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Sammanfattning 
En digitaliserad samhällsutveckling leder automatiskt till att utvecklingen måste anpassas till så 

många kategorier av användare som möjligt. Tillgänglighet och dess riktlinjer spelar därför en 

viktig roll vid utvecklingen av olika eTjänster.  

 

Syftet med studien är att undersöka hur tillgängligheten ser ut för användargruppen 

slutanvändare i eTjänsten för bygglov hos Örnsköldviks kommun som samarbetsprojektet 

RIGES har tagit fram, om eTjänsten för bygglov uppfyller tillgänglighetskriterierna WCAG 2.0, 

nivå AA eventuellt nivå AAA samt vad som behöver göras för att nå upp till tillgänglighet.  

 

Datainsamlingen har gjorts för att sedan analyseras genom ett användartest där fem stycken 

användare fick navigera runt på eTjänsten för bygglov. Användartestet har kompletterats med ett 

tillgänglighetstest online (PTS-webbverktyg) samt beskrivning och navigering av eTjänsten för 

bygglov med hjälp av skärmbilder. Även en intervju med Örnsköldsviks representant för RIGES 

har gjorts. Kombinationen av dessa metoder har sedan kopplats mot den teoretiska delen vilket 

har resulterat i en bred uppfattning om hur tillgängligheten för eTjänsten ser ut.  

 

Undersökningen av eTjänsten för bygglov visade att testpersonernas upplevelse av eTjänsten var 

positiv. Detta berodde på att de flesta testpersoner inte upplevde några stora problem vid 

användandet. Undersökningen visade också att tillgänglighetstestet (PTS-webbverktyg) 

uppvisade ett högt procentuellt resultat. Det finns dock exempel som tyder på att eTjänsten inte 

följer alla kriterier för tillgänglighet på den rekommenderade minimumnivån AA. Efter 

genomförda föreslagna förbättringar har eTjänsten för bygglov stor potential till att uppnå en 

väldigt hög nivå av tillgänglighet då eTjänsten följer kriterier för tillgänglighet till en stor del 

även på den högre AAA nivån.   
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Summary 

A digitized community development automatically leads to the development of adaptation to as 

many categories of users as possible. Accessibility and guidelines for these therefore play an 

important role in the development of different eServices. 

 

The purpose of the study is to investigate how accessibility is available to the end user group in 

the eService for the construction permit at municipality of Örnsköldsvik which the cooperation 

project RIGES has developed, if the eService for the construction permit complies with the 

accessibility criteria WCAG 2.0, level AA and possibly level AAA and what needs to be done to 

achieve accessibility.  

 
The data collection has been done to then be analyzed by a user test where five users could 

navigate around the eService of the construction permit. The user test has been complemented 

with an online accessibility test (PTS web tool) as well as description and navigation of the 

eService of the construction permit using screenshots. An Interview with Örnsköldsviks 

representative for RIGES has also been made. The combination of these methods has been 

linked to the theoretical part, which has resulted in a broad understanding of how accessibility 

for the eService looks like.  

 

The survey of the eService for the construction permit showed that the test subjects’ experience 

of the eService was positive. This was due to the fact that most test subjects did not experience 

any major problems during use. The investigation also showed that the result of the accessibility 

test was represented as a high percentage score. However, there are examples indicating that the 

eService does not comply with all criteria for accessibility at the recommended minimum level 

AA. Following the proposed improvements, the eService for the construction permit has great 

potential for achieving a very high level of accessibility, as the eService adheres to accessibility 

criteria to a large extent even at the higher AAA level.  
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
År 1995 slog internet igenom på riktigt och sedan dess har den tekniska utvecklingen fortsatt i en 

stigande riktning (Findahl och Davidsson 2015, s. 3)  

Datorernas kapacitet ökade samtidigt som bredbanden blev kraftfullare och idag finns internet 

tillgängligt även via andra anordningar så som surfplattor och smarta mobiler (ibid.).  

 

Internet bör inte enbart ses som en informationskälla. Användare ska på ett enkelt sätt även 

kunna lösa vardagliga problem med hjälp av offentliga tjänster. Exempelvis att kunna deklarera, 

söka arbete, ansöka om pass eller ansöka om bygglov. Det finns en hel del olika tjänster som 

medborgarna kan använda sig utav och dessa bör vara anpassade till hela befolkningen.  

 

Begreppet tillgänglighet är ett viktigt begrepp när det gäller anpassning av olika tjänster. Med 

tillgänglighet menas att ”information och tjänster ska kunna användas av alla människor oavsett 

till exempel funktionsnedsättning” (Post och telestyrelsen, 2017). 

 

Det kan vara svårt att ta fram en exakt siffra på hur många som lider av en funktionsnedsättning i 

Sverige då det av förklarliga skäl handlar om integritet och ingen registrering av 

funktionsnedsättningen sker (Funka, 2017). Siffrorna ligger mellan 1,3 och 1,8 miljoner 

människor som har någon form av funktionsnedsättning (ibid.). Pendlingen mellan 1,3 och 1,8 

miljoner beror på olika faktorer, exempelvis medicinska diagnoser, personens subjektiva 

bedömning, arbetsförmåga eller andra faktorer som bygger upp beräkningen (ibid.). 9.5% av 

Sveriges befolkning använder sig av någon form av hjälpmedel som är relevant för personens 

funktionsnedsättning (ibid.). Det finns även hjälpmedel på internet som går att ladda ner för olika 

användningsområden, en del personer kan även köpa sitt hjälpmedel och då sker ingen 

registrering av köpet (ibid.). Detta resulterar i att siffran 9,5 procent troligtvis är betydligt högre 

(ibid.).  

 

Det pratas ofta om bristande tillgänglighet på webben när det handlar om personer som har en 

form av funktionsnedsättning. Från och med den 1 januari 2015 finns det nya bestämmelser i 

diskrimineringslagen (Nfsd, 2017). Detta innebär att det sker en diskriminering av personer med 

funktionsnedsättningar om det finns en bristande tillgänglighet och personer med 

funktionsnedsättningar har rätt att ställa krav på tillgängligheten (ibid.). Ansvariga personer för 

utvecklandet av en eTjänst är skyldiga att vidta åtgärder för att eTjänsten ska vara tillgänglig för 

personer med olika funktionsnedsättningar (ibid.). Det är viktigt att poängtera att det finns vissa 

skillnader inom ramen för vilka utvecklare av eTjänster och webbsidor som är skyldiga att vidta 

åtgärder för tillgängligheten. Det finns exempelvis ett undantag för företag som har färre än tio 

anställda och för privatpersoner som erbjuder varor och tjänster. Däremot bör alla andra som 

exempelvis kommuner och landsting följa diskrimineringslagen när det gäller tillgänglighet på 

webben. Kommuner och landsting bör ta hänsyn till att det inte ska finnas brister i 

tillgängligheten och med detta menas att en person som har någon form av funktionsnedsättning 

inte ska missgynnas om kommuner och landsting inte tar hänsyn och vidtar åtgärder för att 

personen ska kunna få samma förutsättningar på webben som en person utan funktionshinder 

(Nfsd, 2017). 

 

1.1.1 Riktlinjer för tillgänglighet 
För att göra innehåll på en webbplats eller hos en eTjänst tillgängligt så finns det ett visst antal 

rekommendationer som heter Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0. Myndigheter 

bör följa dessa för att deras innehåll ska kunna vara tillgängligt för så många medborgare som 

möjligt. Kategorin medborgare med funktionshinder spelar en viktig roll när det gäller att 

anpassa innehållet då det är speciellt viktigt att innehållet anpassas även till dessa för att kunna 
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göra innehållet tillgängligt för en så stor skara som möjligt. Kriterierna i WCAG 2.0 är kriterier 

av typen teknikberoende. Dessa är mätbara och med hjälp av specifika tekniker vägleds 

myndigheterna om hur de som bäst kan uppfylla kriterierna för tillgänglighet samt hur dessa ska 

tolkas (w3, 2008).   

 

1.1.2 RIGES 
RIGES står för Regional innovativ GIS och eTjänstesamverkan och är ett sammarbetsprojekt 

mellan fem olika kommuner, Härnösand, Sundsvall, Timrå, Kramfors och Örnsköldsvik. Syftet 

med projektet är att företag och allmänhet ska kunna söka bygglov på internet. Det går även att 

använda GIS (Geografiska informationssystem) som är kommunernas verktyg för kartor. 

Meningen med RIGES är att skapa en gemensam GIS-plattform. Denna plattform ska kunna 

möjligöra att de fem tidigare nämnda kommunerna publicerar sitt geografiska data. RIGES 

leverar två eTjänster, bygglovsansökan och informationstjänst. Tanken är att kunna återanvända 

dessa tjänster för att utföra andra typer av ärenden som exempelvis rör ansökningar. E-tjänsterna 

är så kallade generiska. Syftet med RIGES är att kunna skapa och förenkla. Exempelvis kunna 

skapa bättre service för alla inblandade så som organisationer, företag eller medborgare samt att 

kunna förenkla för dessa att få tillgång till information. Det ska även ske en förenkling när det 

gäller kommunikationen med kommunerna där fokus läggs på bygg och planeringsfrågor 

(Härnösand kommun, 2017).   

 

1.1.3 Hantering av bygglovsansökan på Örnsköldsviks kommun 
När en person skickar in en ansökan om bygglov till Örnsköldsviks kommun tar 

samhällsbyggnadsnämnden emot ansökan och skickar en bekräftelse på mottagande till den 

sökande. För att kunna bedöma om ansökan är komplett sker en granskning. Vid avsaknad av 

nödvändiga handlingar skickas en förfrågan om kompletteringar till sökanden. Om ansökan är 

komplett från första början är nästa steg att underrätta sökandens berörda grannar. Grannarna ska 

ges en möjlighet att framföra synpunkter på bygget som senare kan vägas in i beslutet. Nästa steg 

är att granska bygglovet mot Plan- och Bygglagen och dess föreskrifter (lagliga bestämmelser). 

Om bygglovet beviljas informeras både den sökande och berörda grannar om beslutet. Beviljat 

beslut innebär att den sökande kan börja bygga (om kommunen har gett ett startbesked). 

(Örnsköldsviks kommun, 2017)     

 

1.2 Problemformulering 
När myndigheter utvecklar webbplatser eller eTjänster så bör dessa följa 

tillgänglighetsstandarden WCAG2.0 vilket ska resultera i att så många användare som möjligt 

ska kunna använda webbplatsen eller eTjänsten. RIGES har tagit fram olika eTjänster som rör 

bygglov. E-tjänsterna för bygglov bör följa rekommendationerna för tillgänglighet (WCAG2.0). 

Det finns kommuner där olika typer av ansökningar fortfarande kan göras i pappersformat. Det 

är därför aktuellt och viktigt att tillgänglighetsanpassa befintliga eTjänster eller eTjänster som 

utvecklas för övergången från pappersansökningar till ansökningar via eTjänster. 

 

Frågorna samt punkterna som studien kommer att ta upp är: 

 

 Hur ser tillgängligheten ut för användargruppen slutanvändare i eTjänsten för bygglov 

som samarbetsprojektet RIGES har tagit fram? 

 Uppfyller eTjänsten för bygglov tillgänglighetskriterierna WCAG 2.0, nivå AA eventuellt 

AAA? 

 Vad behöver göras för att nå upp till tillgänglighet? 
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1.3 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka vilka tillgänglighetskriterier som följs när det gäller 

eTjänsten för bygglov hos Örnsköldsviks kommun. Utifrån undersökningen kommer 

förslag/behov på förbättringar tas upp om det är aktuellt det vill säga om eTjänsten inte följer 

tillgänglighetskriterierna.  

 

 

1.4 Avgränsningar 
Studien avgränsar sig till uppfattning av tillgänglighet när det gäller eTjänsterna för bygglov som 

samarbetsprojektet RIGES har tagit fram och som finns tillgängliga på följande fem kommuners 

webbplats: Härnösand, Sundsvall, Timrå, Kramfors och Örnsköldsvik. 

Fokus har lagts på eTjänsten för ansökan om bygglov på Örsköldsviks kommun. 
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2 Metod 
I följande kapitel beskrivs metoderna som har använts för att bygga upp studien. 

 
2.1 Kvalitativ forskningsmetod 
Det finns en avsikt med en kvalitativ forskningsmetod och avsikten är att förstå och uttyda 

fenomen. Frågor som kan ställas är exempelvis: 

 

 Vem? 

 Vad?  

 Hur?  

 Varför? 

 Var?  

 

Svaren på dessa frågor uttrycks som ord och satser. Det går att samla in data med hjälp av 

exempelvis en temaintervju där den intervjuade personen kan ge fritt formulerande svar. 

(Nyberg, 2000, s.100) 

 

 

2.2 Litteraturstudier 
För att få en större inblick inom ämnena tillgänglighet och eTjänster har fokus till en början lagts 

på litteraturstudier. För att kunna utföra den praktiska delen av arbetet har litteraturstudier även 

bidragit till att få fram en relevant teori om ämnet som har legat till grund för studien. Eftersom 

ämnet tillgänglighet och teorin bakom ämnet är speciellt viktigt för den här studien så krävs det 

en teoridel som är så precis som möjlig för att sedan kunna förstå och utföra det empiriska 

arbetet i studien.   

 

2.2.1 Litteraturstudier, eTjänst 
För att först kunna förstå vad en eTjänst är har Hultgrens (2007) studie ”eTjänster som social 

interaktion via användning av IT-system-en praktisk teori” använts. Hultgrens studie beskriver 

innebörden av en eTjänst. 

 

Sökord: 

 eTjänst 

 Vad är en eTjänst? 

 

2.2.2 Litteraturstudier, tillgänglighet. 
Arbetets största och viktigaste fokus läggs som tidigare nämnt på tillgänglighet i samband med 

interaktionen användare av eTjänst och dator. För att det ska uppnås en så hög tillgänglighet som 

möjligt finns det en del riktlinjer (rekommendationer) som en utvecklare bör följa. 

Litteraturstudierna  och teorins grund baseras på W3C:s riktlinjer för tillgänglighet ”Web content 

accessibility guidelines (WCAG) 2.0” då dessa är direkt relevanta för studien.  

 

Sökord: 

 Tillgänglighet 

 WCAG 2.0 

 

2.3 Fallstudie 
Oates (2006) menar att det finns flera olika sätt att utföra en studie på och att en fallstudies 

karaktär är en typ av forskningsstrategi där meningen är att kunna ge djupare kunskaper om det 

som undersöks. Det fallstudien kan göra är att undersöka saker i detalj (Denscombe, 2013, s. 60). 
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En av fallstudiens starka sidor är att olika datainsamlingsmetoder kan kombineras, som 

exempelvis intervjuer och observationer för att utgöra ett brett tillvägagångssätt för forskaren 

(ibid., s. 59, 61). Alla metoder som är relevanta och lämpliga för studien kan användas i en 

fallstudie (ibid., s. 61). Användandet av fallstudie som en av metoderna anses vara relevant i 

studien då den går djupare in på Örnsköldsviks kommuns eTjänst för bygglovsansökan. 

 

2.4 Datainsamling 
Datainsamlingen som gjordes bestod utav: 

 

 Användartest 

 Tillgänglighetstest (PTS-webbverktyg för tillgänglighet) 

 Intervju  

 Dokument 

 

2.4.1 Användartest 
Syftet med ett användartest är att kunna få en så bra uppfattning som möjligt om hur i detta fallet 

en eTjänst fungerar vid användandet. Det var extra viktigt att göra ett användartest med flera 

testpersoner för att inte bara dra slutsatser från forskarens sida eftersom alla användare är olika 

och har olika förutsättningar när det gäller användandet av en eTjänst. Meningen med ett 

användartest är att den ska utföras i en verklig miljö där ett visst antal användare utför olika 

uppgifter. Användartestets resultat kan vidare generera och identifiera olika problem eller 

svårigheter som uppstår när eTjänsten används av testpersoner i en verklig användarsituation 

(Phan & Christodoulou, 2013, s. 8-9). 

 

För att kunna återspegla verkliga användningssituationer gällande tillgängligheten för 

Örnsköldsviks kommuns eTjänst för bygglov har fem stycken testpersoner i olika åldrar och med 

liknande internetvanor, förutom i ett fall där testpersonens internetvanor skiljde sig åt från de 

andra testpersonerna, använts för själva användartestet. Användartesterna genomfördes 

tillsammans med samtliga testpersoner framför en dator där forskaren satt bredvid testpersonen 

med ett förskrivet manus. Testpersonernas svar antecknades ordagrant och dessa fick formulera 

sina svar helt fritt. Rekryteringen av testpersonerna gjordes inom bekantskapskretsen och det är 

vidare värt att nämna att det inte fanns någon möjlighet att rekrytera en testperson med någon 

form av funktionsnedsättning, vilket hade varit användbart för hela användartestet.    

