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Webbtillgänglighetsdirektivet
• Webbtillgänglighetsdirektivet infördes 2018
• Direktivet genomförs genom en ny lag – Lagen för tillgänglighet till 

digital offentlig service

• Gäller myndigheter, kommuner, landsting
• Syftar till ökad digital tillgänglighet för alla användare, inklusive 

personer med funktionsnedsättning. 



Vad måste vi göra?

• Utforma våra webbplatser och dokument så att 
de är möjliga att uppfatta och hantera samt är 
begripliga och robusta.



Fyra principer
• Möjlig att uppfatta (ex. alt-text för bild, textning video, syntolkning, 

kontrast)
• Hanterbar (ex. möjlighet att navigera med endast tangentbord, 

tillräckligt med tid, navigerbart)
• Begriplig (ex. läsvänlig för skärmläsare, förutsägbar navigation)
• Robust (ex. korrekt html-kod, responsiv design)



1. Bilder
• Alternativtext (Alt-text)

• Alla betydelsebärande bilder ska ha en alt-text.
• Beskriv tydligt vad bilden visar. Ex. Karta över Jennylund. 
• Dekorativa bilder utan syfte ska inte ha en alt-text. 

• Bildtext (synlig under bilden)
• Skriv alltid fotografens namn under bilden.
• Alternativt: ”Foto: Ale kommun” (om bilden är tagen av anställd på Ale kommun) 

• Lägg aldrig text ovanpå en bild
• All text som finns på sidan ska gå att markera och kopiera. 



Exempel och tips
Alternativtext
Alla betydelsebärande bilder ska ha en alt-text, en beskrivning av en bild som 
läses upp för folk som av olika anledningar inte kan se en bild och använder 
skärmläsare. Alt-texten syns inte på webben. Ibland har bilden inget syfte 
annat än att vara utsmyckning. Då behövs ingen alt-text.

Så här skriver du en bra alternativtext (alt-text)
• Beskriv bilden noggrant och specifikt. Hur skulle du beskriva 

objektet/motivet och dess sammanhang för någon som är blind? 
• Ange gärna vad bilden är för typ av bild (illustration/diagram/foto). 
• Håll texten relativt kort. Sikta på en mening. 
• Använd dina nyckelord på sidan även i alt-texten. Det skapar 

sammanhang för både besökare och sökmotorer.
• Fokusera främst på de som inte kan se bilden.
• Skriv aldrig ”bild på” i din alt-text. Alla vet att det är en alternativ text 

istället för en bild. Det behöver du inte skriva.

Komplexa bilder
Bilder som är komplexa, t.ex. kartor och grafer, bör ha motsvarande info i 
form av text i nära anslutning till grafen eller kartan. Texten ska ge 
användaren motsvarande information som det som förmedlas av kartan eller 
grafen. Bilder kan därför ha en alt-text som kort beskriver vilken typ av info 
grafen förmedlar, t.ex. “Graf 4: Utvecklingen senaste året”.

Bildtext är synlig och ligger under bilden. Glöm inte skriva ut fotografens namn. 
Foto: Sergey Borisov

EXEMPEL PÅ TEXT 
SOM LIGGER OVANPÅ 

EN BILD. 



2. Länkar
Alla länkar ska ha begripliga och unika länktexter som kan tolkas även om länken tas ur sitt 
sammanhang. Använd inte samma länknamn till flera olika länkar. Besökare som använder 
uppläsningsverktyg använder ibland en funktion för att få alla länkar på en sida upplästa för sig.

• Alla länknamn måste förklara vart länken går
• Skriv inte: Läs mer här eller ”Klicka här” 
• Skriv: 

• Läs mer om hur du ansöker om bygglov här
• Alla badplatser i Ale
• Tidtabell Madenbussen

• En länk kan även vara en del av en mening
• Enligt lag om färdtjänst (SFS 1997:736) kan du få färdtjänst när du är folkbokförd i Ale kommun… 
• Uppdraget är reglerat i föräldrabalkens bestämmelser



Exempel på länktext

Bra länktext
• Läs mer om hur du ansöker om bygglov här

• Alla badplatser i Ale

• Om XX på Socialstyrelsens webbplats

Dålig länktext
• Läs mer här

• Klicka här

• www.socialstyrelsen.se



3. Undvik sensoriska kännetecken

Bra

• Klicka på länken i menyn

• Se Relaterad information

Dåligt

• Klicka på den gröna knappen

• Klicka på länken till höger

• Se vänstermenyn

Tips! Istället för att hänvisa kan du länka direkt i texten. 

Även den som inte kan uppfatta färg, form, storlek eller har möjlighet att relatera 
till höger eller vänster behöver kunna förstå hänvisningar till navigation och 
instruktioner. 



