Digital tillgänglighetsrapport för www.faxeholmen.se
Det här är en detaljerad rapport av den analys och åtgärder som togs i samband med
senaste kontrollen av webbplatsen www.faxeholmen.se.
Den senaste kontrollen utfördes under september 2020 av Kenworld Computer AB.
De kontrollpunkter och riktlinjer som användes är WCAG 2.1 med minst nivå AA.
Riktlinjerna finns i original på webbriktlinjer.se hemsida.

Kontrollpunkter
Riktlinje
Beskriv med text allt innehåll
som inte är text.

Motsvarar i WCAG
1.1.1 (A)

Erbjud alternativ om en
inspelning enbart består av ljud
eller video
Texta inspelad rörlig media
(video, ljud, animationer…)
Syntolka eller erbjud alternativ
till videoinspelningar
Texta direktsändningar

1.2.1 (A)

Syntolka videoinspelningar

1.2.5 (AA)

Ange i kod vad sidans olika
delar har för roll

1.3.1 (A)

1.2.2 (A)
1.2.3 (A)
1.2.4 (AA)

Anteckning
Lagt till beskrivande text på
logotyper, ikoner för
navigering där det saknats.
Ej relevant då inget ljud eller videofilm
finns på hemsidan
Ej relevant då inget ljud eller videofilm
finns på hemsidan
Ej relevant då inget ljud eller videofilm
finns på hemsidan
Ej relevant då inget ljud eller videofilm
finns på hemsidan
Ej relevant då inget ljud eller videofilm
finns på hemsidan
Justerat så att rubriker använder rätt
taggar h1 för huvudrubrik och
underrubriker följer därefter med h2, h3
osv.
Justerat så att onumrerade och numrerade
listor är av ul-taggar med li som element.
Fält i formulär är kontrollerade och
obligatoriska fält markerade.
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Presentera innehållet i en
meningsfull ordning för alla

1.3.2 (A)

Gör inte instruktioner beroende 1.3.3 (A)
av sensoriska kännetecken
1.3.4 (AA)
Se till att allt innehåll
presenteras rätt oavsett
skärmens riktning
Märk upp vanliga formulärfält i 1.3.5 (AA)
koden

Använd inte enbart färg för att
förmedla information

1.4.1 (A)

Skapa en flexibel layout som
fungerar vid förstoring eller
liten skärm

1.4.10 (AA)

Använd tillräckliga kontraster i
komponenter och grafik
Se till att det går att öka
avstånd mellan tecken, rader,
stycken och ord

1.4.11 (AA)
1.4.12 (AA)

Kontrollerat att ordningen på sidan inte
ändras när skärmstorleken blir större eller
mindre. Testat i olika webbläsare och på
mobiltelefon.
Ej relevant
Kontrollerat att ordningen på sidan inte
ändras när skärmstorleken blir större eller
mindre. Testat i olika webbläsare och på
mobiltelefon.
På faxeholmen.se är det enda formuläret
det som används för att rapportera brister
i WCAG. Detta är kontrollerat. På tredje
part sidorna från Momentum används en
hel del formulär vilka enligt Momentum
ska uppfylla de krav som ställs för WCAG.
Gått igenom sidorna kan inte hitta att färg
skulle användas på det sättet på någon
sida.
Sidan är responsiv och har testats på olika
skärmar, upplösningar och enheter.
Texten har kontrollerats så den går att
zomma in och ut med webbläsarnas egna
zoom-funktion och att den även responsivt
ändrar sig så den inte hamnar under något
annat element.
Kontrast mellan element och text anses
vara ok.
En funktion för att öka på textens storlek
och i samband med det även rad och
avstånd mellan bokstäver har lagts till.
Vi har också testat att öka på dessa
avstånd med hjälp av css-kod och kan inte
se att någon information döljs bakom
något annat eller hamnar utanför bild.

Använd text, inte bilder, för att 1.4.5 (AA)
visa text
Utveckla systemet så att det går 2.1.1 (A)
att hantera med enbart
tangentbordet
Se till att markören inte fastnar 2.1.2 (A)
vid tangentbordsnavigation

Bilder används aldrig som text på sidan.
Testat att navigera på sidan med enbart
tangentbord.

