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R1. Utgå från WCAG 2.0 nivå AA
R2. Ge begripliga felmeddelanden
R3. Informera om myndighetens uppdrag
R4. Informera om myndighetens kontaktvägar
R5. Skriv tydliga länkar
R6. Tillhandahåll e-tjänster på en webbadress som tillhör myndigheten
R7. Använd alltid en krypterad kanal för webbaserade e-tjänster
R8. Bestäm målgrupp, syfte och sammanhang för din text
R9. Ge dokument tydliga filnamn
R10. Ge all information på begriplig svenska
R11. Kombinera skrift med ljud, bild och film
R12. Ge information på lättläst svenska
R13. Ge information på svenskt teckenspråk
R14. Ge information på de nationella minoritetsspråken
R15. Ge information på engelska och andra språk
R16. Håll god kvalitet på översättningarna
R17. Anpassa webbplatsen för flerspråkighet
R18. Följ MSB:s riktlinjer för krisinformation på webben
R19. Skapa sidor med information om hur webbplatsen fungerar och vad den
innehåller
R20. Upplys hur juridisk information och kakor (cookies) hanteras
R21. Ange vem som är informationsansvarig
R22. Ange vilken organisation som är utgivare till webbplatsen på samtliga sidor
R23. Ange när informationen granskades
R24. Tydliggör om informationen är inaktuell
R25. Förvaltningsorganisationen och dess kunskap ska stå i proportion till
webbplatsens storlek och ambitioner
R26. Uppdatera webbplatsens innehåll och länkar regelbundet
R27. Hjälp användarna förstå var de är på webbplatsen
R28. Det viktigaste ska vara enkelt att hitta
R29. Var konsekvent i navigation, struktur och utformning
R30. Använd startsidan för att ge en introduktion till webbplatsen
R31. Alla sidor ska ha länkar till startsidan och andra sidor som är viktiga för
orienteringen
R32. Erbjud besökaren alternativa orienteringsstöd
R33. Genomgångssidor ska guida användaren till innehållet
R34. Gör länkar och klickbara ytor enkla att använda för alla
R35. Ge möjlighet att prenumerera på uppdateringar av innehåll
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R36. Kontrollera regelbundet besöksstatistik och sökbeteende
R37. Följ upp hur webbplatsen används
R38. Ta tillvara synpunkter och önskemål om förändringar på webbplatsen
R39. Ge webbplatsen en god läsbarhet
R40. Gör det möjligt att ställa frågor och ha en dialog med myndigheten
R41. Använd funktionsbrevlådor
R42. Redovisa vilka register som myndigheten för och vilka regler som gäller för
tillgång till dem
R43. Möjliggör sökning i register och databaser med publik information
R44. Gör det möjligt att läsa och söka i diariet
R45. Planera för långsiktigt bevarande redan vid utveckling av webbplatsen
R46. Publicera i format som är lämpade för långsiktigt bevarande
R47. Undvik oavsiktlig gallring vid ändringar och uppdateringar
R48. Samla in informationen regelbundet för att säkerställa bevarandet
R49. Gör det möjligt att tillhandahålla information över tid
R50. Minimera antal fält och obligatoriska fält i formulär
R51. Lyft fram det viktigaste
R52. Förpopulera formulär
R53. Gruppera formulärets fält
R54. Optimera webbplatsen för bästa prestanda
R55. Skapa tydliga och klickbara fältetiketter
R56. Låt inte en webbadress sluta fungera
R57. Se till att användaren kan fylla i informationen på de sätt som är naturliga för
användaren
R58. Ändra inte utseende på formulärelement
R59. Anpassa storleken på textfält till ett förväntat innehåll
R60. Använd knappar på ett ändamålsenligt sätt
R61. Skriv tydliga och berättande rubriker
R62. Skapa texter som är lätta att överskåda
R63. Hjälp användaren att förstå var hon befinner sig i en process
R64. Anpassa språket till läsaren
R65. Använd ord och termer konsekvent
R66. Skriv datum och andra sifferuppgifter konsekvent
R67. Ta reda på konsekvenserna av att använda externa tjänster i din webblösning
R68. Skapa snabbkommandon för viktiga funktioner
R69. Ta fram en policy för domännamn
R70. Skydda användaren mot att oavsiktligt förlora arbete hon påbörjat
R71. Formella steg för identifiering och signering i en e-tjänst
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R72. Kräv inte säkrare inloggning än vad informationen kräver
R73. Ge användaren möjlighet att förbereda sig inför användandet av en e-tjänst
R74. Presentera externa tjänster på ett enhetligt sätt
R75. Gruppera och skapa möjlighet att hoppa förbi delar på sidorna
R76. Döp e-tjänster utifrån vad de gör för användaren
R77. Meddela och ge användaren återkoppling
R78. Brödsmulor eller sökstigar i e-tjänster
R79. Datumstämpla bara informationssidor
R80. Följ standarder
R81. Utveckla webbplatsen enligt en standard snarare än för en webbläsare
R82. Separera innehåll från design – använd externa stilmallar för att styra
presentation och layout
R83. Använd inte tabeller för layout
R84. Testa kodkvaliteten
R85. Användning av knappar i formulär
R86. Basera inte viktig funktionalitet på format som kräver insticksprogram
R87. Gör det möjligt att prenumerera på information
R88. Publicera i första hand dokument i HTML
R89. Gör det möjligt för andra att återanvända webbplatsens innehåll
R90. Gör det enkelt att ringa upp telefonnummer
R91. Skapa en design som fungerar oavsett fönster- och skärmstorlek
R92. Webbplatsen ska kunna användas även utan stilmallar
R93. Gör inte webbplatsen beroende av JavaScript
R94. Använd inte ramar
R95. Webbadresser (URL:er) ska vara bokmärkningsbara i webbläsaren
R96. Utnyttja webbläsarnas inbyggda funktioner för att hantera utskrift
R97. Låt bakåtknappen fungera
R98. Använd tabellrubriker för att hjälpa användaren
R99. Skapa kortadresser för sidor som ska spridas
R100. Använd korta bokmärkningsbara webbadresser (URL:er)
R101. Markera tydligt vilka fält som är obligatoriska
R102. Det ska framgå om ett dokument är en del av ett större dokument
R103. Markera citat i koden
R104. Gör listor med de HTML-element som är till för att skapa listor
R105. Skapa rubriker med h-element
R106. Stryk aldrig under text som inte är länkad
R107. Utför användningsanalys
R108. Ta fram designförslag
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R109. Testa/utvärdera designförslag
R110. Stäm av resultat med ansvarig
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Prio 1