 

Testperson Kön Ålder Funktionshinder Användning av 

internet 

1 Man 59 År Delvis, glasögon Dagligen 

2 Kvinna 60 År Delvis, glasögon Några gånger i 

veckan 

3 Kvinna 24 År Delvis, glasögon Dagligen 

4 Man 29 År Nej Dagligen 

5 Man 44 År Nej Dagligen 

Tabell testpersoner 

 

2.4.2 Tillgänglighetstest (PTS-webbverktyg för tillgänglighetstest) 
Syftet med tillgänglighetstestet är att kunna få fram ett resultat som beskriver hur väl 

Örnsköldsviks eTjänst för bygglov följer tillgänglighetsriktlinjerna samt att kunna generera svar 

gällande vad som behöver förbättras. Testet bestod utav 19 förutbestämda frågor och forskaren 

gavs möjlighet att välja svaret som passade bäst in på frågan. Testet gjordes genom att forskaren 

navigerar på Örnsköldsviks eTjänst för bygglov för att kunna välja svaret som passade bäst in på 

den ställda frågan. 
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2.4.3 Intervju  
Alsaawi (2014, s. 150-151) menar att det finns olika typer av intervjuer som kan ställas antingen 

via e-mail, telefon eller vid ett personligt möte. Den form av intervjumetod som har används är 

strukturerade intervjuer. 

 

 Strukturerade intervjuer: Vid dessa intervjuer är frågorna planerade, skrivna i förväg 

och tas upp i en bestämd ordning (Alsaawi, 2014, s. 150-151). Forskaren har alltså en 

stark kontroll över frågorna och svarens utformning (Denscombe, 2013, s. 233). Det kan 

vara relevant att använda sig av en strukturerad intervju när det viktiga är att hålla sig 

till ämnet och när forskaren vet exakt vilken information den söker (Alsaawi, 2014, s. 

151).  

 

 

Efter att ha lyckats få kontakt med Örnsköldsviks kommuns representant för RIGES valdes en 

strukturerad e-mailintervju då det var viktigt att hålla sig till ämnet tillgänglighet och alla ställda 

frågor till Örnsköldsviks kommuns representant för RIGES var förutbestämda och följde en 

bestämd ordning.   

 

 

2.4.4 Dokument 
Offentliga dokument som publiceras av kommuner kan anses vara attraktiva av en forskare 

eftersom kommunernas offentliga dokument kan ses som  

 

 Auktoritativa: Data är skapad av kommunens anställda och bör därför vara trovärdig 

(Denscombe, 2013, s. 217). 

 Objektiva: Dokumentens data kan ses som opartisk eftersom den är skapad av 

kommunens anställda (ibid.). 

 

Denscombe (2013, s. 219) menar att webbsidor kan ses som dokument och deras innehåll i form 

av text, stillbilder eller videor kan analyseras närmare. Fördelen med att använda sig av olika 

slags dokument är att dokumenten är lätta att få tillgång till. Forskaren kan få tillgång till en stor 

mängd information kostnadsfritt, snabbt, utan att behöva stämma möte eller störa på olika typer 

av etikproblem.  

 

Syftet med användningen av dokument är att kunna navigera och analysera Örnsköldsviks 

kommuns eTjänst för bygglovs olika dokuments text, stillbilder och videor för att vidare kunna 

undersöka tillgängligheten hos eTjänsten. 

 

2.5 Dataanalys 
Analysen har gjorts genom att kombinera den insamlade datan och jämföra den mot teorin som i 

det här fallet handlar om WCAG 2.0 Riktlinjer för tillgängligt webbinnehåll. Genom att 

forskaren navigerar runt på eTjänsten och även låter testpersonerna navigera kan den insamlade 

datan sedan jämföras mot teorin. Genom att analysera tillgänglighetstestet (PTS-webbverktyg för 

tillgänglighet) visades vad som behövde förbättras och vilka punkter i teorin förbättringen 

handlade om.    
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3 Teori 
3.1 Vad är en eTjänst? 
En eTjänst är en tjänst som har tagits fram av exempelvis en myndighet och levereras till 

allmänheten genom en elektronisk kommunikation. Tjänsten erbjuds till medborgare, företag 

eller andra myndigheter och kontakten sker på elektroniskt vis. Exempel på kontakt mellan en 

myndighet och allmänheten är telefon, dator, surfplatta, mobiltelefoner eller liknande 

anordningar. Etjänster är viktiga när det gäller utvecklingen av en verksamhet och ska vara ett 

starkt stöd för medborgarna eller företagen. Ur en nyttosynvinkel kan följande punkter relateras 

till  fördelar med eTjänster: (SOU 2005, s. 119) 

 

 Kortare handläggningstider. 

 Större säkerhet när det gäller medborgarens rättsliga rättigheter. 

 Arbetsavlastning för myndigheter. 

 Tids- och kostnadsbesparingar för både myndigheter, medborgare och företag. 

 Snabbare beslut och besked. 

 Säkra kvalitén. 

 Bättre information till allmänheten. 

 

3.1.1 Egenskaper hos en eTjänst 
Hultgren (2007, s. 105-111) menar ett det finns tre grundläggande egenskaper och samtliga 

måste föreligga för att meningsfullt beskriva en händelse som en eTjänst: 

 

1.Rollerna tjänsteleverantör och kund: 

Rollen mellan tjänsteleverantör och kund måste föreligga och det är en grundläggande roll för 

alla eTjänster. Betydelsen av rollen mellan tjänsteleverantör och kund är att tjänsteleverantören 

tillhandahåller något som är av värde för en kund. Kunden behöver inte nödvändigtvis betala för 

tjänsten utan det kan finnas olika aktörer som finansierar tjänsten. I detta fallet är kunden en 

individuell person som frivilligt väljer eller inte väljer att nyttja en eTjänst som 

tjänsteleverantören tillhandahåller. 

 

2.Social interaktion via användning av IT-system: 

När en eTjänst tillhandahålls så måste mötet (interaktionen) mellan tjänsteleverantör och kund 

ske via användning av ett IT-system. Med detta menas att det inte ska behöva ske ett ”ansikte-

mot-ansikte” interaktion utan eTjänsten ska var fördefinierad och självständigt kunna utföra de 

handlingar som är relevanta för eTjänsten i interaktionen mellan tjänsteleverantör och kund. Det 

finns två nivåer som ett IT-system betraktas på i relationen mellan tjänsteleverantör och kund: 

 

 Handlingsnivå: På handlingsnivån sker interaktionen mellan tjänsteleverantör och kund 

via ett IT-system. 

 

 Förutsättningsnivå: IT-system som ett konstgjort föremål. Här sker interaktionen mellan 

tjänsteleverantör och kund ”ansikte- mot-ansikte” oftast.  

 

3. Kunden använder tjänsteleverantörens IT-system: 

Äganderätten till IT-systemet ska inte övergå till kunden då kunden använder tjänsteleveratörens 

IT-system i samband med en eTjänst. Tjänsteleverantören erbjuder kunden IT-systemet på 

antingen förutsättningsnivå eller på handlingsnivå. Kunden äger inte äganderätten på 

förutsättningsnivå vilket betyder att tjänsteleverantören lånar eller hyr ut IT-systemet på 

förutsättningsnivå vilket aldrig kan resultera i att äganderätten till IT-systemet överförs till 

kunden. Detta gäller handlingsrepertoar, meddelande som har lagrats eller andra tekniska 

anordningar (surfplatta, dator, mobil).  
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3.2 WCAG 2.0 Riktlinjer för tillgängligt webbinnehåll 
För att göra en webbplats tillgänglig för användarna innehåller WCAG 2.0 ett antal 

rekommendationer (riktlinjer) som webbutvecklare eller eTjänsteutvecklare rekommenderas att 

följa för att tjänsternas innehåll ska bli tillgängliga för en så bred skara som möjligt. Detta är 

speciellt viktigt och berör användare med funktionsnedsättningar så som hörsel, syn, 

talsvårighetsnedsättningar eller inlärningssvårigheter och ljuskänslighet etc. Kriterierna i WCAG 

2.0 är beroende av teknik och är mätbara. WCAG 2.0:s mål är att tillhandahålla en standard som 

är gemensam när det gäller webbtillgänglighet och denna ska uppfylla olika aktörers (individer, 

organisationer och myndigheter) behov på en internationell nivå. (w3, 2008). 

 

Följande delkapitel, uppfyllnadskrav och fyra grundläggande principer för WCAG 2.0 bygger på 

w3:s, 2008 rapport om riktlinjer för tillgängligt webbinnehåll (WCAG) 2.0. 

 

3.2.1 Uppfyllnadskrav 
För att det ska vara meningsfullt att anse att en webbsida uppfyller WCAG 2.0 så måste samtliga 

uppfyllnadskrav tillgodoses: 

 

1. Nivå av uppfyllande: Det finns olika nivåer för uppfyllande och en av nedan följande nivåer 

måste mötas fullt ut. 

 

 Nivå A: Nivå A är den lägsta nivån av uppfyllande. En webbsida bör tillgodose alla 

framgångskriterier på nivå A eller att det tillhandahålls en alternativ version. Meningen 

med en alternativ version är att uppfylla tillgänglighetskraven. 

 

 Nivå AA: För att en webbsida ska kunna uppnå kraven för nivå AA krävs det att denna 

tillgodoser alla framgångskriterier på både nivå A, och nivå AA eller att det 

tillhandahålls en alternativ version. Meningen med en alternativ version är att uppfylla 

tillgänglighetskraven. 

 

 Nivå AAA: För att en webbsida ska kunna uppnå kraven för nivå AA krävs det att denna 

tillgodoser alla framgångskriterier på både nivå A, nivå AA och nivå AAA eller att det 

tillhandahålls en alternativ version. Meningen med en alternativ version är att uppfylla 

tillgänglighetskraven. 

 

Anmärkning: I vissa fall går det inte att tillgodose samtliga framgångskriterier på nivå AAA 

som rör vissa typer av innehåll. Det är därför inte rekommenderat att det ska finnas ett krav för 

uppfyllande av nivå AAA i policyer som är generella för hela webbplatser. 

 

2. Fullständiga sidor: Om delar av en webbsida eller delar av flera webbsidor undantas så kan 

inte uppfyllande och nivå av uppfyllande uppnås. För att uppnå uppfyllande och nivå av 

uppfyllande så gäller detta endast för en fullständig webbsida. 

 

3. Fullständiga processer: När det gäller processer så gäller det att samtliga webbsidor i 

processen uppfyller varje specifierad nivå eller högre. Exempelvis en webbutik eller en 

ansökningsprocess. Alla sidor i beställningsprocessen eller ansökningsprocessen måste vara 

uppfyllda för att en specifik sida i processen ska vara uppfylld. 

 

4. Tekniker används bara på ett sätt som har stöd för tillgänglighet: För att uppfylla 

framgångskriterierna gäller det att tekniker endast används på ett sätt som har stöd för 

tillgänglighet. Om det finns information eller funktionalitet på en webbsida som inte har ett stöd 

för tillgänglighet så finns denna informationen eller funktionaliteten nåbar på ett sätt som stödjer 

tillgänglighet.  
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 5. Inget hindrande: Om det inte finns stöd för tillgänglighet när det gäller tekniker eller                        

om dessa används så att kraven inte uppfylls så ska teknikerna inte blockera en användares 

möjlighet att få tillgång till resten av sidan.  

 

 

      

3.2.2 Fyra grundläggande principer för WCAG 2.0 
 

 Princip 1. Möjligt att uppfatta – Information och komponenter i ett 

användargränssnitt måste presenteras för användare på sätt som de kan uppfatta. 

 

Princip 1: Möjlig att uppfatta 

Nivå A Nivå AA Nivå AAA 

1.1.1 Innehåll som inte är text 1.2.4 Textbeskrivningar 

(Direktsända) 

1.2.6 Teckenspråk 

(Förinspelat) 

1.2.1 Enbart ljud och enbart video 

(Förinspelad)  

1.2.5 Ljudbeskrivning 

(Förinspelad) 

1.2.7 Utökad 

ljudbeskrivning 

1.2.2 Textbeskrivningar 

(Förinspelade) 

1.4.3 Kontrast (Minimum) 1.2.8 Mediealternativ 

1.2.3 Ljudbeskrivning eller 

mediealternativ (Förinspelat) 

1.4.4 Förändring av 

textstorlek 

1.2.9 Enbart ljud 

1.3.1 Information och relationer 1.4.5 Text i form av bild 1.4.6 Kontrast (utökad) 

1.3.2 Meningsfull ordning  1.4.7 Lågt eller inget 

bakgrundsljud 

1.3.3 Sensoriska kännetecken 1.4.8 Visuell presentation 

1.4.1 Användning av färg 1.4.9 Text i form av bild 

(utan undantag) 

1.4.2 Kontroll av ljud 

Sammanfattning Princip 1 

 

Riktlinje 1.1 textalternativ: Det ska finnas ett alternativ till innehåll som presenteras för 

användaren som inte baseras på text. Alternativet kan vara att skriva ut allt icke textbaserat 

material i text.   

 

1.1.1: Innehåll som inte är text: Allt icke textbaserat innehåll ska ha ett textalternativ  med 

samma syfte förutom i följande användningssituationer (nivå A): 

 

 Navigeringsmetod/Funktion, inmatning: Användaren ska erbjudas ett namn som 

beskriver syftet hos innehåll som inte är text, är en navigeringsmetod/funktion eller 

accepterar inmatning från användaren.  

 Tidsberoende media: Om det finns innehåll som inte är text och är tidsberoende media 

så ger ett textalternativ en beskrivning av det innehåll som inte är text. 

 Test: Om innehåll som inte är text är ett test eller en övning som inte skulle fungera om 

det visades som text, så ger ett textalternativ åtminstone en beskrivning av det innehåll 

som inte är text. 

 Sensorisk: Om innehåll som inte är textbaserat och som är avsedd att ge en sensorisk 

upplevelse (upplevelse av de fem mänskliga sinnena: syn, hörsel, känsel, smak och lukt) 

så ger ett textalternativ en beskrivning av det innehåll som inte är textbaserat. 

 CAPTCHA: Om innehåll som inte är textbaserat har ett syfte att bekräfta, exempelvis om 

att en människa och inte en dator försöker komma åt information så ska det finnas ett 

textbaserat alternativ som identifierar och beskriver syftet av innehållet. Alternativa 

former av CAPTCHA som använder sig av utmatningsmetoder för olika typer av 

sensorisk upplevelse, tillhandahålls för att tillgodose olika funktionsnedsättningar. 
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 Dekoration, formattering, osynlig: Dekorativa innehåll som inte är text och bara 

används för en visuell formatering eller inte presenteras alls för en användare 

implementeras det så att användarnas hjälpmedel kan ignorera dekorativa innehåll. 

 

 

Riktlinje 1.2 Tidsberoende media: Tillhandahåll alternativ till tidsberoende media. 

 

1.2.1: Enbart ljud och enbart video (Förinspelad): När det gäller ett förinspelat ljud och ett 

förinspelat videoklipp gäller följande (förutom i situationen när ljudet eller videon är ett 

medialternativ till en text och är tydligt märkt som en sådan) (Nivå A) 

 

 Förinspelat ljud (enbart): Media som är tidsberoende finns det ett alternativ till som 

presenterar innehållet som motsvarar det förinspelade ljudinnehållet. 

 

 Förinspelad video (enbart): Ett alternativ finns till tidsberoende media eller ett ljudspår 

som ska presentera innehållet som motsvarar videons innehåll. 

 

1.2.2: Textbeskrivningar (Förinspelade): En textbeskrivning finns till allt förinspelat ljud. 

Förutom när mediet är ett medialternativ till en text och den ska vara tydligt märkt som sådan. 

(Nivå A) 

 

1.2.3: Ljudbeskrivning eller mediealternativ (Förinspelat): Till tidsberoende media finns ett 

alternativ eller en ljudbeskrivning av det förinspelade videoinnehållet i synkroniserad media.  

Förutom när mediet är ett mediealternativ till en text och den är tydligt märkt som en. (Nivå A) 

 

1.2.4: Textbeskrivningar (direktsända): Av allt direktsänt videoinnehåll i synkroniserad media 

finns det textbeskrivningar. (Nivå AA) 

 

1.2.5: Ljudbeskrivning (förinspelad): Av allt förinspelad videoinnehåll i synkroniserad media 

finns det ljudbeskrivningar. (Nivå AA) 

 

1.2.6: Teckenspråk (förinspelat): Av allt förinspelad ljudinnehåll i synkroniserad media finns 

det teckenspråksöversättningar. (Nivå AAA) 

 

1.2.7: Utökad ljudbeskrivning (förinspelad): Där pauser i förgrundsljudet inte räcker för att 

skapa en ljudbeskrivning som visar meningen med videon, finns det en ljudbeskrivning som är 

utökad av allt förinspelat videoinnehåll i synkroniserad media. (Nivå AAA) 

 

1.2.8: Mediealternativ (förinspelat): Till tidsberoende media finns det ett alternativ av all 

förinspelad synkroniserad media och för alla förinspelade videos (enbart). (Nivå AAA) 

 

1.2.9: Enbart ljud (direktsänt): Det finns ett alternativ till tidsberoende media som presenterar 

information som motsvarar direktsänt ljudinnehåll (enbart). (Nivå AAA) 

 

Riktlinje 1.3 Anpassningsbart: Använd exempelvis enklare layout  när innehåll skapas som 

kan presenteras på olika sätt. Information eller struktur ska ej gå förlorad. 