Skapa kortkommandon med
varsamhet
Ge användarna möjlighet att
justera tidsbegränsningar
Ge användarna möjlighet att
pausa eller stänga av rörelser
Orsaka inte epileptiska anfall
genom blinkande
Erbjud möjlighet att hoppa
förbi återkommande innehåll

2.1.4 (A)

Kan inte hitta någonstans på sida där man
kan fastna när man navigerar med
tangentbord.
Kortkommandon används inte på sidan

2.2.1 (A)

Det finns inga tidsbegränsningar på sidan.

2.2.2 (A)

Inget som används på sidan.

2.3.1 (A)

Skriv beskrivande sidtitlar

2.4.2 (A)

Gör en logisk tab-ordning

2.4.3 (A)

Skriv tydliga länkar

2.4.4 (A)

Erbjud användarna flera olika
sätt att navigera

2.4.5 (AA)

Markera tydligt vilket fält eller
element som är i fokus
Erbjud alternativ till komplexa
fingerrörelser

2.4.7 (AA)

Det finns inga element på sidan blinkar
eller flimrar.
Kontrollerat att det finns rubriker och satt
upp landmark roles så det är enkelt att
hoppa till rätt del av sidan.
Korta men beskrivande titlar. Sidans titel
återkommer i första rubriken.
Tabordningen följer menyer och innehållet
som man kan förvänta sig. Även formuläret
har rätt tabordning.
Alla länkar på sidan har kontrollerats så att
de har en beskrivande text som gör att
man förstår vad som händer när man
klickar på länken utan att behöva läsa
omgivande texter.
Sökfunktion.
Ett A-Ö index lades till för att ytterligare
underlätta navigeringen.
Det är enkelt att se vilket element som har
fokus vid navigering med t ex tangentbord.
Fingerrörelser används inte på sidan.

2.4.1 (A)

2.5.1 (A)

Gör det möjligt att ångra klick

2.5.2 (A)

Se till att text på knappar och
kontroller överensstämmer
med maskinläsbara etiketter
Erbjud alternativ till
rörelsestyrning
Ange sidans språk i koden

2.5.3 (A)

Inga skript eller annat förhindrar att man
”upphäver” ett knappklick.
Hittar inget avvikande

2.5.4 (A)

Används inte

3.1.1 (A)

Kontroll <html lang=”sv-SE”> är
inlagd.
Endast svenska på sidan.

Ange språkförändringar i koden 3.1.2 (AA)
3.2.1 (A)
Utför inga oväntade
förändringar vid fokusering
3.2.2 (A)
Utför inga oväntade
förändringar vid inmatning
3.2.3 (AA)
Var konsekvent i navigation,
struktur och utformning
Benämn funktioner konsekvent 3.2.4 (AA)
3.3.1 (A)
Visa var ett fel uppstått och
beskriv det tydligt

Kontrollerat utan anmärkning
Kontrollerat utan anmärkning
Kontrollerat utan anmärkning
Kontrollerat utan anmärkning

Skapa tydliga och klickbara
fältetiketter
Ge förslag på hur fel kan rättas
till
Ge möjlighet att ångra,
korrigera eller bekräfta vid
viktiga transaktioner
Se till att koden validerar

3.3.2 (A)

Endast ett formulär på sidan där summeras
ev. fel och beskrivning av dessa finns.
Tredje part tjänsterna från Momentum
uppfyller redan WCAG enligt leverantören.
Kontrollerat utan anmärkning

3.3.3 (AA)

Kontrollerat utan anmärkning

3.3.4 (AA)

Tredje part tjänsterna från Momentum
uppfyller WCAG enligt leverantören.

4.1.1 (A)

Se till att skräddarsydda
komponenter fungerar i
hjälpmedel
Se till att hjälpmedel kan
presentera meddelanden som
inte är i fokus

4.1.2 (A)

Alla sidor är testade och validerade till
100% vid https://validator.w3.org/
Inte relevant

4.1.3 (AA)

Används inte på sidan
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