Utgå från WCAG 2.0 nivå AA
Allt arbete med offentliga webbplatser och webbaserade system ska utgå från
standarden WCAG 2.0 nivå AA.

Om denna riktlinje
Prioritet: 1
Principer: Tillgänglig
Roller/arbetsuppgifter: Inköpare och beställare, Standarder för webbplatser,
Tillgänglighet
När i utvecklingsprocessen?: Systemutveckling, Testning

Varför är detta viktigt?
Webben som kanal ger stora möjligheter för personer med olika förutsättningar att
delta på lika villkor. Men detta kräver att information och tjänster utformas på ett
tillgängligt sätt. Genom att utgå från en internationell standard för tillgänglighet, Web
Content Accessibility Guidelines (WCAG), maximerar du möjligheterna och nytta
för användarna. Detta ökar värdet av de resurser som läggs på utveckling av
webblösningar.

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) innehåller ett stort antal
rekommendationer om hur webbinnehåll görs mer tillgängligt. Genom att följa dessa
rekommendationer görs ditt innehåll tillgängligt för en bredare skara människor med
olika typer av funktionsnedsättningar. Att uppfylla rekommendationerna
i WCAG innebär även fördelar för personer utan funktionsnedsättningar.

Genom att vi i offentlig sektor utgår från WCAG 2 när vi ställer krav på
webbaserade lösningar gör vi det möjligt för produktutvecklare och andra
leverantörer att redan från början bygga lösningar på ett mer tillgängligt sätt.

Hur gör man?
För att tillgodose olika intressenters behov i ett webbprojekt erbjuder WCAG 2.0
flera nivåer av vägledning: övergripande principer, generella riktlinjer, mätbara
framgångskriterier och en omfattande samling med tekniker och dokumenterade
vanliga misstag med exempelkod.
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Läsanvisning:

1. Utgå från huvuddokumentet med principer och riktlinjer. Det ger en
introduktion till innehållet och presenterar principer och riktlinjer.

2. I nästa steg finns en guide för hur man uppfyller WCAG 2.0. Den presenterar
bl.a. tekniker och kodexempel för hur man kan uppfylla de olika riktlinjerna
och hur man kan mäta att de är implementerade. Detta material är lämpligt för
systemutvecklare och testare.

Senast uppdaterad: 2012-05-16
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Prio 1

Ge begripliga felmeddelanden
Ta hand om användaren när det blir fel. Genom att hjälpa användaren att fylla i så
bra data som möjligt minskar risken för det merarbete som annars kan uppstå om
insamlade data innehåller felaktig eller icke-komplett information.

Om denna riktlinje
Prioritet: 1
Principer: Användbar, Förtroendeingivande, Tillgänglig
Roller/arbetsuppgifter: Tillgänglighet
När i utvecklingsprocessen?: Testning

Hur gör man?
Felmeddelanden ska:

Vara väl synliga och uttryckligen informera användaren om att något gått fel.
Placera felmeddelandet i anslutning till det fält där felet inträffade. Använd en
avvikande layout som tydligt separerar felmeddelanden från resten av
webbplatsens design. Ange i sidans titel (i title-elementet) att fel inträffade.
Vara samlade i början på sidan. Detta ger användaren möjlighet att få en
överblick över vad som måste göras för att korrigera felen. Om flera fel
inträffade bör du i text ange hur många fel som måste åtgärdas för att
användaren ska kunna komma vidare.
Vara begripliga för användaren. Använd inte begrepp som är svåra att förstå.
Begrepp i felmeddelandet ska överensstämma med begrepp i formuläret.
Vara artiga, och inte beskylla användaren för att gjort något dumt eller fel.
Tänk på att inmatningsfel ofta beror på de krav du ställer på användaren
utifrån krav/brister i den tekniska plattformen.
Underlätta och ge konkreta råd om hur problemet kan lösas eller undvikas.
Om ett fel upptäcks, underlätta för användaren genom att till exempel bevara
så mycket av den inmatade informationen som möjligt, så att bara det som
blivit fel behöver matas in igen. Förklara kortfattat vad användaren ska göra
för att åtgärda ett specifikt fel.
Vägleda användaren till den del av formuläret där felet kan åtgärdas. Använd
länkar i felmeddelandetexten för att underlätta navigation från felmeddelande
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till relaterat inmatningsfält. Om felet består i att en inmatning inte kan tolkas
entydigt, låt användaren välja i en lista över de olika möjliga tolkningarna.