 

1.3.1: Information och relationer: Struktur, information och relationer som förmedlas genom 

presentation kan automatiskt bli tydliggjorda eller finnas som text. (Nivå A) 

 

1.3.2: Meningsfull ordning: När meningen med innehållet blir påverkad av ordningen som det 

presenteras i, kan en logisk läsordning automatisk bli tydliggjord. (Nivå A) 
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1.3.3: Sensoriska kännetecken: För att en användare ska kunna förstå och styra innehållet ska 

det inte enbart finnas sensoriska kännetecken . Exempelvis storlek, form, visuell placering eller 

ljud. (Nivå A) 

 

Riktlinje 1.4 Urskiljbart: Det ska göras enkelt för en användare att se och höra innehåll. 

Skilj förgrund från bakgrund bland annat. 

 

1.4.1 Användning av färger: Använd inte färg som den enda uppfattningen med hjälp av synen 

för att förmedla information, indikera en handling, fråga om återkoppling eller särskilja ett 

visuellt element. (Nivå A) 

 

1.4.2 Kontroll av ljud: Om det finns någon form av ljud som spelas automatiskt i mer än tre 

sekunder så ska användaren erbjudas ett alternativ att stänga av eller pausa ljudet. Det ska även 

finnas en metod för att ändra ljudnivån oberoende av systemets reguljära volymkontroll. (Nivå 

A) 

 

1.4.3 Kontrast (minimum): Presentationen som är visuell i form av text och text i form av bild 

har ett ett kontrastvärde på minst 4,5:1. Undantag för följande punkter: (Nivå AA) 

 

 Stor text: En text och en bild som har en stor stil har ett kontrastvärde på minst 3:1. 

 

 Ovesäntlig: Det finns inga krav på vad gäller kontrast för text eller text i form av bild 

som är en del av en inaktiv komponent i ett användargränssnitt och som inte är synlig för 

någon eller en del av en bild som innehåller annat visuellt innehåll som är viktigt.  

 

1.4.4: Förändring av textstorlek: Text kan förstoras utan att använda hjälpmedel upp till 200 

procent. Då förlorar användaren varken innehåll eller funktionalitet. Detta gäller förutom för 

textbeskrivningar och text i form av bild. (Nivå AA) 

 

1.4.5: Text i form av bild: Om tekniken som används kan skapa den visuella presentationen så 

ska text användas för att fömedla informationen hellre än text i form av bild, följande undantag: 

(Nivå AA) 

 

 Anpassningsbar: Text i form av bild kan bli visuellt anpassad efter kraven som 

användaren har.  

 

 Avgörande betydelse: En utförlig presentation i form av text har avgörande betydelse för 

att förmedla informationen.  

 

1.4.6: Kontrast (utökad): Den visuella presentationen av text och text i form av bild har ett 

kontrastvärde på minst 7:1. Undantag för följande: (Nivå AAA) 

 

 Stor text/stor stil: Stor text /stor stil och stor text i form av bild har ett kontrastvärde på 

minst 4,5:1. 

 

 Oväsentlig: Det finns inga krav på vad gäller kontrast för text eller text i form av bild 

som är en del av en inaktiv komponent i ett användargränssnitt och som inte är synlig för 

någon eller en del av en bild som innehåller annat visuellt innehåll som är viktigt.  

 

 Logotyper: Om det finns en text som tillhör en del av en logotyp eller ett varumärke finns 

det inget minimikrav när det gäller kontrast. 
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1.4.7: Lågt eller inget bakgrundsljud: För förinspelat ljudinnehåll (1) som i första hand 

innehåller tal i förgrunden, (2) som inte är en ljud-CAPTCHA eller en ljudlogotyp och (3) som 

inte i första hand är ett musikaliskt uttryck så som sång eller rapp, gäller minst ett av följande: 

(Nivå AAA) 

 

 Inget bakgrundsljud: Ljudet innehåller inget bakgrundsljud. 

 

 Stänga av: Det går att stänga av bakgrundsljudet. 

 

 20 dB: Bakgrundsljudet som spelas är minst 20 dB lägre än det talande förgrundsljudet. 

Undantag för ljud som förekommer enstaka gånger och som varar i en eller två sekunder. 

 

1.4.8: Visuell presentation:  För den visuella presentationen av textblock finns 

en metod/funktion för att uppnå följande: (Nivå AAA) 

 

1. Förgrunds- och bakgrundsfärger kan väljas av användaren. 

2. Spaltbredden överstiger inte 80 tecken eller glyfer (40 om CJK). 

3. Texten har inte marginaljusterats (det får inte vara både rak vänster- och rak 

högermarginal). 

4. Radavstånd är minst 1,5 inom stycken och avståndet mellan stycken är minst 1,5 gånger 

större än radavståndet. 

5. Textstorlek kan förändras utan hjälpmedel upp till 200 procent på ett sätt som inte kräver 

att användaren behöver scrolla horisontellt för att läsa en textrad i ett helskärmsfönster. 

 

1.4.9: Text i form av bild (utan undantag): En text som är i form av en bild används bara 

dekorativt eller om en speciell presentation av en text är av en avgörande betydelse för 

informationen som uttrycks. (Nivå AAA) 

 

 

 Princip 2: Hanterbar – Komponenter i ett användargränssnitt och navigering måste 

vara hanterbara. 

 

Princip 2: Hanterbar 

Nivå A  Nivå AA  Nivå AAA 

2.1.1 Tangentbord 2.4.5 Flera olika sätt 2.1.3 Tangentbord (Utan 

undantag) 

2.1.2 Ingen tangetbordsfälla 2.4.6 Rubriker och 

ledtexter/etiketter 

2.2.3 Inga tidsgränser 

2.2.1 Justerbar tidsgräns 2.4.7 Synligt fokus 2.2.4 Avbrott 

2.2.2 Paus, Stop, Dölj  2.2.5 Återautentisering 

2.3.1 Tre flimmer eller under 

tröskelvärde 

2.3.2 Tre flimmer 

2.4.1 Hoppa över grupperat 

innehåll 

2.4.8 Var användaren är 

2.4.2 Sidans titel 2.4.9 Syftet med en länk  

2.4.3 Fokusordning 2.4.10 Avdelningsrubriker 

2.4.4 Syftet med en länk   

Sammanfattning princip 2 

 

 

 

https://www.w3.org/Translations/WCAG20-sv/#prerecordeddef
https://www.w3.org/Translations/WCAG20-sv/#audio-onlydef
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https://www.w3.org/Translations/WCAG20-sv/#blockstextdef
https://www.w3.org/Translations/WCAG20-sv/#mechanismdef
https://www.w3.org/Translations/WCAG20-sv/#fullscreenwindowdef
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Riktlinje 2.1 Tillgängligt via tangentbord: All funktionalitet ska vara åtkomligt med ett 

tangentbord. 

 

2.1.1: Tangentbord: All funktionalitet ska vara hanterbar via ett tangentbordsgränssnitt. Det ska 

inte krävas någon särskild timing för varje enskild tangenttryckning. Undantag när den 

underliggande funktionaliteten kräver inmatning som är beroende av det mönster som skapas av 

användarens rörelser och inte bara slutpunkterna. (Nivå A) 

 

Anmärkning 1: Undantag gäller för den underliggande funktionaliteten. Inte sättet som 

inmatningen av information sker. Om en användare använder handskrift för att mata in text så 

kräver handskrivningen mönsterberoende inmatning. Den underliggande funktionaliteten 

(textinmatning) kräver ej det. 

 

Anmärkning 2: En användare förbjuds eller avskräcks inte från att använda musstyrning aller 

andra inmatningngsmetoder utöver inmatning via tangentbordet. 

 

2.1.2: Ingen tangentbordsfälla: Om fokus för tangentbord går att flytta till en komponent på 

webbsidan via ett gränssnitt för tangentbord så går det även att flytta fokus bort från samma 

komponent med hjälp av ett gränssnitt för tangentbord. Information ska ges till användare om det 

krävs mer än vanliga piltangenter, tabbtangenter eller andra standard avslutningsmetoder för att 

flytta bort fokus. (Nivå A) 

 

2.1.3: Tangentbord (utan undantag): Via ett gränssnitt för tangentbord kan all funktionalitet 

styras utan krav för särskild timing för varje tangenttryckning. (Nivå AAA) 

 

Riktlinje 2.2 Tillräckligt med tid: Ge en användare tillräckligt med tid för att läsa och 

använda innehållet. 

 

2.2.1: Justerbar tidsgräns: Om en tidsgräns sätts gäller följande för varje satt tidsgräns: 

(Nivå A) 

 

 Stänga av: Användaren ska kunna stänga av tidsgränsen i förväg, eller 

 

 Anpassa: Användaren ska kunna justera tidsgränsen i förväg över ett intervall som är 

minst 10 gånger längden på den från början inställningen, eller 

 

 Utöka: Användaren behöver varnas en bit innan tiden går ut och användaren ska ha 

minst 20 sekunder på sig för att kunna förlänga tidsgränsen genom en enkel handling. 

Användaren ska även kunna förlänga tidsgränsen minst 10 gånger, eller 

 

 Undantag: realtid: Undantag för tidsgränsen är om det är nödvändigt att använda sig av 

en tidsgräns vid exempelvis aktioner, eller 

 

 Undantag 2: avgörande betydelse: Gränsen för tid har en avgörande betydelse. Att 

förlänga tidsgränsen är inte möjligt. Exempelvis vid hemtentamen på högskola, eller 

 

 Undantag 3: 20 timmar: Om tidsgränsen är längre än 20 timmar. 

 

2.2.2: Paus, Stop, Dölj: Om det finns rörligt, blinkande, rullande eller automatisk uppdaterande 

innehåll gäller samtliga följande punkter: (Nivå A) 

 

 Rörelse, blinkning, rullning (scrolling): Varje rörelse, blinkning eller rullning som 

startar automatiskt, pågår i mer än 5 sekunder och presenteras tillsammans med något 
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annat innehåll ska det finnas ett alternativ (metod) för att användaren ska kunna pausa, 

stoppa eller dölja dessa. Detta gäller så länge inte rörelsen, blinkningen eller rullningen 

har en direkt avgörande betydelse för en händelse, och 

 

 Automatisk uppdatering: När det gäller information som uppdateras automatiskt och 

som startar automatiskt och presenteras tillsammans med något annat innehåll ska 

användaren kunna pausa, stoppa eller dölja den genom en metod/funktion eller så 

erbjuds användaren att kunna kontrollera uppdateringsfrekvensen. Gäller i fall där den 

automatiska uppdateringen inte har en avgörande betydelse för en aktivitet. 

 

2.2.3: Inga tidsgränser: Tidsgräns är ingen del som är avgörande av den händelse eller aktivitet 

som presenteras för användaren via innehållet. Undantag gäller för synkroniserade medier som 

inte är interaktiva och händelser som är i realtid. (Nivå AAA) 

 

2.2.4: Avbrott: Användaren ska kunna skjuta upp eller förhindra avbrott. Undantag vid avbrott i 

nödfall. (Nivå AAA) 

 

2.2.5: Återautentisering: Om en användares session som kräver autentisering löper ut ska 

användaren kunna fortsätta aktiviteten utan att dataförlust sker, efter en återautentisering. (Nivå 

AAA) 

 

Riktlinje 2.3 Krampanfall: Designa inte innehåll på ett sätt som kan orsaka krampanfall. 

 

2.3.1: Tre flimmer eller under tröskelvärde: Sidor på webbens innehåll bör inte flimmra mer 

än tre gånger under en period på en sekund. Eller så bör flimmret ligga under de generella 

tröskelvärdena för flimmer och rött flimmer. (Nivå A) 

 

2.3.2: Tre flimmer: Det ska inte finnas flimmer mer än tre sekunder under en period på en 

sekund på webbsidor. (Nivå AAA) 

 

Riktlinje 2.4 Navigerbarhet: Tillhandahåll sätt att hjälpa användaren att navigera, hitta 

innehåll och avgöra var de är. 

 

2.4.1: Hoppa över grupperat innehåll: Det ska finnas möjlighet genom en metod/funktion för 

att användaren ska kunna hoppa över grupperat innehåll som upprepas på flera webbsidor.  

(Nivå A) 

 

2.4.2: Sidans titel: Webbsidor ska ha titlar som beskriver ämne eller syfte. (Nivå A) 

 

2.4.3: Fokusordning: Om en användare kan navigera stegvis på en webbsida och 

navigeringsordern påverkar betydelse eller användning, så ska fokuserbara komponenter få fokus 

i en ordning som bevarar betydelse och användning. Med detta menas att man säkerhetsställer att 

när en användare navigerar i följd genom en webbsidas innehåll så ska denne få informationen i 

en ordning som stämmer överrens med innebörden av innehållet och som kan användas från 

tangentbordet. (Nivå A) 

 

2.4.4: Syftet med en länk (i sammanhanget): Länktexten eller länktexten tillsammans med 

tydliggjorda länksammanhang bör visa på syftet med varje länk. Undantag då länkens syfte är 

oklar i allmänhet. (Nivå A) 

 

2.4.5: Flera olika sätt: Inom en uppsättning av webbsidor så ska det finnas mer än ett sätt att 

hitta en webbsida. (Nivå AA) 
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2.4.6: Rubriker och ledtexter/etiketter: Rubriker och ledtexter/etiketter beskriver ämne eller 

syfte. (Nivå AA) 

 

2.4.7: Synligt fokus: Om ett användargränssnitt styrs via ett tangentbord så ska den ha ett sätt att 

visa var fokus är vid navigering av tangentbordet. (Nivå AA) 

 

2.4.8: Var användaren är: Användaren ska få information om var denne befinner sig inom en 

uppsättning av webbsidor. (Nivå AAA) 

 

2.4.9: Syftet med en länk (enbart länk): Det ska finnas en funktion/metod som gör att varje 

länks syfte framgår av länktexten. Undantag då syftet med länken är oklar för användare. 

(Nivå AAA) 

 

2.4.10: Avdelningsrubriker: Används för att strukturera innehållet på webbplatsen.  

(Nivå AAA) 

 

 Anmärkning 1: ”Rubrik” används här i sin generella betydelse och innefattar titlar och 

andra sätt att lägga till en rubrik för olika typer av innehåll. 

 Anmärkning 2: Detta framgångskriterium behandlar redaktionellt innehåll, inte 

komponenter i ett användargränssnitt. Komponenter i ett användargränssnitt behandlas 

under framgångskriterier 4.1.2.  

 

 

 Princip 3: Begriplig- Information och hantering av användargränssnitt måste 

vara begriplig. 

 

Princip 3: Begriplig 

Nivå A Nivå AA Nivå AAA 

3.1.1 Sidans språk 3.1.2 Språk för del av sida 3.1.3 Ovanliga ord 

3.2.1 Vid fokus 3.2.3 Konsekvent navigering 3.1.4 Förkortningar 

3.2.2 Vid inmatning 3.2.4 Konsekvent 

identifiering 

3.1.5 Läsförmåga 

3.3.1 Identifiering av fel  3.3.3 Förslag vid felhantering  3.1.6 Uttal 

3.3.2 Ledtexter/etiketter eller 

instruktioner 

3.3.4 Förebyggande av fel 

(juridiskt, ekonomiskt, data) 

3.2.5 Förändring på begäran 

 3.3.5 Hjälp 

3.3.6 Förebyggande av fel 

(Alla) 

Sammanfattning princip 3 

 

Riktlinje 3.1 Läsbart: Gör textinnehåll läsbart och begripligt. 

 

3.1.1: Sidans språk: Språket på sidan bör kunna tydliggöras automatiskt. (Nivå A) 

 

3.1.2: Språk för del av en sida: Språket bör kunna tydliggöras för varje avsnitt eller fras i 

sidans innehåll. Undantag för egennamn, tekniska termer, ord som är av obestämbart språk och 

ord och fraser som är inlånade (blivit en naturlig del) av språket i den omgivande texten.  

(Nivå AA) 

 

3.1.3: Ovanliga ord: Det ska finnas en metod eller en funktion som definierar ord och fraser 

som på ett ovanligt eller begränsat sätt används. Gäller även bildspråk eller slang. (Nivå AAA) 
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3.1.4: Förkortningar: Det finns en metod eller funktion som ska förklara betydelsen av 

förkortningar eller som visar hela ordet/orden. (Nivå AAA) 

 

3.1.5: Läsförmåga: Om en text på en sida kräver att användaren bestitter en högre läsförmåga 

än högstadienivå efter att egennamn och titlar har avlägsnats, så finns det kompletterande 

innehåll eller en annan version som inte kräver att användaren har en högre läsförmåga än 

högstadienivå. (Nivå AAA) 

 

3.1.6: Uttal: Det finns en metod eller en funktion som kan ange hur ett ord uttalas. Det kan 

exempelvis finnas ord som stavas likadant men har olika uttal. (Nivå AAA) 

 

Riktlinje 3.2 Förutsägbart: Säkerställ att webbsidor presenteras och fungerar på ett 

förutsägbart sätt. 

