se. Där benämns dock sidan “E-tjänster och 
blanketter”. Detta kan leda till onödig begreppsförvirring. 

 
 

Lösningsförslag 
Fundera på om båda begreppen e-tjänst och självservice behövs, samt hur ni i så 
fall kan förtydliga skillnaden mellan dem. 

 

Evenemangskalendern är otillgänglig  

Problem 
Kalenderkomponenten som används under “Det händer i Falun” är otillgänglig. 
Här är ett axplock av problem: 

1. Det saknas fokusmarkering på knapparna som går att nå med 
tangentbord (förra/nästa månad) 

2. Det går ej att nå dagarna i kalendern med tangentbordet. 
3. Dagarna med innehåll går att klicka på men går ej att aktivera med 

tangentbord 



 

 

4. Innehållet som uppdateras vid klick läses inte upp för skärmläsare 
5. Tabellrubrikerna “mån-sön” är ej markerade som rubriker i tabellen. 

 
 

Lösningsförslag 
Byt ut kalenderkomponenten mot en tillgänglig variant, t.ex. 
https://fymmot.github.io/inclusive-dates/ 

Alternativt åtgärda samtliga tillgänglighetsproblem i den existerande 
komponenten. Dock verkar det vara en tredjeparts komponent så detta är 
troligen ej möjligt. 

 

 

Mobil menyknapp kodad som länk  

Problem 
Menyknappen i mobilt läge är ej kodad som en knapp. 

https://fymmot.github.io/inclusive-dates/


 

 

 

Lösningsförslag 
Koda knappar som <button> element. 

 

Mobil “stäng” knapp, textbeskrivning döljs på fel sätt  

Problem 
Menyn kan stängas med en kryss-knapp men knappen blir bara uppläst som 
“knapp” för skärmläsare eftersom den text som finns är dold med 
“display=none” vilket döljer den även för skärmläsare. 

 

 

Lösningsförslag 
Använd förslagsvis den css-klass ni använt tidigare “sv-visually-hidden” eller 
liknande för att dölja element som ni vill ska bli upplästa av skärmläsare. Se hur 
som helst till att knappen har en meningsfull textbeskrivning som skärmläsare 
kan uppfatta. 

 

Kontaktknapp kodad som länk  

Problem 
Kontaktknappen överst på varje sida är ej kodad som en knapp utan som en 
länk. 



 

 

 

Lösningsförslag 
Koda knappar som <button> element, och använd “aria-expanded” för att 
indikera att ett område fälls ut eller in. 

 

Synpunkter och klagomål formulär är otillgängligt.  

Problem 
Formulär från “flexiteforms.falun.se” bäddas in med iframes som saknar ett 
giltigt “title” attribut. Formulären från flexiteforms har dessutom stora 
tillgänglighetsproblem, t.ex. 

● Går ej att navigera korrekt med tangentbord 
● Använder ogiltiga aria “role” attribute 
● Felaktig fokushantering 
● Läser ej upp felmeddelanden korrekt 

Detta kan bli ett stort problem eftersom det handlar om att lämna in synpunkter 
och klagomål, något som särskilt ska kunna göras för bristande digital 
tillgänglighet i och med webbdirektivet.  



 

 

 

Lösningsförslag 
Antingen behöver ni byta ut komponenten till ett tillgängligt formulär, eller ta en 
diskussion med leverantören av komponenten om deras bristande tillgänglighet. 

Ange även “title” attribut på alla iframes. 