Exempel
Bilden nedan visar exempel på vilket tilltal som kan användas i ett felmeddelande och
hur man kan beskriva och länka till fälten som inte har fyllts i på rätt sätt.

Mätbarhet
Felmeddelanden utvärderas i användningstester.

Fördjupning
Mer om tillgängliga och användbara sätt att ge felmeddelanden:

WebAIM om felmeddelanden (på engelska)

Senast uppdaterad: 2012-04-23
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Prio 1

Informera om myndighetens uppdrag
Berätta vilket uppdrag myndigheten har och hur det utförs. Tydliggör myndighetens
uppdrag med begrepp och termer som är tydliga och begripliga för myndighetens
prioriterade målgruppper.

Om denna riktlinje
Prioritet: 1
Principer: Användbar, Förtroendeingivande
Roller/arbetsuppgifter:
När i utvecklingsprocessen?:

Berätta vilket uppdrag myndigheten har och hur det utförs. Tydliggör myndighetens
uppdrag med begrepp och termer som är tydliga och begripliga för myndighetens
prioriterade målgruppper.

Placera informationen på en plats med namnet ”Om myndigheten”, ”Om oss” eller
till exempel ”Om Arbetsförmedlingen”.

I presentationen av uppdraget:

Utgå från vilken service eller vilka tjänster medborgaren kan få och vilka
rättigheter och skyldigheter medborgaren har.
Beskriv kortfattat och länka till andra instanser med närliggande uppdrag.
Presentera årsredovisningar, budgetunderlag, verksamhetsplaner, remissvar
och viktiga beslut från myndigheten.
Presentera planer som myndigheten är skyldiga att ha, till exempel planer för
jämställdhet och mångfald.
Presentera regleringsbrev och andra regeringsbeslut längre ner i strukturen då
flertalet användare i första hand inte söker efter dessa.

För verksamheter med flera underverksamheter med separat redovisning; lyft fram
det viktigaste och hänvisa vidare för fördjupning.

Exempel
Statskontorets sida “Om Statskontoret”.
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Mätbarhet
Kontrollera att det finns det en sida på webbplatsen där det tydligt framgår varför
myndigheten/verksamheten finns och vilket uppdrag den har. Stäm av sidan mot
listan ovan.

Senast uppdaterad: 2012-04-25
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Prio 1

Informera om myndighetens kontaktvägar
Kontaktsidan ska informera webbplatsens prioriterade målgrupper om den snabbaste
vägen för kontakt med myndigheten.

Om denna riktlinje
Prioritet: 1
Principer: Effektiv, Förtroendeingivande
Roller/arbetsuppgifter:
När i utvecklingsprocessen?:

Kontaktsidan ska informera webbplatsens prioriterade målgrupper om de bästa
vägarna för kontakt med myndigheten utifrån målgruppernas behov.

Informationen på sidan ska hjälpa användarna att förstå vart de ska vända sig för att
få hjälp med sina ärenden. Försök även ge en god bild av var olika sorters ärenden
bereds och vilka möjligheter det finns för att hålla sig informerad och kunna ge
synpunkter, samt vilka regelverk som gäller.

Namn och kontaktinformation ska bara publiceras om myndighetens policy tillåter
detta, och om myndigheten fått berörda personers medgivande i enlighet med
personuppgiftslagen (PUL).

Presentera kontaktinformationen på en plats med namnet ”Kontakt” eller ”Kontakta
oss”. Placeringen bör om möjligt vara högst upp till höger på startsidan.

Gör det lätt att hitta och använda myndighetens
kontaktuppgifter
En av de vanligaste användningarna för webben är att ta reda på en adress, ett
telefonnummer eller öppettider. Kontaktsidan ska vara synlig på startsidan och vara
lätt åtkomlig från alla sidor på webbplatsen. Webbplatsens kontaktsida ska
presentera:

Myndighetens namn
Postadress
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Telefonnummer till växeln/kundtjänst
E-postadress till myndighetens registrator

Om det är relevant, ska även uppgifterna nedan finnas på kontaktsidan:

Telefon-, öppet- och besökstider
Besöksadress, karta, vägbeskrivning (både för bil och kollektivtrafik)
Andra funktioner för kontakt, till exempel chatt, webbassistent, e-post, lämna
synpunkter/förslag, teknisk support, pressjour.

Kontaktsidan bör även informera om alternativa sätt att nå oss för personer med
särskilda behov, till exempel texttelefon, bildtelefon och teletal.

Se även R90. Gör det möjligt att ringa upp telefonnummer.

Exempel
Kontaktsidan på statskontoret.se

Mätbarhet
Finns kontaktuppgifter åtkomliga från webbplatsens startsida? Finns det länkar till en
särskild kontaktsida på webbplatsens samtliga sidor? Finns det särskilda
kontaktuppgifter på sidor där medborgaren vill eller behöver kontakta enskilda
medarbetare och/eller delar av verksamheten?