 

3.2.1: Vid fokus: Varje komponent (användargränssnittselement) som kan utlösa en händelse 

när den tar emot fokus får inte ändra sidans kontext. Exempelvis när en komponent aktiverar en 

dropdown meny. (Nivå A)  

 

3.2.2: Vid inmatning: Ändringar av inställningar för en komponent i ett användargränssnitt bör 

inte orsaka en automatisk förändring av ett sammanhang. Om en automatisk förändring sker bör 

användaren förvarnas. Exempelvis vid ett formulär som innehåller fält som representerar 

amerikanska telefonnummer. Numren har tre områdesnummer, efter dessa följer tre 

prefixnummer och slutligen fyra nummer i slutet. Det finns olika fält för varje del av 

telefonumret som användaren skriver in. När användaren har skrivit in de första tre 

(områdesnumret) flyttas automatiskt fokuset till nästa fält där användaren ska skriva in prefixet. 

Detta beteendet hos fälten bör förklaras för användaren i början på formuläret. (Nivå A) 

 

3.2.3: Konsekvent navigering: Metoder för navigering eller funktioner som upprepas på flera 

webbsidor inom en uppsättning av webbsidor presenteras i samma inbördes ordning varje gång 

de upprepas om inte användaren gör en ändring. Exempelvis när det gäller ett sökfält på en 

webbsida. Om användaren navigerar till en annan del av webbsidan så bör sökfältet finnas kvar 

på samma ställe. (Nivå AA)  

 

3.2.4: Konsekvent identifiering: Komponenter som har samma funktionalitet inom en 

uppsättning av webbsidor identifieras konsekvent. Exempelvis spara ikon, dokumentikon (vid 

nedladdning), bocka för ruta osv. (Nivå AA) 

 

3.2.5: Förändring på begäran: En förändring av sammanhang påbörjas bara när användaren 

har begärt en sådan eller så finns det en metod/funktion för att stänga av sådana förändringar. 

Exempelvis att det finns en uppdatera nu -knapp som användaren kan klicka på istället för att 

innehållet uppdateras automatiskt. (Nivå AAA) 

 

Riktlinje 3.3 Inmatningsstöd: Hjälp användare att undvika misstag och rätta till misstag.  

 

3.3.1: Identifiering av fel: Om användaren har gjort ett inmatningsfel och den upptäcks 

automatiskt så markeras felet och beskrivs för användaren med text. (Nivå A) 

 

3.3.2: Ledtexter/etiketter eller instruktioner: Användaren ska erbjudas ledtexter/etiketter eller 

instruktioner när ett innehåll kräver en inmatning från användaren. (Nivå A) 

 

3.3.3: Förslag vid felhantering: Om användaren har gjort ett inmatningsfel och den upptäcks 

automatisk och det finns kända korrigeringsförslag så ska dessa förslagen ges till användaren 

förutom om förslagen skulle äventyra säkerheten eller syftet med innehållet. (Nivå AA) 

 



24 

3.3.4: Förebyggande av fel (juridiskt, ekonomiskt, data): För webbsidor där användaren ingår 

rättsliga åtaganden, utför ekonomiska transaktioner eller ändrar/raderar användarstyrd data i 

datalagringssystem eller tar emot användares provsvar så ska minst en av följande punkter gälla: 

(Nivå AA) 

 

1. Möjlig att ångra: Användarna kan ångra olika åtgärder. 

2. Kontrollerad: När användare matar in data kotrolleras den och om det finns 

inmatningsfel ges användaren möjlighet att rätta till felen. 

3. Bekräftad: Det finns en funktion/metod för att användaren ska kunna förhandsgranska, 

bekräfta och rätta till information innan åtgärden slutförs. 

 

3.3.5: Hjälp: Det finns sammanhangsberoende hjälp. (Nivå AAA) 

 

3.3.6: Förebyggande av fel (Alla): När användaren på en webbsida behöver mata in information 

så ska minst en av punkterna nedan gälla: (Nivå AAA) 

 

      1. Möjlig att ångra: Användaren ska kunna ångra en åtgärd. 

      2. Kontrollerad: När användaren har matat in data så kontrolleras denna och om det 

          finns inmatningsfel ges användaren möjlighet att rätta till dem.     

      3. Bekräftad: Det finns en metod/funktion för förhandsgranskning, bekräftelse och för  

          att rätta till information innan slutförande av åtgärd. 

 

 

 Princip 4: Robust – Innehåll måste vara robust nog för att kunna tolkas på ett 

pålitligt sätt av ett brett spektrum av olika användarprogram, inklusive 

hjälpmedel. 

 

Riktlinje 4.1 Kompatibelt: Maximera kompatibiliteten med nuvarande och framtida 

användarprogram, inklusive hjälpmedel. 

 

4.1.1: Parsing: Om det finns innehåll som har skapats med hjälp av ett kodspråk så ska dessa ha 

element med kompletta start och sluttaggar. Vidare bör elementen vara nästlade enligt deras 

specifikationer och inte innehålla dubbla attributangivelser och ha unika ID:n. Undantag när 

specifikationen tillåter. (Nivå A) 

 

4.1.2: Namn, roll, värde: Komponenter som finns i ett användargränssnitt (formulärelement, 

länkar och komponenter som har skapats med script) så kan namnet automatiskt tydliggöras. 

Detta gäller även rollen. Egenskaper, status och värden som användaren kan ange kan 

automatiskt bli tydliggjorda. Meddelande om ändringar i dessa komponenter finns åtkomliga för 

användarprogram och hjälpmedel. (Nivå A)  

 

 Anmärkning: Detta framgångskriterium är främst avsedd för utvecklare som utvecklar 

egna komponenter eller skapar egna script för komponenterna i användargränssnittet. 

Exempelvis uppfyller redan standardkontroller i HTML detta framgångskriterium när 

de används enligt specifikation. 

 

Princip 4: Robust 

 

 

 

 

Sammanfattning princip 4 

 

 

Nivå A 

4.1.1 Parsing 

4.1.2 Namn, roll, värde 
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4 Empiri 
I följande kapitel beskrivs Örnsköldsviks kommuns startsida, Örnsköldsviks kommuns webbsidas 

tillgänglighetshjälpmedel, eTjänsten för bygglov, testpersonernas sammanställning av data, PTS 

webbverktyg för test av webbplats samt en intervju med Örnköldsviks kommun GIS-ingenjör. 

  
4.1 Beskrivning av Örnsköldsviks kommuns startsida 
För att kunna få en uppfattning om hur Örnsköldsviks kommuns webbplats ser ut följer en 

beskrivning av navigeringen från startsidan med hjälp av skärmdokument. Beskrivningen 

begränsar sig endast till navigering från startsidan till kommunens eTjänst för bygglov. 

 
4.1.1 Navigering från startsida till eTjänsten för bygglov 

 

 
Figur 1: Startsida 

 

 
Figur 2: E-tjänster och blanketter 
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Figur 3: Bygga och bo 

 

Figur 1 visar hur startsidan för Örnsköldsviks kommuns webbplats ser ut. Längst ut till höger 

presenteras det en direktnavigering där ett antal länkar finns. Bland annat kan användaren genom 

ett klick bort navigera vidare till avdelningen ”E-tjänster och blanketter”. I figur 2 finns en meny 

längst till vänster där användaren kan gå vidare till avdelningen ”bygga och bo” genom att klicka 

på länken. Figur 3 visar länken som tar användaren vidare till eTjänsten ”Nybyggnad- ansöka om 

bygglov”. 

 
4.2 Örnsköldsviks kommuns webbsidas tillgänglighetshjälpmedel 
Figur 1 visar en grön meny längst upp på startsidan där det finns olika hjälpmedel i form av 

länkar som en användaren kan använda sig av på webbplatsen. Följande hjälpmedel finns på 

Örnsköldsviks kommuns webbplats: 

 

 Lyssna: Den gröna menyn i figur 1 innehåller en länk som har namngetts ”Lyssna”. 

När användaren klickar på länken dyker en meny upp ovanför den tidigare nämna 

gröna menyn som kan ses i figur 1. Figur 4 nedan visar hur ”Lyssna” hjälpmedlet ser 

ut. Hjälpmedlet har olika funktioner som användaren kan använda sig av. Exempelvis 

kan användaren få alla länkar som finns på webbplatsen upplästa genom att klicka på 

knappen bredvid den gröna playknappen. Användaren kan även stoppa 

lyssnafunktionen genom att klicka på stoppknappen. Det finns även andra viktiga 

funktioner så som spara ljudfilen, få ett ord som användaren markerar förklarat, få 

hjälp (beskrivning över hur hjälpmedlet används), inställningar där användaren 

exempelvis kan ändra språk till engelska, och en annan viktig funktion som låter 

användaren peka med musen över ett ord eller en mening och få det uppläst. 

 

 
Figur 4: Lyssna 
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 Teletal: Teletal är ett hjälpmedel där en användare som har någon typ av 

funktionshinder i form av tal, röst eller språksvårigheter kan få hjälp eller är i behov 

av stöd i sin kommunikation med Örnsköldsviks kommun. Användaren ringer 

telefonnumret 020-22 11 44 och hamnar hos en handläggare som innehar speciella 

kunskaper i att kunna tolka svårförstådda tal, ge stöd i form av förtydligande, 

minnesstöd eller anteckningshjälp. Handläggarens uppgift är att sedan ringa upp 

Örnsköldsviks kommun och fungera som ett stöd i samtalet mellan kommunen och 

användaren.   

 

 Teckenspråk: Via länken ”Teckenspråk” kan användaren navigera vidare till 

teckenspråkssektionen. Där hittas flera korta filmer där användaren via teckenspråk 

kan ta del av grundläggande information om Örnsköldsviks kommuns verksamhet och 

service. Bland annat finns det en 4.02 minuter lång film som beskriver bostäder, 

byggande, bygglov, avfall och återvinning, vatten och avlopp. (se figur 5)  

 

 
Figur 5: Teckenspråk 

 

 Lättläst: Via länken ”Lättläst” kan användaren navigera vidare till lättlästsektionen. 

Sektionen innehåller ett antal länkar till information om exempelvis vad kommunen 

gör, information om bostäder, vatten och sopor, hälsa, fritid och annan info som berör 

kommunen på lättläst svenska.  

 
4.3 Navigering av eTjänsten för bygglov  
För att få en uppfattning om hur en användare navigerar igenom eTjänsten för bygglov hos 

Örnsköldsviks kommun kommer navigeringen av eTjänstens början till slut beskrivas med hjälp 

av skärmdokument.  
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4.3.1 eTjänsten för bygglovsansökans skärmdokument 
Skärmdokumenten för eTjänsten kan undersökas närmare under bilaga 4 (Figur 8-17, placering-

signera och skicka in). 

 

 
Figur 6: Nybyggnad – ansöka om bygglov 

 

I figur 6 presenteras det vilka olika steg som användaren kommer att gå igenom vid användandet 

av tjänsten samt information om att det är nödvändigt att legitimera sig med e-legitimation för att 

kunna använda eTjänsten. Användaren kommer att gå igenom följande tio steg i 

ansökningsprocessen efter att legitimering av användaren har gjorts: 

 

1. Placering 

2. Beskriv nybyggnaden 

3. Kontrollansvarig 

4. Teknisk beskrivning 

5. Närhet till vatten 

6. Bifoga ritningar 

7. Kontrollplan 

8. Kontaktuppgifter 

9. Förhandsgranska 

10. Signera och skicka in 

 

 
Figur 7: Inloggningsmetod 

 

Användaren får vidare tre olika möjligheter att legitimera sig på (figur 7): 

 

 BankID 

 Telia 

 Mobilt BankID 
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4.3.2 Placering 
Första sektionen i eTjänsten för bygglov handlar om placering. Användaren kan antingen söka 

via fastighet eller skriva in adressen på fastigheten som ansökan avser, valet av detta kan göras 

via en rullmeny. Nästa steg är att bifoga en karta som visar nybyggnadens placering. Vid alla 

uppladdningar av bilder på de olika tio stegen finns det information om storlek på bilden samt 

vilka filtyper som stöds. Användaren kan sedan skriva in sitt diarienummer om det finns ett 

sådant och vidare svara på om nybyggnaden ersätter en befintlig byggnad inom samma fastighet 

(radioknappar). Användaren har under hela bygglovsansökningsprocessen möjlighet att spara 

ansökan och fortsätta med ärendet vid ett senare tillfälle. Det finns även blåa länkar som har 

namngetts för ”Hjälp?”. Dessa länkar ger en beskrivning på vad användaren kan göra om den 

exempelvis saknar en korrekt karta (Figur 8).  

 

4.3.3 Beskriv nybyggnaden 
Andra sektionen låter användaren beskriva vad som ska byggas både genom att användaren 

fyller i en checklista, beskriver nybygget med text och anger byggnadsareans kvadratmeter. Det 

finns alltid en möjlighet att antingen gå vidare till nästa steg i ansökan eller gå tillbaka till 

föregående steg vilket i detta fallet är placeringssektionen (figur 9). 

 

4.3.4 Kontrollansvarig 
Sektionen för kontrollansvarig består av tre radioknappar samt en länk där användaren kan få 

hjälp (figur 10). 

 

4.3.5 Teknisk beskrivning 
Figur 11 i bilaga 4 visar hur sektionen för teknisk beskrivning ser ut. En kombination av 

radioknappar, checklista och textruta ger användaren möjlighet att svara på frågor samt ge 

frivillig övrig information. 

 

4.3.6 Närhet till vatten 
Sektionen närhet till vatten innehåller radioknappar samt en hjälplänk  (figur 12). 
 

4.3.7 Bifoga ritningar 
I följande sektion kan användaren ladda upp sina ritningar. Funktion för borttagning av valda 

filer finns samt beskrivning av vilka filtyper som stöds, maximal filstorlek och maximalt antal 

filer som kan laddas upp (figur 13). 

 

4.3.8 Kontrollplan 
Figur 14 i bilaga 4 visar att i sektionen för kontrollplan kan användaren ladda upp en bild på sin 

kontrollplan. Det finns även en hjälplänk samt beskrivande text gällande vilka filtyper som stöds 

för uppladdningen och maximal filstorlek på bilden. Användaren kan även ta bort den valda 

bilden och välja en ny bild för uppladdning.  

 

4.3.9 Kontaktuppgifter 
Sektionen kontaktuppgifter består av radioknappar, textfält, checkrutor där användaren skriver in 

sina kontaktuppgifter, val för att bli notifierad via e-post, ange annan kontaktperson eller ange en 

annan fakturaadress (figur 15). 

 
4.3.10 Förhandsgranska 
Figur 16 i bilaga 4 visar hur förhandsgranskningen ser ut. Användaren kan göra olika ändringar i 

ansökan utan att behöva gå tillbaka flera steg till önskad sektion.  
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4.3.11 Signera och skicka in 
Användaren kan i denna sektionen välja önskad e-legitimering för att slutföra och skicka in 

ansökan (figur 17). 

 

4.4 Intervju med Örnsköldsviks kommuns representant för RIGES 
För att kunna få en inblick om hur utvecklingen av RIGES eTjänster sammanhåller sig till 

WCAG 2.0 intervjuades Örnsköldsviks kommuns representant för RIGES. Representanten för 

RIGES menar på att sedan plattformen utvecklades har tillgängligheten för personer med någon 

form av funktionsnedsättning varit en viktig faktor i all utveckling och kommunen har 

säkerhetsställt att utvecklingen följer WCAG 2.0 nivå AA som grundkrav genom att utföra en 

extern tillgänglighetsgranskning. WCAG 2.0 har länge varit en rekommenderad miniminivå i 

Sverige och Örnsköldsviks kommun strävar efter att kunna hålla en högre nivå än minimikravet 

(WCAG 2.0, nivå AA) på de funktioner som utvecklas. 

 

Kommunen valde att lansera flera mindre eTjänster inom kategorin bygglov vilket automatiskt 

ledde till att den sökande var tvungen att besitta en viss förkunskap för att kunna veta vilken 

eTjänst som bör användas för just den ansökandes ärende. Informanten berättade att det hade 

varit bättre att erbjuda någon form av guide eller att ha en eTjänst för alla typer av ärenden. 

 

I dagsläget är det svårt att bedöma vilken nivå som eTjänsten följer då kartan som ingår i tjänsten 

är svår att få att uppfylla WCAG 2.0.  

 

Representanten berättade också att Örnsköldsviks kommun tidigare använde sig av Pdf-

blanketter men eTjänster med regler gör att frågorna styrs efter tidigare svar och frågor som inte 

är relevanta syns inte samt att tvingande och förifyllda fält leder till ansökningar som är mer 

kompletta.  

 

I övrigt lutade sig utvecklandet mycket på Funka.nu och deras ambitioner om tillgänglighet.  

