TILLGÄNGLIGHETSREDOGÖRELSE
Jämställdhetsmyndigheten står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så
många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet
beskriver hur denna webbplats uppfyller lagen om tillgänglighet till digital
offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan
rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.
TEKNISK INFORMATION OM WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET
Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till
digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.
Den nivå av tillgänglighet som Jämställdhetsmyndighetens webbplatser
minst ska uppnå är den så kallade standarden WCAG 2.1 på nivå AA.
Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.
VAD KAN DU GÖRA OM DU INTE KAN ANVÄNDA DELAR AV WEBBPLATSEN?
Om du behöver innehåll från webbplatsen som inte är tillgängligt för dig
kan du meddela oss genom att följa denna länk (länken öppnas i ett nytt
fönster).
Svarstiden är normalt 2 arbetsdagar.
Du kan också kontakta oss på följande sätt:
Skicka e-post till info@jamy.se
Ring på telefonnummer 031-392 90 00
RAPPORTERA BRISTER I WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET
Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du
upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du
anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att
problemet finns.
TILLSYN
Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen
om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi
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hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital
förvaltning och påtala det.
BRISTANDE FÖRENLIGHET MED LAGKRAVEN
Den nivå av tillgänglighet som Jämställdhetsmyndighetens webbplatser
minst ska uppnå är den så kallade standarden WCAG 2.1 på nivå AA.
Denna webbplats uppfyller för närvarande inte alla kriterier i standarden
WCAG 2.1 på nivå AA.
Jämställdhetsmyndigheten arbetar med att åtgärda alla känna brister.
Bristerna ska vara åtgärdade innan 2020-12-31.
Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt förenlig
med nivå AA.
Allmänna brister
Vissa sidor anpassar sig inte fullt ut till storleken på
webbläsarfönstret eller telefonen, utan kan kräva att du skrollar i
både sidled och höjdled.
Delar av webbplatsen visar inte tillräckligt tydligt var
tangentbordsfokus är för dig som navigerar med hjälp av
tangentbord.
Innehållet på webbplatsen är ibland inte sorterat i en logisk ordning
för dig som navigerar med hjälp av tangentbord. Ibland måste du
till exempel backa för att komma åt visst innehåll på sidan.
Det kan finnas PDF: er på webbplatsen som inte är helt
tillgänglighetsanpassade.
Kända brister utifrån standarden WCAG 2.1 på nivå AA.
1.3.1 Information och relationer (nivå A)
Webbplatsen innehåller flera HTML5 eller WAI-ARIA landmarks av
samma typ, men är inte namngivna/urskiljbara. Det finns till
exempel två stycken ”navigations” som inte är
namngivna/urskiljbara.
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Webbplatsen innehåller <small> (HTML) för att formatera storlek
på text, i HTML5 används <small>-taggen som ett semantiskt
element.
Webbplatser inte en H1: a (huvudrubrik) på sidan ”Mina sidor”.
Formulärfälten saknar, i kod, angivna beskrivningar.
Det finns checkboxar/radioknappar som hör ihop men som inte är
grupperade i koden.
1.3.5 Märk upp vanliga formulärfält i koden (nivå AA)
Flertalet fält i ansökningsformuläret är inte angivna som vanliga fält
i kod.
1.4.3 Kontrast (minimum) (nivå AA)
Rutan som informerar om cookies har en ej godkänd färgkontrast
på textfärg mot bakgrundsfärg.
2.2.1 Tangentbord (nivå A)
Det finns flera utmaningar för den som navigerar på webbplatsen
med tangentbord. Vid varje tryck på “nästa” (flikbyte) i formuläret
behöver man navigera sig upp till sidan igen och det går heller inte
att få upp formulärets hjälptexter.
2.2.1 Justerbar tidsgräns (nivå A)
Sidan innehåller ingen justerbar tidsgräns.
2.4.1 Hoppa över grupperat innehåll (nivå A)
Metod för att hoppa över grupperat innehåll saknas - det kan vara
mödosamt för de som använder hjälpmedel att inte få möjligheten
att hoppa förbi meny eller flikar när de byter sida.
2.4.2 Sidans titel (nivå A)
● Alla sidor behöver en sidtitel (den som syns som namn i webbläsarens
flik) som tydligt beskriver sidans innehåll och gärna vilken webbplats man
befinner sig på. Detta saknas för närvarande på startsidan.

Jämställdhetsmyndigheten
Box 73, 424 22 Angered
Besöksadress: Angereds Torg 9
info@jamy.se
www.jämställdhetsmyndigheten.se

3 (5)

2.4.5 Flera olika sätt (nivå AA)
● Det saknas olika sätt att navigera på webbplatsen. Webbplatsen saknar
sökfunktion och/eller innehållsförteckning.
3.3.1 Identifiering av fel (nivå A)
● Webbplatsen har ibland problem att hantera inloggning. Då visas
meddelandet “Fel vid anslutning till server”. Instruktioner om hur
användaren borde agera saknas.
● Webbplatsen saknar tydliga och beskrivande texter eller uppmaningar om
hur du bör agera vid felaktigt ifylld information i fält. Felmeddelandet “Epost fel uttryck” visas, vilket varken är tillräckligt tydligt eller beskrivande.
3.3.2 Ledtexter/etiketter eller instruktioner (nivå A)
Fältetiketterna är ibland varken klickbara eller sammanlänkade med
respektive formulärfält.
3.3.3 Ge förslag på hur fel kan rättas till (nivå A) ● Se 3.3.1
4.1.1 Parsing
Webbplatsen innehåller flera fel och varningar via W3Cs
valideringstjänst, dock inget som är kritiskt.
4.1.2 Namn, roll, värde
Se 3.3.2 - fältetiketterna (texten ovanför fältet, t.ex. “Telefon 1”) i
formuläret är varken klickbara eller sammanlänkade med respektive
formulärfält.
HUR VI TESTAT WEBBPLATSEN
Delorean (Delorean AB - Digitalbyrå i Stockholm) har gjort en oberoende
granskning av webbplatsen. Delorean har manuellt och med verktyg gått
igenom webbplatsen efter kriterierna i WCAG 2.1 nivå A-AA.
Senaste bedömningen gjordes den 10 augusti 2020.
Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem efter
granskningen senast den 31 december 2020.
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Redogörelsen uppdaterades senast den 16 september 2020.
Tillgänglighetsredogörelsen är godkänd av Anna Tingbäck, Verksjurist den
16 oktober 2020.
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