Senast uppdaterad: 2012-04-25
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Prio 1

Skriv tydliga länkar
En bra grundregel är att det ska vara möjligt att förstå vart en länk leder även om den
är lyft ur sitt sammanhang. På webben skummar vi ofta igenom information och
blicken fastnar på avvikelser såsom rubriker, markerade ord och länkar. Tydliga och
informativa länkar bidrar därför till att webbplatsbesökaren snabbare hittar den
information hon söker efter istället för att förlora tid på att aktivera länkar som leder
till sidor som det visar sig att besökarna inte är intresserade av.

Om denna riktlinje
Prioritet: 1
Principer: Användbar, Tillgänglig
Roller/arbetsuppgifter: Tillgänglighet
När i utvecklingsprocessen?:

En bra grundregel är att det ska vara möjligt att förstå vart en länk leder även om den
är lyft ur sitt sammanhang. På webben skummar vi ofta igenom information och
blicken fastnar på avvikelser såsom rubriker, markerade ord och länkar. Tydliga och
informativa länkar bidrar därför till att webbplatsbesökaren snabbare hittar den
information hon söker efter istället för att förlora tid på att aktivera länkar som leder
till sidor som det visar sig att besökarna inte är intresserade av.

För personer som använder hjälpmedel kan det vara extra viktigt att länkarna är
begripliga även när de är tagna ur sitt sammanhang. Genom att låta skärmläsaren
enbart läsa upp länkarna på sidan blir det enklare att navigera och skaffa sig
överblick.

Så här gör du tydliga länkar:

Länka bara ord som säger något om vart länken leder. Skriv hellre
”Information om nätverksträffen” än ”För information om nätverksträffen,
klicka här”.
Skriv det viktigaste i en länk först.
Undvik att inleda länkar med ”Läs mer om…”, ”Gå till…”. Då slipper läsaren
onödig information. Alla länkar ”går” någonstans och är ofta en fördjupning.
Låt inte flera länkar på samma sida med samma formulering leda till olika
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sidor. Ett vanligt exempel på detta är ”Läs mer”-länkar som upprepande
gånger används i listor med nyhetspuffar på en och samma sida. Om du gör
det måste du förtydliga varje länk med en title-text.
Om sidan som länken går till har en tydlig rubrik som passar i sammanhanget,
kan rubriktexten användas som länktext. Då blir det lättare för användaren att
avgöra att hon hamnat rätt.
Undvik att ha flera länkar med olika formuleringar som leder till samma mål.

Länkar till dokument
När du länkar till dokument som är i annat format än en webbsida:

Ange vilket format dokumentet har. Då blir det tydligare att länken inte går till
en webbsida.
Filstorlek bör framgå i title-texten. Då blir det lättare att avgöra hur lång tid det
tar att ladda ner dokumentet.
Dokument som inte är en webbsida ska öppnas i nytt fönster.
Det ska vara tydligt att länkar öppnas i nytt fönster. Ett sätt att åstadkomma
detta är att i klartext skriva ut att länkar öppnas i nytt fönster som en del av
länktexten så detta är tydligt även för användare av skärmläsare. Visuellt kan
detta med hjälp av script bytas ut mot en tydlig ikon.

Länkar till andra webbplatser
Om du i länktexten vill ange att länken går till en annan webbplats kan du skriva ut
organisationens eller webbplatsens namn i slutet av länktexten, till exempel:

”Information om barns hälsa på Sjukvårdsrådgivningens webbplats”

”Regler för kontroll av livsmedel hos Livsmedelsverket”

Länkar till andra webbplatser ska inte öppnas i nytt fönster. Se även R97. Låt
bakåtknappen fungera

Mätbarhet
Testa att läsa varje länk lyft ur sitt sammanhang. Går det att förstå vart varje länk
leder?

Exempel
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Understartsidan Bygga & Bo på www.goteborg.se har tydliga länkar som säger vad
som händer när man klickar på dem.

Senast uppdaterad: 2012-04-25
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Prio 1

Tillhandahåll e-tjänster på en webbadress
som tillhör myndigheten
När e-tjänster hanterar personlig information är det viktigt att användaren har
förtroende för att den hanteras på ett korrekt sätt och upplever att det är tydligt vem
som tar emot informationen. Webbadressen är en del av den information som
beskriver vilken organisation det är användaren interagerar med. På webben innebär
detta att användare bör kunna kontrollera vilken myndighet som står bakom tjänsten
genom att t.ex. visa information om certifikat.

Om denna riktlinje
Prioritet: 1
Principer: Förtroendeingivande
Roller/arbetsuppgifter:
När i utvecklingsprocessen?:

När e-tjänster hanterar personlig information är det viktigt att användaren har
förtroende för att den hanteras på ett korrekt sätt och upplever att det är tydligt vem
som tar emot informationen. Webbadressen är en del av den information som
beskriver vilken organisation det är användaren interagerar med. På webben innebär
detta att användare bör kunna kontrollera vilken myndighet som står bakom tjänsten
genom att t.ex. visa information om certifikat.

En förutsättning för detta är att e-tjänsten, oavsett om den driftas av den egna
organisationen eller av en extern leverantör, är nåbar på en webbadress myndigheten
är i kontroll över. Detta gäller för samtliga sidor i en process.

Att myndigheten själv förfogar över domännamnet gör det även möjligt att byta
leverantör utan att förändra adressen som en tjänst tillhandahålls på.