 

4.5 Sammanställning av användartester 
Nedan följer en sammanställning av testpersonernas svar. För att studera strukturen på testet se 

bilaga 1. Svaren sammanställs i en tabell för varje ställd fråga tillsammans med beskrivande text. 

Testfrågorna delas upp i två olika delar: Allmänna frågor och frågor gällande tillgänglighet. 

 

4.5.1 Allmänna frågor 
För att kunna undersöka testpersonernas datorvana samt tidigare kontakt med bygglovsansökan 

ställdes följande frågor: 

  

 Har du använt dig av en eTjänst tidigare? 

 Hur ofta använder du internet? 

 Har du ansökt om bygglov någon gång tidigare? 

 Har du i så fall ansökt om bygglov genom att skicka in papper till kommunen eller har du 

använt dig av en eTjänst? 

 

Det visade sig att alla fem testpersonerna hade använt sig utav en eTjänst någon gång tidigare 

och skatteverkets eTjänst för deklaration var den eTjänst som de flesta tänkte på när de hörde 

ordet eTjänst. Fyra av fem testpersoner använder sig av internet dagligen förutom en testperson 

som använder internet endast några gånger i veckan.  

Två av fem testpersoner hade tidigare ansökt om bygglov där ansökan skedde på traditionellt vis 

genom att skicka in papper till kommunen.  
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4.5.2 Frågor gällande tillgänglighet för eTjänsten för bygglovsansökan 
Tabell 2-5 (fråga 6-9) kan hittas under bilaga 5 då testpersonernas betyg inte visade någon 

skillnad alls. Dessa frågor kommer endast att sammanfattas i text i följande kapitel. 

 

 
Samtliga testpersoner var överens att det är enkelt att skilja eTjänstens bakgrund från förgrund, 

testperson 2 tyckte att delar av texten borde ha varit svartare. 

 

Fråga 6 (tabell 2): Hur lätt är det att förstå rubrikerna och ledtexterna på en skala 1-10? Förstod 

du vilken information som efterfrågades? 

Samtliga testpersoner gav fullt betyg gällande tydlighet hos rubriker och ledtexter. Ingen otydlig 

information kunde identifieras hos testpersonerna. 

 

Fråga 7 (tabell 3): eTjänsten består av en uppsättning med sidor med rubriker. Kan du se vart 

du befinner dig just nu inom dess uppsättningar av sidor om du scrollar runt på sidan? Hur enkelt 

tycker du att det är att hitta vart du är i så fall? 1-10? 

Samtliga deltagare tyckte att det var väldigt tydligt att förstå vilken sida användaren befinner sig 

på. En testperson tyckte att genom eTjänstens olika uppsättningar av sidor och deras rubriker så 

kan en användare på detta sätt även förstå vad som efterfrågas. 

 

Fråga 8 (tabell 4): Hur enkelt och begripligt tycker du att eTjänstens språk är? 

Samtliga testpersoner tyckte att språket som används är enkelt och begripligt.  

 

Fråga 9 (tabell 5): Tycker du att det är någon skillnad på eTjänstens huvudsakliga språk och 

språk som används till exempel vid andra avsnitt, om du exempelvis klickar på hjälpikonerna där 

du kan få olika typer av beskrivningar. Hur lika är språken? 1-10? 

Testdeltagarna kunde inte skilja på eTjänstens huvudsakliga språk och språket som används vid 

andra avsnitt. Exempelvis vid hjälpikonerna som ger olika typer av beskrivningar. Samtliga 

deltagares reaktion resulterade i ett bestämt och kort svar. 
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Tabell1: Fråga 5: Hur tycker du att 
kontrasten mellan bakgrunden och 

förgrunden är? Är det lätt att skilja texten 
ifrån bakgrunden? Välj mellan en skala från 

1-10.
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Tabell 6 visar betyget för fråga 6. Testperson nummer 2 hade problem att ladda upp bilden 

eftersom den var i fel format och testpersonen kunde inte ändra bilden till rätt format. Vid 

inmatning av fel uppgifter tyckte testdeltagarna inklusive testdeltagare 2 att det gavs en tydlig 

beskrivning av vilket typ av fel som gjordes, var i formuläret som felen gjordes och vad som 

behöver korrigeras.  

 

 
De flesta av deltagarna tyckte att det fanns en hel del hjälpavsnitt lite överallt bland eTjänstens 

uppsättningar sv sidor. De tyckte att det var bra att kunna få förklaringar och att förklaringarna är 

hjälpsamma och tydliga. Testperson 4 tyckte att det var bra att det fanns tydliga/hjälpsamma 

hjälpavsnitt men det var inget relevant för just testperson 4 då den inte behövde använda sig utav 

hjälpavnitten.  
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Tabell 6: Fråga 10: Testa att mata in helt fel uppgifter i fälten och 
testa även att ladda upp en bild (Jag har förberett en bild i fel 

format). Vad händer? Får du något felmeddelande? Hur tydligt är 
felmeddelandet, förstår du vad som behöver korrigeras? 
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Tabell 7: Fråga 11: Kan du identifiera några 
hjälpavsnitt? Hur tydliga/hjälpsamma är de i 

så fall?1-10
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Majoriteten av testpersonerna använde sig av ”ctrl” tangenten och musen för att zooma in texten. 

Testperson 1 tyckte att det inte fanns en beskrivning om hur man zoomar in men den visste ändå 

hur det går till (”ctrl” + mus). Testperson 2 kunde inte zooma in texten alls. Testperson 3 

använde sig av menyn (anpassning -> kontrollera Google chrome) i Google chrome och 

zoomade in på det sättet. Testperson 4-5 använde sig också av ”ctrl”+mus och tyckte att det var 

enklast att zooma in texten på det sättet.  

 

 
Testdeltagarna var eniga om att det är enkelt att använda Örköldsviks kommuns eTjänst för 

bygglov. Testdeltagare 2 tyckte att det var enkelt att använda eTjänsten och att det var tydligt att 

förstå vad som behöver fyllas i. Deltagare 2 påpekade att den hade problem med att ladda upp 

bilden vilket resulterade i ett lite lägre betyg. Deltagare 4 och 5 svarade följande: 

 

Deltagare 4: ” Jag ser inga konstigheter. Du skriver om att det ska vara enkelt för personer med 

funktionshinder men om dessa personer istället hade ansökt på pappersvis så kan det uppstå 

samma problem med liten text, svårt språk, ingen möjlighet att zooma in och otydliga 

förklaringar för att nämna några.” 
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Tabell 8: Fråga 12: Kan du zooma in texten? 
Hur lätt är det?
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Tabell 9: Fråga 13: Hur enkelt är det att 
använda eTjänsten överlag tycker du? 1-10
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Deltagare 5: ” Jag har som sagt ansökt om bygglov ganska nyligen så just denna eTjänsten var 

enkel för mig att använda. Har man däremot synsvårigheter så verkar det inte finnas något 

alternativ, man får kanske be någon om hjälp. Men det går att zooma in förresten om man nu vet 

hur man gör.” 

 

4.5.3 Avslutningsfråga 
Skulle du vara intresserad av att använda just den här eTjänsten? 

Testperson 1: ”Ja. Det är ju mycket smidigare att fylla i och skicka in ansökan på elektroniskt 

vis. Man slipper all pappersbehandling.” 

Testperson 2: ”Ja. Bara jag lyckas ladda upp rätt format på bilderna så tycker jag ändå att det är 

smidigare än att skicka in papper. Jag kan ju googla på bildformat som stöds.” 

Testperson 3: ”Om jag hade behövt ansöka om bygglov, ja. eTjänsten är överlag tydlig och 

enkel att använda.”  

Testperson 4: ”Absolut. Det är minst lika smidigt, om inte smidigare att göra det framför datorn 

än att skicka in papper. Man slipper även massa pappershantering och sparar tid.”   

 

Testperson 5: ”Ja, det är mycket smidigare än det traditionella sättet.” 

 

4.6 PTS webbverktyg för test av webbplats 
PTS testverktyg för tillgänglighetstest består av 19 stycken frågor rörande en webbplats 

tillgänglighet. Frågorna och svaren kan studeras under kapitlet bilagor. Verktyget hjälper en 

användare att testa tillgängligheten hos en vald webbplats och består av förutbestämnda frågor 

samt förutbestämda svar. Beroende på svaren får användaren i slutet på testet ett resultat rörande 

tillgängligheten på den testade webbplatsen. Genom att navigera och undersöka Örnsköldsviks 

kommuns eTjänst för bygglov både på en dator och en smartphone har forskaren kunnat svara på 

alla 19 frågor och få ett testresultat.  

 

Resultat:  
Resultatet för testet blev 88%. Ett snittresultat för andra som har gjort testet identifierades till 68 

%.  

 

Godkänt:    

 Undvik CAPTCHA   

 Navigera med tangentbordet 

 Rubriker med h1-h4 

 Zooma 

 Konsekvent navigation, struktur och utformning 

 Anpassa till små skärmar 

 Tillräckligt stora klickytor 

 Tydliga ledtexter i formulär 

 Tydliga kontraster 

 Hjälp i eTjänster 

 Ljud, bild och film för att komplettera text 

 Tydliga länkar 

 Tydliga informativa rubriker 

 Tillgänglig kontaktinfo 

 Lyft det viktigaste 

 Begriplig svenska 
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Måste förbättras: 

 Fokus vid tangentbordsnavigation: 

Element som är i fokus bör markeras på ett lämpligt sätt när användaren användaren 

använder tangentbordet. Markeringen gör så att användaren kan se vart den befinner 

sig. Det går till exempel att färga bakgrunden och dekorera en ram runt eller att göra 

någon form av understrykning. 

 Ljud, bild och film för att komplettera text: 

Ni borde skapa rutiner för hur ni tar fram illustrationer och filmer i informationssyfte. 

Kombinera skrift med ljud, bild och film. 

 

 

Inte relevant: 

 Textade filmer: 

Om det finns filmer och dessa inte är textade betyder det att användare med någon form 

av hörselnedsättning inte kan ta del av filmens information. 

 Tillgängliga Pdf:er: 

Pdf:er måste göras om till tillgängliga pdf:er för att så många användare som möjligt 

ska kunna ta till sig informationen i en strukturerad form. 
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5 Analys 
Följande kapitel analyserar insamlad data från teoridelen samt empiridelen. Analysdelen 

kommer endast att gå djupare in på och undersöka om eTjänsten för bygglov uppfyller de  

relevanta  tillgänglighetskriterierna WCAG 2.0, nivå AA eller även den högre nivån AAA 

eftersom det visade sig att eTjänsten för bygglov följer minst WCAG 2.0, nivå AA enligt intervjun 

med Örnsköldsviks kommun representant för RIGES. Nivå A kommer endast inkluderas i en 

tabell som visar om nivån uppfylls, inte uppfylls eller inte är relevant för eTjänsten (Funktionen 

finns inte). Analysen går inte in på huruvida Örnsköldsviks kommuns webbplats följer 

tillgänglighetsriktlinjerna WCAG 2.0. 

 

5.1 Uppfyller eTjänsten för bygglov tillgänglighetskriterierna WCAG 

2.0, nivå AA eventuellt AAA? 
 

Princip 1: Möjlig att uppfatta 

Riktlinje 1.4 Urskiljbart: 

 

 1.4.3 Kontrast (minimum): Den visuella presentationen av text i form av bild har ett 

kontrastvärde på minst 4, 5:1. (Nivå AA) 

Undantag: Stor text: Kontrastvärde 3:1 

 

Figur 18 visar vilka färger eTjänsten för bygglov använder sig av. Färgerna är 

representerade i RGB hexadecimal format. Bakgrundsfärgen är #F2F2F4 och 

förgrundsfärgen är #54646c.  

Genom att skriva in bakgrund och förgrundsfärgerna i RGB hexadecimal format i 

webbverktyget Color contrast checker (se figur 19) går det att få fram ett kontrastvärde 

samt vilken nivå som uppfylls (WCAG 2.0, nivå AA eller AAA). Efter att ha infogat 

färgernas hexadecimala värden visar figur 19 att eTjänsten uppfyller nivå AA samt nivå 

AAA gällande kontrast för stor text och att tjänsten uppfyller nivå AA för normal text 

men uppfyller inte nivå AAA för normal text. Vidare visade användartestet i tabell 

nummer 1 (fråga 5) att fyra av fem testpersoner tyckte att det är enkelt att skilja 

eTjänstens bakgrund från förgrund. Etjänsten fick även godkänt av PTS webbverktyg för 

test av webbplats under fråga 7 rörande kontrast.  

 

 
Figur 18: Kontrast 
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Figur 19: Color contrast checker 

 

 

 1.4.4 Förändring av textstorlek: Förutom för textbeskrivningar och text i form av bild, 

så kan text förstoras utan hjälpmedel upp till 200 procent utan att användaren förlorar 

innehåll och funktionalitet. (Nivå AA) 

 

När PTS webbverktyg för test av webbplats gjordes handlade fråga 1 om hurvida det går 

att zooma in gränssnittet utan att text hamnar bakom andra objekt och utan att 

information eller funktionalitet går förlorad. Efter test av inzoomning med hjälp av ”Ctrl” 

tangenten och musen bekräftades det att inzoomningen fungerade. Testpersonerna 

bekräftade att det finns en funktion för att zooma in gränssnittet i tabell 8: fråga 12. Nivå 

AA uppfylls.  

 

 

 1.4.6 Kontrast (utökad): Den visuella presentationen av text i form av bild har ett 

kontrastvärde på minst 7:1 (Nivå AAA). 

Undantag: Stor text/stor stil: Kontrastvärde: 4,5:1  

 

Nivå AAA uppfylls delvis. Se figur 19: Color contrast checker. 
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Nedan följer en tabell som sammanfattar princip 1: Möjlig att uppfatta: 

 

Princip 1: Möjlig att uppfatta 

Nivå A Nivå AA Nivå AAA 

1.1.1 Innehåll som inte är text 1.2.4 Textbeskrivningar 

(Direktsända) 

1.2.6 Teckenspråk 

(Förinspelat) 

1.2.1 Enbart ljud och enbart video 

(Förinspelad)  

1.2.5 Ljudbeskrivning 

(Förinspelad) 

1.2.7 Utökad 

ljudbeskrivning 

1.2.2 Textbeskrivningar 

(Förinspelade) 

1.4.3 Kontrast (Minimum) 1.2.8 Mediealternativ 

1.2.3 Ljudbeskrivning eller 

mediealternativ (Förinspelat) 

1.4.4 Förändring av 

textstorlek 

1.2.9 Enbart ljud 

1.3.1 Information och relationer 1.4.5 Text i form av bild 1.4.6 Kontrast (utökad) 

1.3.2 Meningsfull ordning  1.4.7 Lågt eller inget 

bakgrundsljud 

1.3.3 Sensoriska kännetecken 1.4.8 Visuell presentation 

1.4.1 Användning av färg 1.4.9 Text i form av bild 

(utan undantag) 

1.4.2 Kontroll av ljud 
Tabell 10: Uppfyllnad princip 1 

 

Uppfyller:                                Uppfyller delvis: 

 

 

 

Uppfyller inte:                              Ej relevant för eTjänsten (Funktionen finns inte): 

 

 

 

 

Princip 2: Hanterbar 

Riktlinje 2.1: Tillgängligt via tangentbord 

 2.1.3 Tangentbord (Utan undantag): All funktionalitet kan styras via ett gränssnitt för 

tangentbord utan att det krävs särskild timing för varje tangenttryckning. (Nivå AAA) 

 

När PTS webbverktyg för test av webbplats gjordes handlade fråga 3 om huruvida det går 

att navigera med enbart tangentbordet på webbplatsen. Efter test av navigation med hjälp 

av tab-tangenten på tangentbordet konstaterades det att all navigation på webbplatsen är 

möjlig via tangentbordet. Nivå AAA uppfylls. 

 

Riktlinje 2.2: Tillräckligt med tid: 

 

 2.2.3 Inga tidsgränser: Tidsgränsen är inte en avgörande del av den händelse eller 

aktivitet som presenterats via innehållet, med undantag för icke-

interaktiva synkroniserade medier och händelser i realtid. (Nivå AAA) 

 

Vid navigation identifierades inga tidsgränser förutom när en session går ut men det sker 

på grund av inaktivitet. Nivå AAA uppfylls. 

  

Text 

https://www.w3.org/Translations/WCAG20-sv/WCAG20-sv-20121023/#essentialdef
https://www.w3.org/Translations/WCAG20-sv/WCAG20-sv-20121023/#synchronizedmediadef
https://www.w3.org/Translations/WCAG20-sv/WCAG20-sv-20121023/#real-time-eventsdef
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 2.2.5 Återautentisering: När en session som kräver autentisering löper ut, kan 

användaren fortsätta aktiviteten utan att förlora data, efter återautentiseringen. (Nivå 

AAA) 

 

I avsnitt 4.3.2 figur 8 visas att det finns en spara knapp som användaren kan klicka på för 

att spara ärendet. Om sessionen löper ut behöver användaren autentisera sig för att få 

tillgång till eTjänsten på nytt. Om användaren har sparat ärendet innan sessionen löper ut 

kommer de sparade uppgifterna att finnas kvar vid återautentiseringen. Nivå AAA 

uppfylls. 