4. Använd rubriker korrekt
För att hjälpmedel (exempelvis uppläsningsverktyg för blinda) ska förstå vad 
som är en huvudrubrik eller mellanrubrik i en text behöver rubriken vara rätt 
uppmärkt. Det gör vi genom att använda de förinställda formatmallarna som 
finns i Sitevision: 

• H1 - för huvudrubrik (används endast för sidrubriken/sidans namn)

• H2 - för rubrik i brödtext

• H3 - för underrubrik i brödtext (underordnad H2) 



Rubriker - exempel på ordningsföljd

Bra Dåligt 



Så kan du kontrollera dina rubriker: 

• Gå igenom sidan i redigeringsläge och klicka på 
varje rubrik för att kontrollera att de har rätt 
formatmall och kommer i kronologisk ordning. 

• En H3 rubrik får aldrig komma direkt efter H1. 



5. Undvik använda tabeller 
• Tabeller kan behövas när det är mycket data och 

siffror som behöver ligga i flera kolumner. 
• När man gör en tabell är det viktigt att koda 

tabellen på rätt för att t.ex. skärmläsare ska kunna 
tolka informationen. 

• Kontakta webbansvarig om du behöver en tabell. 
• Om du har en tabell som enbart består av text kan 

du kopiera texten i tabellen och lägga den direkt på 
sidan istället. Tabellen finansiella nyckeltal är ett exempel på när en tabell kan 

behövas. Tabellen behöver dock kodas för att den ska bli 
begriplig och tillgänglig.  



Exempel på text i tabell som kan flyttas till textruta.

Bra (text direkt på sidan)Dåligt (text i en tabell)



6. Video
Om du har laddat upp en video på din sida 
så behöver du kontrollera följande:

1) Textad

Kontrollera att videon är textad. Besökaren ska 
kunna ta del av innehållet även om ljudet är 
avstängt. 

2) Komplement till texten

Videon ska enbart vara ett komplement till texten på 
sidan. Besökaren ska kunna ta till sig det 
övergripande budskapet i filmen genom att enbart 
läsa texten på sidan. 



7. Tillgängliga PDF-filer
Undvik PDF-filer

• Publicera i första hand alla dokument, som exempelvis rapporter och utredningar, i webbplatsens 
standardformat (html). Kopiera informationen och lägg den direkt på en sida. 

• Finns dokumentet hos annan myndighet/organisation – länka dit istället för att ladda upp det på vår 
webbplats. 

Alla PDF-filer som publiceras ska vara tillgängliga
• Om du ändå behöver lägga ut en PDF-fil, se då till att göra den tillgänglig enligt tillgänglighetsdirektivet. 

https://webbriktlinjer.se/riktlinjer/88-publicera-i-forsta-hand-dokument-i-html/

https://webbriktlinjer.se/riktlinjer/88-publicera-i-forsta-hand-dokument-i-html/


Checklista – tillgänglig webbplats
 1. Bilder

 Alla betydelsebärande bilder har en alt-text. 
 Fotografens namn står under bilden (bildtext).
 All text som finns på sidan går att markera och kopiera. 

 2. Länkar
 Alla länkar har förklarande länktexter. 

 3. Sensoriska kännetecken
 Jag skriver inte instruktioner/hänvisningar som kräver att läsaren kan 

uppfatta färg, form, storlek eller kan relatera till höger och vänster. 

 4. Rubriker
 Jag har använt rätt formatmallar (H1, H2, H3, Ingress och Brödtext).
 Jag har använt rubrikerna korrekt (till underrubriker används H2, och till 

rubriker underordnade dessa används H3). 

 5. Tabell 
 Jag undviker att använda en tabell. (Om du måste använda en tabell på 

grund av stor datamängd – kontakta webbansvarig för att få hjälp.)

 6. Video
 Filmen som ligger på min sida är textad.
 En besökare kan även ta till sig budskapet i filmen genom att läsa 

texten på sidan. 

 7. Tillgängliga PDF-filer
Detta gäller våren/hösten 2020:
 Jag har tagit bort alla onödiga och inaktuella PDF-filer från min sida. 
 I den mån det är möjligt har jag kopierat informationen i mina PDF-filer 

och istället lagt informationen direkt på sidan. Därefter har jag tagit bort 
PDF-filerna. 

 Jag har meddelat webbansvarig vilka PDF-filer som måste finnas kvar. 
 Jag lägger inte upp någon ny PDF-fil utan att stämma av med 

webbansvarig.
 Jag laddar endast upp tillgängliga PDF-filer enligt 

tillgänglighetsdirektivet.  
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