Exempel
Stockholms stad tillhandahåller e-tjänster för barnomsorg på adressen
https://barnomsorg.stockholm.se/

Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket tillhandahåller tjänster för
företagare på adressen https://www.verksamt.se/
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Mätbarhet
Säkerställ att de webbadresser som används för e-tjänster ägs av din organisation.

Senast uppdaterad: 2012-04-25
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Prio 1

Använd alltid en krypterad kanal för
webbaserade e-tjänster
Privatpersoner och företagare använder idag e-tjänster från andra sidan jordklotet
likaväl som från kommunens bibliotek. För att minimera riskerna att användarnas
information avlyssnas när de använder en e-tjänst ska en krypterad anslutning
(HTTPS) till e-tjänsten användas.

Om denna riktlinje
Prioritet: 1
Principer: Förtroendeingivande
Roller/arbetsuppgifter:
När i utvecklingsprocessen?:

Privatpersoner och företagare använder idag e-tjänster från andra sidan jordklotet
likaväl som från kommunens bibliotek. För att minimera riskerna att användarnas
information avlyssnas när de använder en e-tjänst ska en krypterad anslutning
(HTTPS) till e-tjänsten användas.

Det kan i många fall vara en fördel om hela webbplatsen kan användas över en
krypterad anslutning.

Rekommendationer
Använd ett certifikat från en certifikatutfärdare som förekommer i de
vanligaste webbläsarna. Annars kan användaren få ett felmeddelande om att
utfärdaren inte är betrodd.
Inloggningsinformation skall alltid skickas över en krypterad kanal.
Omdirigera användaren till den krypterade kanalen om användaren försöker
nå en sida över on okrypterad kanal.
Säkerställ att certifikat är giltiga för att undvika att felmeddelanden och
varningar visas för användaren.
Säkerställ att samtliga av webbsidans resurser kan laddas över en krypterad
kanal, även om de inkluderas från tredje part.
Gör länkar till externa webbplatser med HTTPS om de har stöd för det. Det
gör att användare hamnar rätt från början.
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Exempel
Myndigheten för samhälssskydd och beredskap, MSB tillgängliggör hela sin
webbplats över HTTPS och omdirigerar användare till en krypterad kanal.

Mätbarhet
Verifiera att webbplatsen kan nås utan säkerhetsfelmeddelanden när användaren har
angett HTTPS istället för HTTP i adressfältet i webbläsaren.

Navigera till en undersida utan HTTPS. Verifiera att du blir omdirigerad till samma
sida fast över en krypterad kanal.

Senast uppdaterad: 2012-04-25
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Prio 1

Bestäm målgrupp, syfte och sammanhang
för din text
Texter på en offentlig webbplats måste normalt kunna förstås av ett mycket stort
antal läsare, och det kan vara svårt att veta vilka man bör anpassa sig till. Därför
måste man som skribent försöka ringa in vem eller vilka grupper man huvudsakligen
vänder sig till och vad läsaren ska göra efter att ha läst texten.

Om denna riktlinje
Prioritet: 1
Principer: Användbar, Tillgänglig
Roller/arbetsuppgifter: Skriva texter, Tillgänglighet
När i utvecklingsprocessen?:

Texter på en offentlig webbplats måste normalt kunna förstås av ett mycket stort
antal läsare, och det kan vara svårt att veta vilka man bör anpassa sig till. Därför
måste man som skribent försöka ringa in vem eller vilka grupper man huvudsakligen
vänder sig till och vad läsaren ska göra efter att ha läst texten.

Mottagaren och syftet med informationen påverkar nämligen valet av både innehåll
och språk. Att texterna är anpassade till läsarna kan vara helt avgörande för om de
känner sig välkomna och lyckas utföra det de kom dit för, eller om de ger upp.

En kartläggning av användarna bör användas som underlag när texter och annan
information produceras.

Tänk igenom:

vem texten vänder sig till
vad syftet med texten är
i vilket sammanhang texten kommer att läsas.

En god regel är att alltid fråga dig vad du vill att besökaren till webbsidan ska göra
när denne kommer dit. Om svaret inte är uppenbart kanske sidan inte ska publiceras
alls.
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Mätbarhet
Denna punkt kräver manuell granskning och användartester.

Fördjupning
Klarspråksråd på språkrådet.se.

Se även R64. Anpassa språket till läsaren.

Senast uppdaterad: 2012-04-25
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Prio 1

Ge dokument tydliga filnamn
När du ska länka till dokument, se till att dokumentet har ett filnamn där innehållet i
dokumentet framgår. Använd inte interna arbetsnamn, och undvik att döpa
dokumentet enbart efter diarienummer, blankettnummer eller liknande. I de fall
blankettnumren är väl kända hos målgruppen bör numren vara en del av filnamnet.

Om denna riktlinje
Prioritet: 1
Principer: Användbar, Tillgänglig
Roller/arbetsuppgifter: Tillgänglighet
När i utvecklingsprocessen?:

När du ska länka till dokument, se till att dokumentet har ett filnamn där innehållet i
dokumentet framgår. Använd inte interna arbetsnamn, och undvik att döpa
dokumentet enbart efter diarienummer, blankettnummer eller liknande. I de fall
blankettnumren är väl kända hos målgruppen bör numren vara en del av filnamnet.

Filnamnet ska inte:

innehålla understreck ”_”.
innehålla mellanslag.
innehålla svenska tecken.
blanda stora och små bokstäver.