 

Riktlinje 2.3: Krampanfall 

 2.3.2 Tre flimmer: Websidor innehåller inget som flimrar mer än tre gånger under en 

ensekundsperiod. (Nivå AAA) 

 

Inga flimmer alls kunde identifieras vid navigation av eTjänsten för bygglov. Nivå AAA 

uppfylls. 

 

Riktlinje 2.4: Navigerbart 

 2.4.5 Flera olika sätt: Det finns mer än ett sätt att hitta en webbsida inom en uppsättning 

av webbsidor, utom när webbsidan är ett resultat av eller ett steg i en process. (Nivå AA) 

 

Det finns bara ett sätt att gå antingen vidare eller tillbaka inom eTjänstens uppsättning av 

webbsidor men eftersom det gäller en ansökningsprocess (bygglovsansökan) så kan 

kriterium 2.4.5 ses som ett undantag.  

 

 2.4.6 Rubriker och ledtexter/etiketter: Rubriker och ledtexter/etiketter beskriver ämne 

och syfte. (Nivå AA) 

 

När PTS webbverktyg för test av webbplats gjordes handlade fråga 9 om tydliga ledtexter 

i formulär: Är ledtexterna placerade i direkt anslutning till formulärens olika objekt 

(textfält, radioknapp, kryssruta, select-lista)?  

Fråga 6 i tabell 2 i användartestet handlade också om hur lätt det är att förtså rubriker och 

ledtexter. Efter navigation och analys av fråga 9 (PTS webbverktyg) och fråga 6 i 

användartestet konstateras det att eTjänsten uppfyller riktlinje 2.4.6 på nivå AA. 

 

 2.4.7 Synligt fokus: Användargränssnitt som styrs via tangentbord har ett sätt att visa var 

fokus är vid tangentbordsnavigering. (Nivå AA) 

 

Vid navigation av eTjänsten med hjälp av tab-tangenten kom det fram att fokus ibland 

visades svagt markerat och ibland inte alls vilket kan ses i svaret på fråga 12 för PTS 

webbverktyg för test av webbplats. Fokus vid tangentbordsnavigation: Visas fokus 

visuellt tydligt när användaren förflyttar sig med tangentbordet på webbplatsens 

sidor? 
Svar: Nja, det är oftast tydligt. Men för enstaka länkar och knappar i innehållet, 

högerspalten eller sidfoten finns inget visuellt fokus. 

 

Kriterium 2.4.7 uppfylls inte fullt ut på nivå AA. 
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Princip 2: Hanterbar 

Nivå A  Nivå AA  Nivå AAA 

2.1.1 Tangentbord 2.4.5 Flera olika sätt 2.1.3 Tangentbord (Utan 

undantag) 

2.1.2 Ingen tangetbordsfälla 2.4.6 Rubriker och 

ledtexter/etiketter 

2.2.3 Inga tidsgränser 

2.2.1 Justerbar tidsgräns 2.4.7 Synligt fokus 2.2.4 Avbrott 

2.2.2 Paus, Stop, Dölj  2.2.5 Återautentisering 

2.3.1 Tre flimmer eller under 

tröskelvärde 

2.3.2 Tre flimmer 

2.4.1 Hoppa över grupperat 

innehåll 

2.4.8 Var användaren är 

2.4.2 Sidans titel 2.4.9 Syftet med en länk  

2.4.3 Fokusordning 2.4.10 Avdelningsrubriker 

2.4.4 Syftet med en länk   

 

Tabell 11: Uppfyllnad princip 2 

 

Uppfyller:                                Uppfyller delvis: 

 

 

 

Uppfyller inte:                              Ej relevant för eTjänsten (Funktionen finns inte): 

 

 

 

 

Princip 3 : Begriplig 

Riktlinje 3.1 Läsbart. 

 3.1.2 Språk för del av sida: Det mänskliga språket för varje avsnitt eller fras i innehållet 

kan automatiskt tydliggöras utom för egennamn, tekniska termer, ord av obestämbart 

språk och ord eller fraser som blivit en naturlig del av språket i den omgivande texten ( 

Nivå AA).  

 

Det mänskliga språket identifieras som svenska (sv) i lang attributen på html elementet. 

Se figur 20  

 

 
 
Figur 20 : html lang. 

 

Personer som använder olika typer av hjälpmedel som exempelvis skärmläsare som 

konverterar text till ljud behöver kunna få inlånade ord från andra språk specificerade. 

Exempelvis om det någonstans i en mening hade stått 'Treppenwitz der Weltgeschichte' 

på tyska och meningen inte är markerad på paragrafnivå så kan inte skärmläsaren uttala 

ordet korrekt. I figur 21 kan en rätt markering ses som gör att skärmläsaren kan ändra 

ordets korrekta uttal från svenska till tyska. Riktlinje 3.1.2 kan bortses på grund av att 

eTjänsten inte använder sig av andra språks ord alls, vilket gör att riktlinjen inte behöver 

följas. Däremot följs riktlinje 3.1.1: Sidans språk som kan ses i figur 20. 

 
 
Figur 21 : Markering lang 

Text 
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 3.1.4 Förkortningar: Det finns en metod/funktion som visar hela ordet/orden eller 

betydelsen av förkortningar  (Nivå AAA). 

 

I figur 10 (Kontrollansvarig) går det att se hur lösningen på förkortningar ser ut. Det finns 

en förkortning (KA) och betydelsen av förkortningen skrivs ut (kontrollansvarig). Nivå 

AAA uppfylls. 

 

Riktlinje 3.2: Förutsägbart: 

 3.2.3 Konsekvent navigering: Navigeringsmetoder/funktioner som upprepas på flera 

webbsidor inom en uppsättning av webbsidor presenteras i samma inbördes ordning varje 

gång de upprepas, om inte användaren initierar en ändring (Nivå AA). 

 

Fråga 4 i PTS webbverktyg för test av webbplats handlade om konsekvent navigation, 

struktur och utformning: Är webbplatsen konsekvent i sin navigation, struktur och övriga 

utformning? 

 

Svar: Ja, navigeringen och strukturen är likadan på hela webbplatsen och utformningen 

följer en grafisk profil. Inga eller endast ett par sidor gör avsteg från detta. 

 

Figurerna 8-17 visar att strukturen är likadan på hela webbplatsen och utformningen 

följer en grafisk profil. Nivå AA uppfylls. 

 

 3.2.4 Konsekvent identifiering: Komponenter som har samma funktionalitet inom en 

uppsättning av webbsidor identifieras konsekvent  (Nivå AA). 

 

Figurerna 8-17 visar hur komponenter har samma funktionalitet och identifieras 

konsekvent inom en uppsättning av webbsidor. Exempelvis ”Spara” knappen som följer 

med under alla uppsättningar ev. eTjänstens sidor, ”Hjälp” knappen eller ”Ta bort” 

knappen. Nivå AA uppfylls. 

 

 3.2.5 Förändring på begäran: Förändring av sammanhang initieras enbart på 

användarens begäran eller så finns det en metod/funktion för att stänga av sådana 

förändringar (Nivå AAA).  

 

Vid navigation av eTjänsten för bygglov fanns det inget som tyder på att användaren inte 

har full kontroll över ändringar av kontext. Inga oförväntade ändringar av kontext så som 

automatiska lanseringar av nya fönster, automatiska ifyllda rader eller automatiska 

redirects. Nivå AAA uppfylls. 

 

Riktlinje 3.3: Inmatningsstöd 

 3.3.3 Förslag vid felhantering: Om ett inmatningsfel upptäcks automatiskt och det finns 

kända korrigeringsförslag så ges förslagen till användaren, utom om det skulle äventyra 

säkerheten eller syftet med innehållet (Nivå AA). 

 

Fråga nummer 10 i användartestet handlade om att användaren skulle testa att mata in 

helt fel uppgifter i fälten och även testa att ladda upp en bild (jag har förberett en bild i fel 

format). Vad händer? Får du något felmeddelande? Hur tydligt är felmeddelandet, förstår 

du vad som behöver korrigeras?  

 

Det visade sig att alla testpersoner tydligt kunde se att bilden var i fel format och att det 

fanns ett korrigeringsförslag som talade om att bilden var i fel format och vilka 

bildformat som stöds. Nivå AA uppfylls. 
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 3.3.5: Hjälp: Det finns sammanhangsberoende hjälp (Nivå AAA). 

 

Fråga 11 i användartestet handlade om testpersonen kunde identifiera några hjälpavsnitt? 

Hur tydliga/hjälpsamma är de i så fall? Tabell 7 sammanfattar testpersonernas resultat 

och dessa kunde identifiera hjälpavsnitt där det förklarades vad som efterfrågas i de olika 

fälten. Efter navigation av eTjänsten för bygglov kunde forskaren också svara på fråga 14 

i PTS webbvergtyg för test av webbplats. Hjälp i eTjänster: 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 köpprocess i en nätbutik eller när man beställer material, blanketter, 

bokar tider med mera. 
 

Svar:  Ja, det finns tydliga hjälptexter både för enskilda objekt i formulär och generellt 

för alla e-tjänster. 
 
            3.3.5 uppfylls på nivå AAA 

 

 3.3.6 Förebyggande av fel (alla): För webbsidor som kräver att användaren matar in 

information så ska minst en av följande punkter gälla: (Nivå AAA) 

 

1. Möjlig att ångra: Åtgärder kan ångras. 

2. Kontrollerad: Data som matas in av användaren kontrolleras, och om inmatningsfel 

hittas ges användaren möjlighet att rätta till dem. 

3. Bekräftad: Det finns en metod/funktion för att förhandsgranska, bekräfta och rätta till 

information innan åtgärden slutförs.  

 

3.3.6 uppfylls på nivå AAA då det går att se att det finns en funktion (figur 16: 

förhandsgranska)  där användaren kan förhandsgranska, göra olika ändringar i ansökan 

utan att behöva gå tillbaka flera steg till önskad sektion samt bekräfta sin ansökan. 

 

Princip 3: Begriplig 

 

Nivå A Nivå AA Nivå AAA 

3.1.1 Sidans språk 3.1.2 Språk för del av sida 3.1.3 Ovanliga ord 

3.2.1 Vid fokus 3.2.3 Konsekvent navigering 3.1.4 Förkortningar 

3.2.2 Vid inmatning 3.2.4 Konsekvent 

identifiering 

3.1.5 Läsförmåga 

3.3.1 Identifiering av fel  3.3.3 Förslag vid felhantering  3.1.6 Uttal 

3.3.2 Ledtexter/etiketter eller 

instruktioner 

3.3.4 Förebyggande av fel 

(juridiskt, ekonomiskt, data) 

3.2.5 Förändring på begäran 

 3.3.5 Hjälp 

3.3.6 Förebyggande av fel 

(Alla) 
Tabell 12: Uppfyllnad princip 3 

 

 

Uppfyller:                                Uppfyller delvis: 

 

 

 

Uppfyller inte:                              Ej relevant för eTjänsten (Funktionen finns inte): 

 

Text 
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6 Resultat, diskussion och slutsatser 
 

6.1 Resultat 
Syftet med studien var att visa hur tillgängligheten ser ut för slutanvändarna gällande eTjänsten 

för bygglov hos Örnsköldsviks kommun och kunna jämföra eTjänsten mot 

tillgänglighetskriterierna WCAG 2.0 samt se om eTjänsten uppfyller tillgänglighetskriterierna 

WCAG 2.0 på nivå AA eventuellt nivå AAA. Detta ska resultera i olika förslag på förbättringar 

och vad som behöver göras för att nå upp till tillgänglighetskriterierna för WCAG 2.0. 

 

Teoridelen har visat vad som behövs för att en webbsida eller eTjänst ska kunna uppnå kraven 

för de olika nivåerna samt att det krävs att alla framgångskriterier uppfylls på respektive nivåer 

eller att en alternativ version tillhandahålls.  

 

6.1.1 Tillgänglighet  
Tabellerna 10-12 visar att det finns vissa funktioner som eTjänsten inte erbjuder personer med 

funktionshinder. Exempelvis finns det inget hjälpmedel för synskadade personer om man bortser 

från ”zooma in” funktionen. Själva Örnsköldsviks kommuns hemsida erbjuder ett hjälpmedel 

som kallas för ”lyssna”.  Hjälpmedlet har olika funktioner som användaren kan använda sig av. 

Exempelvis kan användaren få alla länkar och text som finns på webbplatsen upplästa genom att 

klicka på en knapp. Detta hjälpmedel finns inte tillgängligt och följer inte med när en användare 

klickar sig vidare till eTjänsten för bygglov. Att implementera lyssnahjälpmedlet hade haft en 

avgörande betydelse för användare av tjänsten som har någon form av synnedsättning.  

 

Punkterna 1.1.1, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, och 1.4.2 (Nivå A) i princip 1 är ej relevanta för eTjänsten 

för bygglov på grund av att eTjänsten inte erbjuder någon form av ljud, bild eller video. Om 

eTjänsten hade haft en funktion där användaren kan se en videofilm i början på 

ansökningsprocessen som förklarar hur det går till att använda eTjänsten, hade exempelvis punkt 

1.2.1, förinspelad video varit relevant att uppnå.  

 

När det gäller testpersonernas resultat så sammanfattar tabellerna 1-9 testpersonernas svar och 

det går att utläsa från tabellerna att testpersonerna tyckte att det var enkelt att använda eTjänsten 

och att några större upplevda problem inte kunde identifieras vid navigation.  

 

Resultatet för PTS Webbverktyg för test av webbplats när det gäller tillgänglighet blev 88%. Ett 

snittresultat för andra testade webbsidor eller eTjänster identifierades till 68 %. Resultatet kan 

ses som relativt högt i jämförelse med snittresultatet. 

 

 

6.1.2 Nivå AA, eventuellt AAA 
Det går att utläsa ur tabellerna 10-12 att i stort sätt alla gråmarkerade punkter på nivå A är 

kopplade till någon form av ljud, bild eller videomedia. När det gäller nivå AA finns även där 

gråmarkerade punkter i tabellerna. 1.2.4 textbeskrivningar (direktsända) och 1.2.5 

ljudbeskrivningar (förinspelade) är inte heller är relevanta för eTjänsten eftersom eTjänsten inte 

innehåller någon form av ljud eller videoinnehåll.  

 

Punkt 2.4.7 flera olika sätt som en användare kan navigera på behöver inte uppfyllas eftersom 

det handlar om att användaren använder sig av en ansökningsprocess som är ett undantag.  
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6.1.3 Eventuella förbättringar för att nå upp till tillgänglighet 
Punkt 2.4.7 Synligt fokus är en punkt som behöver förbättras och som även PTS webbwerktyg 

för tillgänglighet tog upp som en punkt som behöver förbättras. När användaren använder sig av 

tab-tangenten för att navigera så går det inte att se riktigt var denne befinner sig. Element som är 

i fokus bör markeras på ett lämpligt sätt när användaren använder tangentbordet. En tydlig 

markering gör så att användaren kan se vart den befinner sig. Det går till exempel att färga 

bakrunden och dekorera en ram runt eller att göra någon form av understrykning. 

 

Punkt 3.1.2 handlade om språk för del av sida vilket också kan ses som ett undantag eftersom 

eTjänsten inte använder sig av inlånde ord från andra språk. Punkt 3.3.4 förebyggande av fel 

uppnås i punkt 3.3.6 på nivå AAA. 

 

6.2 Diskussion 
 

6.2.1 Tillgänglighet  
Resultatet för PTS Webbverktyg för test av webbplats när det gäller tillgänglighet blev 88%. Ett 

snittresultat för andra som har gjort testet identifierades till 68 %. Jag vill påstå att eTjänsten för 

bygglov följer tillgänglighetsriktlinjerna fullt ut (med undantag för punkt 2.4.7 synligt fokus) om 

man tittar på hur verkligheten ser ut (användartest med testpersoner). För slutanvändare utan 

några funktionshinder eller lätta funktionshinder så som synfel som kan korrigeras med hjälp av 

glasögon har både användartestet, resultatet av PTS webbverktyg för test av webbplats samt 

jämförelse av eTjänsten mot WCAG 2.0 visat att eTjänsten är väl tillgänglighetsanpassad och det 

borde inte vara några problem för användare med en normal datorvana att använda eTjänsten. Vi 

har även kunnat se att eTjänsten uppfyller många punkter på nivå AAA.  

 

 

6.2.2 Nivå AA, eventuellt AAA 
Resultatet visar att framgångskriterierna på nivåerna A och AA uppfylls men samtidigt inte. Om 

man bortser från att eTjänsten för bygglov inte erbjuder någon form av ljud, video eller bild så 

uppnås alla kriterier på nivån A. Örnsköldsviks representant för RIGES beskriver tydligt att 

Örnsköldsviks kommun strävar efter att kunna hålla en högre nivå än minimikravet (WCAG 2.0, 

nivå AA) på de funktioner som utvecklas. När det gäller nivå AA kan vi se samma sak. Det går 

exempelvis inte att uppfylla punkt 3.1.2 språk för del av sida om hela eTjänsten är skriven på 

svenska och inga andra ord från andra språk förekommer. Därför tycker jag att det är fel att påstå 

att samtliga uppfyllnadskrav måste tillgodoses för att en webbsida ska kunna uppfylla WCAG 

2.0. Punkt 3.1.2 är helt enkelt inte relevant för eTjänsten för bygglov och kan aldrig uppnås så 

länge endast det svenska språket och ord från dess språk används. 

 

6.2.3 Eventuella förbättringar för att nå upp till tillgänglighet 
PTS Webbverktyg för test av webbplats bekräftade att punkt 2.4.7 synligt fokus i WCAG 2.0 

riktlinjer för tillgängligt webbinnehåll måste förbättras. Fokuset bör markeras på ett lämpligt sätt 

vid navigering med hjälp av tangentbordet samt att använda ljud, bild och film för att 

komplettera text. Genom att kombinera text med ljud, bild och film så kan även alla kriterier 

uppnås på de olika nivåerna. Implementera ”Lyssna” funktionen, ta fram textade filmer i 

informationssyfte där information ges i början på eTjänsten om hur det går till att använda 

eTjänsten. Det finns en avdelning för teckenspråk på Örnsköldsviks kommuns hemsida där det 

finns en film på teckenspråk som behandlar olika byggfrågor. Om man kombinerar själva 

Örnsköldsviks kommuns hemsida med eTjänsten för bygglov så kan fler punkter uppnås men 

studien undersökte och begränsade sig endast till eTjänsten för bygglov. 
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Jag tror inte på att det går att anpassa en eTjänst så att den ska passa och kunna användas av 

precis alla kategorier av slutanvändare. Däremot kan man utveckla en eTjänst så att den ska 

kunna passa så många som möjligt. När det gäller användare med funktionshinder går det alltid 

att utveckla eTjänsten. Exempelvis genom att man som tidigare nämts implementarar några 

enkla hjälpmedel som synligt fokus vid användning av tangentbordet, en lyssnafunktion och 

någon form av videofunktion.   

 

6.3 Slutsatser 
Efter analys av eTjänsten för bygglov och dess olika funktioner som har jämförts mot 

tillgänglighetskriterierna WCAG 2.0 går det att påstå att tillgänglighetskriterierna inte följs på 

minimumnivån AA eftersom det krävs att alla framgångskriterier uppfylls på respektive nivåer 

eller att en alternativ version tillhandahålls. Detta betyder att alla framgångskriterier för 

tillgänglighet måste först uppnås på nivå A för att kunna gå vidare till nivå AA. 

 

Testperson nummer två som hade problem med att ladda upp en bild i fel format hade inga 

förkunskaper om vad som menas med format hos en bild men kunde själv ta reda på vad som 

menas med format genom att googla. Det viktiga är att kunna hitta en balans när det gäller att 

tillgänglighetsanpassa en eTjänst eftersom den ska kunna användas av en så stor skala av 

befolkningen som möjligt. Det är inte meningen att en eTjänst endast ska fokusera på att vara 

tillgänglig för exempelvis funktionshindrade personer eftersom med tillgänglighet så menas det 

som tidigare nämnts att så många användare som möjligt ska kunna använda eTjänster på ett 

enkelt sätt. Om en eTjänst tillhandahåller en användare alldeles för många funktioner exempelvis 

olika hjälpmedel, videofilmer eller andra typer av funktioner kan det hända att det blir 

komplicerat för en användare som tillhör kategorin äldre generationen eller kategerin ovana 

internetanvändare att använda eTjänsten. Testperson nummer två är därför ett bra exempel på en 

ovan användare som klarar av att använda Örnsköldsviks kommuns eTjänst för bygglov utan 

några större problem dels på grund av att eTjänsten gav testperson nummer två ett 

felmeddelande som resulterade i att testpersonen kunde gå vidare och söka information själv 

(Punkt 3.3.1 Identifiering av fel samt punkt 3.3.6 Förebyggande av fel). Därför kan för 

användargruppen slutanvändare utan funktionshinder slutsatsen dras att eTjänsten för bygglov är 

väl tillgänglighetsanpassad.   

 

Punkt 2.4.7 synligt fokus i WCAG 2.0 riktlinjer för tillgängligt webbinnehåll är en punkt som 

behöver förbättras. PTS webbverktyg för test av webbplats rekommenderar att Örnsköldsviks 

kommun kompletterar eTjänsten med ljud, bild eller video och då bör punkterna 1.1.1, 1.2.1, 

1.2.2, 1.2.3 och 1.4.2 (Nivå A) samt punkten 1.2.5 (Nivå AA) följas. För att eTjänsten ska följa 

minimumnivån AA (för funktionerna som finns) i nuvarande tillstånd bör punkt 2.4.7, synligt 

fokus förbättras. I övrigt följs releventa funktioner som eTjänsten besitter även på nivån AAA. 

Delvis för punkt 1.4.6, kontrast (utökad).  

  

 

6.4 Metodkritik 
I efterhand tycker jag att det hade varit speciellt viktigt att testpersoner med någon eller några 

former av funktionshinder hade kunnat navigera runt på eTjänsten, göra användartestet och även 

kunnat ge någon form av feedback på hur lätt alternativt svårt samt om dem kan identifiera några 

former av svårigheter när det gäller användningen av eTjänsten för bygglov. Jag hade ingen 

möjlighet till att göra ovanstående därav är det ganska svårt att svara på hur en användare med 

någon form av funktionshinder upplever eTjänsten. Studien kan sägas vara mest teoretisk om 

man tittar på just den aspekten. Även testpersoner inom kategorin äldre generationen eller fler 

ovana datoranvändare borde undersökts.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1: Intervjufrågor och svar med Örnsköldviks kommuns 

representant för RIGES 
 

1. Hur har ni tänkt gällande tillgängligheten (WCAG 2.0) i samarbetsprojektet RIGES som har 

genererat Örnsköldsviks eTjänster för bygglov? (Har ni haft i åtanke att eTjänsterna även ska 

kunna användas av användare med funktionsnedsättningar så som synnedsättningar, 

färgblindhet, hörselnedsättningar osv?) 

Svar: Sedan plattformen utvecklades under RIGES har tillgänglighet för personer med någon 

form av funktionsnedsättning alltid varit en viktig faktor i all utveckling. Under utvecklingen 

genomfördes även en extern tillgänglighetsgranskning för att säkra att utvecklingen följde 

gällande riktlinjer (se svar 2). 
 

2. Vilken nivå av uppfyllande har ni strävat efter att uppnå när ni har utvecklat eTjänsterna för 

bygglov när det gäller tillgänglighet (WCAG 2.0)  (Nivå A, nivå AA , nivå AAA) ? Motivering? 

Svar: Vi har haft WCAG 2.0 Nivå AA som grundkrav, primärt då detta länge varit en 

rekommenderad miniminivå, bl a inom arbetet med webbriktlinjerna i Sverige 

(www.webbriktlinjer.se). Sedan strävar vi alltid efter att funktioner som utvecklas ska vara bättre 

än så ur tillgänglighetsnivå men nivå AA är miniminvå som ska hållas. Denna nivå har vi haft 

med som skallkrav i all utveckling sedan plattformen började utvecklas inom RIGES och denna 

nivå följs än idag inom efterföljande projekt eSamverkan (www.esamverkan.nu). Även där har 

plattformen nyligen granskats av en extern aktör för att göra en form av revision för att säkra 

tillgängligheten. 

 

3. Vilken nivå av uppfyllande skulle du vilja säga att Örnsköldsviks eTjänster när det gäller 

tillgänglighet (WCAG 2.0) uppfyller? (Nivå A, nivå AA , nivå AAA) Motivering? 

Svar: Svårt att säga om den specifika tjänsten då jag inte är säker på om kartan som används i 

tjänsten uppfyller WCAG 2.0 nivå AA. Kartor på webben är svårt att få att uppfylla WCAG 2.0. 

 

4. Vilka styrkor, eventuellt svagheter har eTjänsterna (Bygglovsansökan) som RIGES har 

levererat? Finns det styrkor eller svagheter som ni själva har märkt av i efterhand? Det kan 

handla om exempelvis styrkor eller svagheter som användare har märkt vid användandet av 

eTjänsterna?  

Svar: Det som vi har märkt är att vi inom ämnet bygglov valde att lansera flera mindre tjänster. 

Detta ledde till att den sökande måste ha en viss förkunskap för att veta vilken tjänst som ska 

användas för hens ärende. Bättre hade varit någon form av guide innan alternativt en e-tjänst 

för alla typer av ärenden. 
 

5. Vad är skillnaden mellan eTjänsterna (Bygglovsansökan) som RIGES har levererat och 

eTjänsterna som ni erbjöd innan RIGES? Hade ni exempelvis .pdf dokument som den ansökande 

fick fylla i och skicka in eller fanns det eTjänster för bygglov som ni förbättrade genom 

sammarbetsprojektet RIGES? 

Svar: Innan hade vi blanketter (pdf). Med e-tjänster med regler så styr man frågorna efter 

tidigare svar och slipper där med se frågor som inte är relevanta samt att med tvingade samt 

förifyllda fält leder till mer kompletta ansökningar. 

 

I övrigt kan jag säga att vi lutade oss ganska mycket på Funka.nu och deras ambitioner om 

tillgänglighet. Vi deltog som part i ett av deras projekt. 
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Bilaga 2: Användartest 
 

Testperson 1 
Kön: Man 

Ålder: 59 

Funktionshinder: Delvis, använder glasögon 

 

Testfrågor: 
1. Har du använt dig av en eTjänst någon gång tidigare? 

Svar: Ja, flera gånger. Exempelvis vid skattedeklaration, bokning av besiktning på bilen 

samt andra olika eTjänster där man kan boka olika saker. 

  

2. Hur ofta använder du internet? 

Svar: Dagligen. 

 

3. Har du ansökt om bygglov någon gång tidigare? 

Svar: Ja, två gånger. 

 

4. Har du i så fall ansökt om bygglov genom att skicka in papper till kommunen eller har du 

använt dig av en eTjänst? 

Svar: Jag har ansökt genom att skicka in papper till kommunen 

 

5. Hur tycker du att kontrasten mellan bakgrunden och förgrunden är? Är det lätt att skilja 

texten ifrån bakgrunden? Välj mellan en skala från 1-10. 

Svar: Jag tycker att texten är tydlig. Jag ser skillnad på bakgrunden och förgrunden 

väldigt tydligt. 10. 

 

6. Hur lätt är det att förstå rubrikerna och ledtexterna på en en skala 1-10. Förstod du vilken 

information som efterfrågades? 

Svar: 10. Ja, jag tycker titlarna var skrivna på enkel svenska.  

 

7. eTjänsten består ju av en uppsättning med sidor med rubriker. Kan du se vart du befinner 

dig just nu inom dessa uppsättningar av sidor om du scrollar runt på sidan? Hur enkelt 

tycker du att det är hitta vart du är i så fall? 1-10  

Svar:  Ja, just nu befinner jag mig på närhet till vatten. Längst ner kan man se väldigt 

tydligt vart man befinner sig. 10. 

 

8. Hur enkelt och begripligt tycker du att eTjänstens språk är?1-10 

Svar:10. 
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9. Tycker du att det är någon skillnad på eTjänstens huvudsakliga språk och språk som 

används till exempel vid andra avsnitt, om du exempelvis klickar på hjälpikonenerna där 

du kan få olika typer av beskrivningar. Hur lika är språken? 1-10 

Svar: 10. Språket är enkelt att förstå och man kan enkelt förstå vad som efterfrågas. 

 

10. Testa att mata in helt fel uppgifter i fälten och testa även att ladda upp en bild (jag har 

förberett en bild i fel format). Vad händer? Får du något felmeddelande? Hur tydligt är 

felmeddelandet, förstår du vad som behöver korrigeras? 1-10 

Svar: 10. I varje fält så får jag ett felmeddelande där det tydligt står vad som behöver 

korrigeras. Bildfilen är av fel format står det. 

 

11. Kan du identifiera några hjälpavsnitt? Hur tydliga/hjälpsamma är de i så fall? 

Svar: Det finns en hel del hjälpavsnitt på de flesta sidorna. 10. 

  

12. Kan du zooma in texten? Hur lätt är det 1-10? 

Svar: Det finns ingen beskrivning om hur man gör men jag kan trycka på ”ctrl” 

tangenten och scrolla uppåt på musen så för mig är det enkelt. 6. 

 

13. Hur enkelt är det att använda eTjänsten överlag tycker du? 1-10 

Svar: 10. 

 

14. Skulle du vara intresserad av att använda just den här eTjänsten? 

Svar: Ja. Det är ju mycket smidigare att fylla i och skicka in ansökan på elektroniskt vis. 

Man slipper all pappersbehandlig.  
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Testperson 2 
Kön: Kvinna  

Ålder: 60 

Funktionshinder: Delvis, använder glasögon 

 

Testfrågor: 
1. Har du använt dig av en eTjänst någon gång tidigare? 

Svar: Någon enstaka gång bara. 

 

2. Hur ofta använder du internet? 

Svar: Några gånger i veckan. 

 

3. Har du ansökt om bygglov någon gång tidigare? 

Svar: Nej. 

 

4. Har du i så fall ansökt om bygglov genom att skicka in papper till kommunen eller har du 

använt dig av en eTjänst? 

Svar: ----- 

 

5. Hur tycker du att kontrasten mellan bakgrunden och förgrunden är? Är det lätt att skilja 

texten ifrån bakgrunden? Välj mellan en skala från 1-10. 

Svar: Jag tycker att texten är ganska tydlig. Jag hade nog viljat att delar av texten hade 

varit lite mer svart. 8. 

 

6. Hur lätt är det att förstå rubrikerna och ledtexterna på en en skala 1-10. Förstod du vilken 

information som efterfrågades? 

Svar: 10. Det är enkelt att förstå vad som efterfrågas. 

 

7. eTjänsten består ju av en uppsättning med sidor med rubriker. Kan du se vart du befinner 

dig just nu inom dessa uppsättningar av sidor om du scrollar runt på sidan? Hur enkelt 

tycker du att det är hitta vart du är i så fall? 1-10  

Svar:  Jo, men det finns ju en typ av meny längs ner på sidan som visar att jag är på 

placerings delen just nu. 10. 

 

8. Hur enkelt och begripligt tycker du att eTjänstens språk är?1-10 

Svar:10. 

 

9. Tycker du att det är någon skillnad på eTjänstens huvudsakliga språk och språk som 

används tillexempel vid andra avsnitt, om du exempelvis klickar på hjälpikonenerna där 

du kan få olika typer av beskrivningar. Hur lika är språken? 1-10 

Svar: 10. Nej, jag ser ingen skillnad. 
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10. Testa att mata in helt fel uppgifter i fälten och testa även att ladda upp en bild (jag har 

förberett en bild i fel format). Vad händer? Får du något felmeddelande? Hur tydligt är 

felmeddelandet, förstår du vad som behöver korrigeras? 1-10 

Svar: 7. Jag får flera felmeddelanden, men jag vet inte vad som menas med format på 

bilden, den vill inte acceptera just denna bilden. Jag kanske får googla. Annars är 

felmeddelandena tydliga. Jag behöver skriva in rätt adress tillexempel.   

 

11. Kan du identifiera några hjälpavsnitt? Hur tydliga/hjälpsamma är de i så fall?1-10 

Svar: Det finns en hel del hjälpavsnitt lite överallt. 10. 

  

12. Kan du zooma in texten? Hur lätt är det 1-10? 

Svar: Jag vet inte hur man gör, men jag ser ju ganska bra ändå så som sidan är. 3. 

 

13. Hur enkelt är det att använda eTjänsten överlag tycker du? 1-10 

Svar: 8. Det är ganska tydligt vad som behöver fyllas i men jag har lite problem med 

bilderna. 

 

14. Skulle du vara intresserad av att använda just den här eTjänsten? 

Svar: Ja. Bara jag lyckas ladda upp rätt format på bilderna så tycker jag ändå att det är 

smidigare än att skicka in papper. Jag kan ju googla på bildformat som stöds.  
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Testperson 3 
Kön: Kvinna  

Ålder: 24 

Funktionshinder: Delvis, använder glasögon 

 

Testfrågor: 
1. Har du använt dig av en eTjänst någon gång tidigare? 

Svar: Ja, när man ska deklarera skatten. Det är väl en eTjänst? 

 

2. Hur ofta använder du internet? 

Svar: Dagligen. 

 

3. Har du ansökt om bygglov någon gång tidigare? 

Svar: Nej, aldrig. 

 

4. Har du i så fall ansökt om bygglov genom att skicka in papper till kommunen eller har du 

använt dig av en eTjänst? 

Svar: ------- 

 

5. Hur tycker du att kontrasten mellan bakgrunden och förgrunden är? Är det lätt att skilja 

texten ifrån bakgrunden? Välj mellan en skala från 1-10. 