Se även R5. Skriv tydliga länkar

Exempel
För rapporten Diarier på Internet – vägledning för myndigheter utgiven med
publikationsnummer 2003:3 är det lämpligt med följande filnamn: ”rapport-2003-3-
diarier-pa-internet.pdf”.

Senast uppdaterad: 2012-04-25
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Prio 1

Ge all information på begriplig svenska
All information på webbplatsen ska finnas på begriplig svenska för att så många som
möjligt ska kunna tillgodogöra sig innehållet på webbplatsen, också personer med
funktionsnedsättningar och personer med svenska som andraspråk.

Om denna riktlinje
Prioritet: 1
Principer: Användbar, Tillgänglig
Roller/arbetsuppgifter: Skriva texter, Tillgänglighet
När i utvecklingsprocessen?:

All information på webbplatsen ska finnas på begriplig svenska för att så många som
möjligt ska kunna tillgodogöra sig innehållet på webbplatsen, också personer med
funktionsnedsättningar och personer med svenska som andraspråk.

Svenska ska alltid kunna användas i kontakt med myndigheterna i Sverige. Språket i
offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt enligt språklagens § 11.
Ett klart och begripligt språk gör det lättare för alla att ta till sig innehållet på
webbplatsen (se Skriva texter).

För att personer med särskilda behov ska nås behöver delar av innehållet göras
tillgängligt också på andra sätt: med tal, bild och film (R11), på lättläst (se R12), i
punktskrift och i andra format.

Observera att det svenska teckenspråket är ett eget språk, inte en tecknad form av
svenska. För mer information om hur man gör innehåll tillgängligt på teckenspråk se
R13.

Rekommendationer
Ge all information på begriplig svenska så att det blir lätt att tillgodogöra sig
innehållet i texterna för så många som möjligt, också för personer som har
lässvårigheter eller är ovana läsare.
Använd ljud och bild i kombination med text för att göra information mer
tillgänglig för alla och i synnerhet för personer med lässvårigheter.
Använd automatisk textuppläsning (talsyntes) eller ljudfiler för att göra
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information tillgänglig för personer med synnedsättning. Det utgör också ett
stöd för dyslektiker och andra personer med svårigheter att läsa svenska.
Gör vid behov delar av webbplatsen tillgänglig på lättläst (R12) för personer
med lässvårigheter och funktionsnedsättningar.
Ge tydliga sammanfattningar av innehållet på webbplatsen. Det är extra viktigt
för personer som har svårt att ta till sig skriven svenska.
Förklara ord och uttryck som är centrala för den egna verksamheten på ett
begripligt sätt och gör materialet tillgängligt i en webbordlista. Myndigheterna
har skyldighet att utveckla och tillgängliggöra svenska termer för sitt
verksamhetsområde enligt § 12 i språklagen.
Förklara också andra ord och uttryck som inte är självklart begripliga för alla
– inom parentes direkt efter ordet eller, om det rör många uttryck, i en separat
ordlista.
Informera på webbplatsen om hur man beställer texter i alternativa format,
t.ex. i punktskrift eller i Daisy-format.
Handisam har rekommendationer och en lista med vanliga alternativa format.

Exempel
Specialpedagogiska skolmyndigheten har begriplig information på svenska i
olika former på sin webbplats.
Statens Tjänstepensionsverk, SPV har en ordlista på webbplatsen med
förklaringar av centrala begrepp.

Mätbarhet
Utvärdera hur tillgänglig webbplatsen är i svenskspråkigt perspektiv mot
användargrupper med behov av begriplig information på svenska i olika former.

Fördjupning
Handbok i begriplighet ger råd om hur samhällsinformation kan göras
begriplig för alla. Den har också förslag på arbetsmetoder och testning mot
användargrupper.
Riv hindren – riktlinjer för tillgänglighet från Handisam innehåller riktlinjer
för tillgänglig information.
Handisam har en lista med förslag på var du kan vända sig för att få hjälp med
att göra information tillgänglig i olika former.
Klarspråkstestet hjälper dig ta reda på hur begriplig en text är.
Språkrådet på Institutet för språk och folkminnen ger information och stöd till
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myndigheter om klarspråk.
Talboks- och punktskriftsbiblioteket kan ge stöd till myndigheter vid
beställning av punktskriftsutskrifter.
Terminologicentrum, TNC ordnar kurser och samordnar myndigheters
terminologiarbete.
Vägledningen för flerspråkig information från Språkrådet ger mer information
om hur du anpassar webbplatsen till människors olika språkliga och
kommunikativa behov.

Senast uppdaterad: 2012-04-25
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Prio 1

Kombinera skrift med ljud, bild och film
Här ges rekommendationer för hur man kan använda ljud och bild i kombination
med text för att göra information mer tillgänglig för alla, i synnerhet för personer
med svårigheter att läsa skriven text.

Om denna riktlinje
Prioritet: 1
Principer: Användbar, Tillgänglig
Roller/arbetsuppgifter: Skriva texter, Tillgänglighet
När i utvecklingsprocessen?:

Här ges rekommendationer för hur man kan använda ljud och bild i kombination
med text för att göra information mer tillgänglig för alla, i synnerhet för personer
med svårigheter att läsa skriven text.

Ljud, bild och film som används som komplement till skriven text gör information
lättare att förstå för alla. Särskilt viktig är information i ljud och bild för personer
med olika typer av lässvårigheter. Personer med synnedsättning behöver information
i talad form.

Rekommendationer
Visa gärna informationsstödjande bilder och filmer på webbplatsen. Det är
särskilt lämpligt för viktig samhällsinformation, information i form av
instruktioner och liknande.
Använd film för att nå personer som har svårt att läsa eller inte kan läsa, men
som förstår talspråk med stöd av visuell information.
Använd en funktion för automatisk textuppläsning (talsyntes) som komplement
till textinformation för att göra information mer tillgänglig för personer med
lässvårigheter och nedsatt syn eller med annat modersmål än svenska.
Se helst till att användaren själv kan markera vilken text som ska läsas upp.
Allra tydligast blir det med en textuppläsningsfunktion som också fortlöpande
markerar var i texten uppläsningen sker.
Se till att texter är rätt uppmärkta så att presentationen fungerar
tillfredsställande i hjälpmedel (se R81. Utveckla webbplatsen enligt en
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standard snarare än för en webbläsare). Se framför allt till att märka upp
textelemet som rubrik, brödtext et cetera, även i material som inte är HTML,
och bifoga beskrivningar (alt-texter) för betydelsebärande bilder (se WCAG
avsnitt 1.1).
Ska den automatiska textuppläsningen fungera också för andra språk än
svenska, behövs det normalt tillägg i tjänsten och särskild språkkodning (så
kallade lang-attribut) i de mallar man använder på webbplatsen.
Komplettera den automatiska textuppläsningen med nedladdningsbara ljudfiler,
till exempel för separata dokument och längre texter med höga krav på
uppläsningen.

Exempel
Om att läsa på många sätt har informationsfilmer på flera språk om anpassade
medier.

Fördjupning
Handbok i begriplighet ger tips om hur man kan producera information på
olika sätt.
Myter och sanningar om läsning. Om samspelet mellan språk och bild i olika
medier av Jana Holsanova från 2010. Språkrådets skrifter 12. Norstedts.

Senast uppdaterad: 2012-04-25
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Prio 2

Ge information på lättläst svenska
Personer med olika slag av lässvårigheter kan ha svårt att tillgodogöra sig svenska
texter, även om de är skrivna på ett klart och begripligt språk (se 5.4). Det kan röra
sig om personer med en funktionsnedsättning eller sjukdom, som ADHD, afasi eller
demens. Det kan också handla om personer som är läsovana eller som har ett annat
modersmål än svenska.

Om denna riktlinje
Prioritet: 2
Principer: Användbar, Tillgänglig
Roller/arbetsuppgifter: Skriva texter, Tillgänglighet
När i utvecklingsprocessen?:

Personer med olika slag av lässvårigheter kan ha svårt att tillgodogöra sig svenska
texter, även om de är skrivna på ett klart och begripligt språk (R10). Det kan röra sig
om personer med en funktionsnedsättning eller sjukdom, som ADHD, afasi eller
demens. Det kan också handla om personer som är läsovana eller som har ett annat
modersmål än svenska.

Personer som av olika anledningar har lässvårigheter eller är otränade läsare
behöver särskilt lättlästa texter som är enkla och väl strukturerade. Att skriva
information på lättläst svenska handlar i grunden om att anpassa texterna efter
mottagarnas behov, kunskap och läsförmåga. Lättlästa texter kan därför se olika ut
beroende på vem texten riktar sig till. I målgruppsanalysen bör man klargöra om det
finns personer med särskilda behov av lättlästa texter och hur man bäst anpassar
texterna för att nå dem.

Rekommendationer
Utforma i första hand alla texter på webbplatsen så att de är begripliga för så
många som möjligt i den tilltänkta målgruppen (se riktlinje 10).
Gör delar av webbplatsen tillgänglig på lättläst om det framgår av
målgruppsanalysen att det finns behov av det. Anpassa texterna efter behoven.
Ge åtminstone följande information på lättläst:

En kort beskrivning av vad organisationen gör.
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Information av centralt samhällsintresse, till exempel vilka rättigheter
och skyldigheter man som medborgare har inom en myndighets
verksamhetsområde.
Information om hur man kontaktar organisationen.

Gör om möjligt också de allra mest lästa texterna på webbplatsen tillgängliga  i
lättläst form, om det finns behov av det.

När du skriver på lättläst är det extra viktigt att anpassa texten till läsarnas behov och
situation. Här är ett exempel med råd från Centrum för lättläst:

Lättläst handlar om att välja enklare ord framför svåra, ovanliga ord. Det
handlar om att skriva kort, utan att missa viktig information. Lättläst handlar
också om vilket typsnitt och storlek man ska välja och om hur bilder och text
kan samspela för att öka läsbarheten. Det handlar också om att förstå vad läsaren
vill och behöver veta.

Markera tydligt de delar av webbplatsen som finns på lättläst och länka till sidans
motsvarande sida på lättläst.

Exempel
Boverket har bra information på lättläst.

På Centrum för lättläst finns fler exempel på lättlästa texter.

Mätbarhet
Utvärdera sidorna på lättläst med användargrupper som har nytta av att få
information på lättläst.

Fördjupning
Centrum för lättläst ger råd om lättläst och certifierar webbplatser med
information på lättläst.

Senast uppdaterad: 2012-04-25
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Prio 1

Ge information på svenskt teckenspråk
Många döva och hörselskadade har svenskt teckenspråk som sitt förstaspråk och
svenska som andraspråk. Teckenspråkiga personer behöver få information på sitt
förstaspråk, på samma sätt som andra minoritetsgrupper.