Svar: 10. Det är enkelt att skilja dem åt. 

 

6. Hur lätt är det att förstå rubrikerna och ledtexterna på en en skala 1-10. Förstod du vilken 

information som efterfrågades? 

Svar: 10. Ja.  

 

7. eTjänsten består ju av en uppsättning med sidor med rubriker. Kan du se vart du befinner 

dig just nu inom dessa uppsättningar av sidor om du scrollar runt på sidan? Hur enkelt 

tycker du att det är hitta vart du är i så fall? 1-10  

Svar:  10. Väldigt enkelt. 

 

8. Hur enkelt och begripligt tycker du att eTjänstens språk är?1-10 

Svar:10. 

 

9. Tycker du att det är någon skillnad på eTjänstens huvudsakliga språk och språk som 

används tillexempel vid andra avsnitt, om du exempelvis klickar på hjälpikonenerna där 

du kan få olika typer av beskrivningar. Hur lika är språken? 1-10 

Svar: 10. Samma enkla språk används rakt igenom.  

 

10. Testa att mata in helt fel uppgifter i fälten och testa även att ladda upp en bild (jag har 

förberett en bild i fel format). Vad händer? Får du något felmeddelande? Hur tydligt är 

felmeddelandet, förstår du vad som behöver korrigeras? 1-10 
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Svar: 10. Jag förstår helt klart vad som ska fyllas i. Bilden är i fel format. Jag kan 

använda en .jpg fil står det eller så kan jag kanske konvertera om denna om jag hade 

behövt använda just denna bilden. 

 

11. Kan du identifiera några hjälpavsnitt? Hur tydliga/hjälpsamma är de i så fall?1-10 

Svar: Det finns en del hjälpavsnitt om man inte är så insatt inom bygge. 10. 

 

12. Kan du zooma in texten? Hur lätt är det 1-10? 

Svar:  Jag använder Google Chrome och man kan gå in på anpassa och kontrollera 

Google Chrome och zooma in där. 7. 

 

13. Hur enkelt är det att använda eTjänsten överlag tycker du? 1-10 

Svar: 10. 

 

14. Skulle du vara intresserad av att använda just den här eTjänsten? 

Svar: Om jag hade behövt ansöka om bygglov, ja. eTjänsten är överlag tydlig och enkel 

att använda.   
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Testperson 4 
Kön: Man  

Ålder: 29 

Funktionshinder: Nej 

 

Testfrågor: 
1. Har du använt dig av en eTjänst någon gång tidigare? 

Svar: Jag använder mig ganska ofta av eTjänster. De jag har använt har jag använt för 

att beställa intyg, beställa saker på nätet och skatteverkets deklaration för att nämna 

några. 

 

2. Hur ofta använder du internet? 

Svar: Dagligen. 

 

3. Har du ansökt om bygglov någon gång tidigare? 

Svar: Nej, aldrig. 

 

4. Har du i så fall ansökt om bygglov genom att skicka in papper till kommunen eller har du 

använt dig av en eTjänst? 

Svar: ------- 

 

5. Hur tycker du att kontrasten mellan bakgrunden och förgrunden är? Är det lätt att skilja 

texten ifrån bakgrunden? Välj mellan en skala från 1-10. 

Svar: 10. Det syns tydligt för mig. Texten syns tydlig. Det går enkelt att skilja de olika 

färgerna åt. 

 

6. Hur lätt är det att förstå rubrikerna och ledtexterna på en en skala 1-10. Förstod du vilken 

information som efterfrågades? 

Svar: 10. Ja. Inga problem alls. 

 

7. eTjänsten består ju av en uppsättning med sidor med rubriker. Kan du se vart du befinner 

dig just nu inom dessa uppsättningar av sidor om du scrollar runt på sidan? Hur enkelt 

tycker du att det är hitta vart du är i så fall? 1-10  

Svar:  10. Det går att se även om jag går framåt eller bakåt så står det vilken sektion jag 

är i för tillfället. 

 

8. Hur enkelt och begripligt tycker du att eTjänstens språk är?1-10 

Svar:10. 

 

9. Tycker du att det är någon skillnad på eTjänstens huvudsakliga språk och språk som 

används tillexempel vid andra avsnitt, om du exempelvis klickar på hjälpikonenerna där 

du kan få olika typer av beskrivningar. Hur lika är språken? 1-10 

Svar: 10. Nej, jag ser ingen skillnad alls.  
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10. Testa att mata in helt fel uppgifter i fälten och testa även att ladda upp en bild (jag har 

förberett en bild i fel format). Vad händer? Får du något felmeddelande? Hur tydligt är 

felmeddelandet, förstår du vad som behöver korrigeras? 1-10 

Svar: 10. Inga konstigheter. Bilden går inte att ladda upp står det för att den är i fel 

format. Man får ladda upp en i de formaten som accepteras. 

 

11. Kan du identifiera några hjälpavsnitt? Hur tydliga/hjälpsamma är de i så fall?1-10 

Svar: 5 för just mig. Jag behöver nog inte använda mig av dem men andra kanske 

behöver hjälp då är det bra att det finns hjälpavsnitt. 

 

12. Kan du zooma in texten? Hur lätt är det 1-10? 

Svar: 10. ”ctrl” och mus funkar.  

 

13. Hur enkelt är det att använda eTjänsten överlag tycker du? 1-10 

Svar: 10. Jag ser inga konstigheter. Du skriver om att det ska vara enkelt för personer 

med funktionshinder men om dessa personer istället hade ansökt på pappersvis så kan 

det uppstå samma problem med liten text, svårt språk ,ingen möjlighet att zooma in och 

otydliga förklaringar för att nämna några.  

 

 

14. Skulle du vara intresserad av att använda just den här eTjänsten? 

Svar: Absolut. Det är minst lika smidigt, om inte smidigare att göra det framför datorn 

än att skicka in papper. Man slipper även massa pappershantering och sparar tid.   
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Testperson 5 

Kön: Man  

Ålder: 44 

Funktionshinder: Nej 

 

Testfrågor: 
1. Har du använt dig av en eTjänst någon gång tidigare? 

Svar: Ett flertal gånger. 

 

2. Hur ofta använder du internet? 

Svar: Dagligen. 

 

3. Har du ansökt om bygglov någon gång tidigare? 

Svar: Ja, när jag byggde garage.  

 

4. Har du i så fall ansökt om bygglov genom att skicka in papper till kommunen eller har du 

använt dig av en eTjänst? 

Svar: Skickade in papper till kommunen.  

 

5. Hur tycker du att kontrasten mellan bakgrunden och förgrunden är? Är det lätt att skilja 

texten ifrån bakgrunden? Välj mellan en skala från 1-10. 

Svar: 10. Det är lätt att skilja på dem. 

 

6. Hur lätt är det att förstå rubrikerna och ledtexterna på en en skala 1-10. Förstod du vilken 

information som efterfrågades? 

Svar: 10. Ja, men jag har ju ansökt om komplementbygglov för inte så längesedan så jag 

vet på ett ungefär vad som efterfrågas. 

 

7. eTjänsten består ju av en uppsättning med sidor med rubriker. Kan du se vart du befinner 

dig just nu inom dessa uppsättningar av sidor om du scrollar runt på sidan? Hur enkelt 

tycker du att det är hitta vart du är i så fall? 1-10  

Svar:  10. Ja, man kan gå fram och tillbaka om man vill ändra något och då vet man vart 

man befinner sig. Med hjälp av den rubriken så kan man också förstå ungefär vad som 

efterfrågas. 

 

 

8. Hur enkelt och begripligt tycker du att eTjänstens språk är?1-10 

Svar:10. 

 

9. Tycker du att det är någon skillnad på eTjänstens huvudsakliga språk och språk som 

används tillexempel vid andra avsnitt, om du exempelvis klickar på hjälpikonenerna där 

du kan få olika typer av beskrivningar. Hur lika är språken? 1-10 

Svar: 10. Nej, inte alls olika.  
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10. Testa att mata in helt fel uppgifter i fälten och testa även att ladda upp en bild (jag har 

förberett en bild i fel format). Vad händer? Får du något felmeddelande? Hur tydligt är 

felmeddelandet, förstår du vad som behöver korrigeras? 1-10 

Svar: 10. Det står klart och tydligt att bilden är i fel format. Annars så står det 

exempelvis om man har missat att skriva in någon text i någon ruta. 

 

11. Kan du identifiera några hjälpavsnitt? Hur tydliga/hjälpsamma är de i så fall?1-10 

Svar: 10. Till höger så finns det en länk där det står ”Hjälp?” så det finns några stycken. 

 

12. Kan du zooma in texten? Hur lätt är det 1-10? 

Svar: 10. ”ctrl” och mus.  

 

13. Hur enkelt är det att använda eTjänsten överlag tycker du? 1-10 

Svar: 10. Jag har som sagt ansökt om bygglov ganska nyligen så just denna eTjänsten 

var enkel för mig att använda. Har man däremot synsvårigheter så verkar det inte finnas 

något alternativ , man får kanske be någon om hjälp. Men det går att zooma in förresten 

om man nu vet hur man gör. 

 

14. Skulle du vara intresserad av att använda just den här eTjänsten? 

Svar: Ja, det är mycket smidigare än det traditionella sättet.  
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Bilaga 3: PTS webbverktyg för test av webbplats 
 

Fråga 1. Zooma: Går det att zooma gränssnittet utan att text hamnar bakom andra objekt och 

utan att information eller funktionalitet går förlorad? 

Svar: 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.  

 

Fråga 2. Rubriker med h1-h4: Är alla visuella rubriker uppmärkta med html-elementen h1-h4 i 

rätt hierarkisk ordning? (Det finns olika sätt att kontrollera rubrikerna. I google Chrome kan 

användaren markera rubriken, högerklicka och välja ”inspektera”). 

Svar: Ja, webbplatsens rubriker är uppmärkta med rätt h-element. 

 

Fråga 3. Navigera med tangentbordet: Är det möjligt att navigera på webbplatsen genom att 

enbart använda tangentbordet på en dator? 

Svar: Ja, det går att använda tangentbordet för att ta sig fram till samtliga länkar och objekt på 

sidan. Användarna kommer åt all information enbart med hjälp av tangentbordet. 

 

Fråga 4. Konsekvent navigation, struktur och utformning: Är webbplatsen konsekvent i sin 

navigation, struktur och övriga utformning? 

Svar: Ja, navigeringen och strukturen är likadan på hela webbplatsen och utformningen följer 

en grafisk profil. Inga eller endast ett par sidor gör avsteg från detta. 

 

Fråga 5. Anpassa till små skärmar: Fungerar webbplatsen även i enheter med små skärmar som 

smartphones och surfplattor? 

Svar: Ja, hela gränssnittet, inklusive tjänster går att använda i smartphones och på surfplattor. 

 

Fråga 6. Undvik CAPTCHA: Finns det formulär på webbplatsen som använder sig av en grafisk 

CAPTCHA-lösning? 

Svar: Nej, inga formulär på webbplatsen använder en grafisk captcha. 

 

 

Fråga 7. Tydliga kontraster: Är det tydliga kontraster mellan bakgrund och förgrund? 

Svar: Ja, alla viktiga delar som avviker från övrigt innehåll är tydligt markerade. De har 

antingen tydliga kontraster, är understrukna, har en ikon eller något annat som kompletterar 

färg för att visa att de är klickbara.  

 

Fråga 8. Tillräckligt stora klickbara ytor: Är klickytorna så väl tilltagna att det går att klicka på 

dem på en liten skärm? 

Svar: Ja, alla klickbara objekt är väl tilltagna. 

 

Fråga 9. Tydliga ledtexter i formulär: 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. 

Svar: Ja, alla ledtexter ligger i direkt anslutning till formulärsobjektet. 

 

Fråga 10. Textade filmer: Är webbplatsens filmer textade? 

Svar: Nej, videofilmerna är inte textade. Det finns inte heller, eller är inte självklart för 

besökarna var de kan hitta motsvarande textbaserade material som ger samma information som 

filmerna. 

 

 

Fråga 11. Tydliga länkar: Har länkarna unika länktexter? 

Svar: Ja, alla länkar är unika och använder rubriken på den sida de länkas till. 
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Fråga 12. Fokus vid tangentbordsnavigation: Visas fokus visuellt tydligt när användaren 

förflyttar sig med tangentbordet på webbplatsens sidor? 

Svar: Nja, det är oftast tydligt. Men för enstaka länkar och knappar i innehållet, högerspalten 

eller sidfoten finns inget visuellt fokus. 

 

Fråga 13. Lyft det viktiga: Lyfter ni fram det som är mest relevant i era texter? 

Svar: Ja, våra texter har alltid ett tydligt syfte och lyfter det relevanta för läsaren. 

 

Fråga 14. Hjälp i eTjänster: 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. 

Svar:  Ja, det finns tydliga hjälptexter både för enskilda objekt i formulär och generellt för alla 

e-tjänster. 

 

Fråga 15. Ljud, bild och film för att kompletera text: Kompletterar ni texter med ljud, bild eller 

film i de fall någon bedömer att det skulle behövas? 

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

sätt. (Det finns hjälpfilmer som visar hur en användare kan använda kartfrågorna, 

instruktionsfilm som visar sökfunktionen och en instruktionsfilm för i-verktyget). 

 

Fråga 16. Begriplig svenska: Är all information på webbplatsen skriven på begriplig svenska? 

Svar: Ja, alla våra texter är skrivna på begriplig svenska. 
 
Fråga 17. Tillgänglig kontaktinfo: Ligger kontaktinformationen åtkomlig från alla sidor på 

webbplatsen? 

Svar: Ja, vi har tydlig kontaktinformation som ligger åtkomliga från alla sidor. 

 

Fråga 18. Tillgängliga pdf:er: Har ni aktivt gjort era pdf:er tillgängliga? 

Svar: Nej, våra pdf:er är bara skapade för utskrift och är bara som en bild.  

Jag undersökte om pdf:en ” https://ornskoldsvik.e-tjansteportalen.se/hjalp/page/om%20bygg-

%20och%20exploateringskartan%202/file/Hjälp%20och%20instruktionsfilmer/Vad%20gäller%

20på%20min%20fastighet.pdf ”  som finns i hjälpsektionen för eTjänsten ” är taggad genom att 

gå in på arkiv -> egenskaper -> beskrivning. Där finns information om pdf:en. Pdf:en visade sig 

inte vara taggad. ”Att PDF-dokumenten märks upp med taggar är grundläggande för 

tillgängligheten”  (Skellefteå kommun, 2007) 

 

Fråga 19. Tydliga informativa rubriker: Är webbplatsens rubriker så tydliga att användarna 

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

Svar: Ja, rubrikerna innehåller nyckelord och är så tydliga att användarna snabbt förstår vad 

webbplatsens olika sidor och detaljer handlar om. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ornskoldsvik.e-tjansteportalen.se/hjalp/page/om%20bygg-%20och%20exploateringskartan%202/file/Hjälp%20och%20instruktionsfilmer/Vad%20gäller%20på%20min%20fastighet.pdf
https://ornskoldsvik.e-tjansteportalen.se/hjalp/page/om%20bygg-%20och%20exploateringskartan%202/file/Hjälp%20och%20instruktionsfilmer/Vad%20gäller%20på%20min%20fastighet.pdf
https://ornskoldsvik.e-tjansteportalen.se/hjalp/page/om%20bygg-%20och%20exploateringskartan%202/file/Hjälp%20och%20instruktionsfilmer/Vad%20gäller%20på%20min%20fastighet.pdf
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Bilaga 4: Skärmdokument eTjänst för nybyggnad 

 

 
Figur 8: Placering 
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Figur 9: Beskriv nybyggnaden 

 

 
Figur 10: Kontrollansvarig  
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Figur 11: Teknisk beskrivning 

 

 
Figur 12: Närhet till vatten 
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Figur 13: Bifoga ritningar 

 
Figur 14: Kontrollplan 
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Figur 15: Kontaktuppgifter 

 

 
Figur 16: Förhandsgranska 
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Figur 17: Signera och skicka in 
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Bilaga 5: Tabeller gällande tillgänglighet för eTjänsten för 

bygglovsansökan 
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Tabell 2: Fråga 6: Hur lätt är det att förstå rubrikerna och 
ledtexterna på en skala 1-10? Förstod du vilken 

information som efterfrågades?
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Tabell 3 Fråga 7: eTjänsten består av en uppsättning med 
sidor med rubriker. Kan du se vart du befinner dig just nu 
inom dessa uppsättningar av sidor om du scrollar runt på 
sidan? Hur enkelt tycker du att det är att hitta vart du är i 

så fall? 1-10 
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Tabell 4: Fråga 8: Hur enkelt och begripligt tycker 
du att eTjänstens språk är?
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Tabell 5: Fråga 9: Tycker du att det är någon skillnad på eTjänstens 
huvudsakliga språk och språk som används till exempel vid andra avsnitt, om 

du exempelvis klickar på hjälpikonenerna där du kan få olika typer av 
beskrivningar. Hur lika är språken? 1-10