Om denna riktlinje
Prioritet: 1
Principer: Tillgänglig
Roller/arbetsuppgifter: Skriva texter, Tillgänglighet
När i utvecklingsprocessen?:

Många döva och hörselskadade har svenskt teckenspråk som sitt förstaspråk och
svenska som andraspråk. Teckenspråkiga personer behöver få information på sitt
förstaspråk, på samma sätt som andra minoritetsgrupper.

Rekommendationer
Välj ut vilken information som behöver översättas utifrån organisationens
uppdrag och vilka ärenden målgruppen antas ha på webbplatsen. Det gäller i
synnerhet om möjligheterna till andra kommunikationsvägar är begränsade,
t.ex. till bildtelefoni via förmedlingstjänst och fysiska besök med
teckenspråkstolk.
Välj ut vad som ska översättas i samråd med målgruppen och personal med
kännedom om målgruppen. Det kan till exempel handla om information om:

organisationen och dess verksamhet
service för välfärdstjänster: barnomsorg, äldrevård, skola etc.
viktiga e-tjänster: beställningar, databassökningar, blanketter
hur man kontaktar organisationen i olika ärenden.

Det svenska teckenspråket är ett helt annat språk än svenska. Tänk därför på
att översättningen ska göras på teckenspråkets egna villkor, utan att låta sig
styras av källtextens skriftspråkliga form.
Markera de delar av webbplatsen som är översatta till teckenspråk med en
teckenspråkssymbol. Om webbplatsen har en särskild sida med information på
olika språk bör svenskt teckenspråk även nämnas där.
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Ha en länk till teckenspråksfilmerna väl synlig på startsidan.
Gör en samlingssida över de delar av webbplatsen som är översatta till
teckenspråk, så att användarna snabbt hittar all teckenspråkig information på
webbplatsen.
Teckenspråksfilmer bör presenteras intill motsvarande textinnehåll på en
webbsida så att användaren kan överblicka det översatta innehållet.
Dela upp filmerna på max 2–3 min. per film och organisera dem förslagsvis
under tydliga rubriker för att göra det lättare för teckenspråkiga att välja film
efter innehåll.

Videoformat
En teckenspråksfilm på webben måste möta flera krav. Läsbarheten beror bland
annat på bildupplösning och bildväxlingsfrekvens.

Se till att filmerna har god bildkvalitet och inte är för hårt komprimerade.
Ange tydligt vilket videoformat som används, vilket program som krävs för att
titta på filmerna och var man kan ladda ner programmen.
Se till att det finns möjlighet att ändra skärmstorlek.

För mer information om vilka krav som ställs på en teckenspråksfilm, se under
Fördjupning nedan.

Exempel
Arbetsförmedlingen
Isländska dövförbundet
Örebro kommun

Mätbarhet
Utvärdera teckenspråksfilmernas användbarhet med teckenspråkiga användare.

Fördjupning
Broschyren Inför upphandling av teckenspråksfilmer från Sveriges Dövas
Riksförbund.

Riktlinjer för att göra webbinformation tillgänglig med teckenspråk från den
europeiska standardiseringsorganisationen CEN (PDF på engelska).
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Prio 1

Ge information på de nationella
minoritetsspråken
Talare av våra nationella minoritetsspråk, det vill säga finska, samiska, meänkieli,
romska (romani chib) och jiddisch, har särskilda rättigheter till sina språk, oavsett om
de har goda kunskaper i svenska. Många kan dessutom ha lättare att tillgodogöra sig
information på sitt modersmål.

Om denna riktlinje
Prioritet: 1
Principer: Användbar, Tillgänglig
Roller/arbetsuppgifter: Skriva texter, Tillgänglighet
När i utvecklingsprocessen?:

Talare av våra nationella minoritetsspråk, det vill säga finska, samiska, meänkieli,
romska (romani chib) och jiddisch, har särskilda rättigheter till sina språk, oavsett om
de har goda kunskaper i svenska. Många kan dessutom ha lättare att tillgodogöra sig
information på sitt modersmål.

Starkast rättigheter har finsk-, meänkieli- och samisktalande inom vissa
förvaltningsområden där dessa språk använts länge. Inom förvaltningsområdena har
medborgare rätt att använda minoritetsspråket i muntlig och skriftlig kontakt med
förvaltningsmyndigheter och domstolar. Enskilda ska där få information på
minoritetsspråket vid kontakter med myndigheten via webbplatsen.

Jiddisch och romska har ett mer allmänt formulerat skydd.

Rekommendationer
Informera om de nationella minoriteternas rättigheter på minoritetsspråken.
Enligt lagen om nationella minoriteter har alla myndigheter skyldighet att
upplysa om dessa rättigheter. Det kan göras genom hänvisning till befintliga
lagtexter, informationsblad och liknande.
Ge viktig information och service på finska, meänkieli och samiska till
nationella minoriteter som bor inom förvaltningsområdena. Det gäller i första
hand kommuners, landstings och rikstäckande myndigheters webbplatser.
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Välj ut vad som ska översättas i samråd med berörda målgrupper. Lämna
upplysningar om att översättningar kan tas fram på begäran, när sådana
saknas.
Alla myndigheter bör lägga ut grundläggande information på webben på
minoritetsspråk, till exempel information om den egna verksamheten,
kontaktinformation, information som rör den aktuella minoritetsgruppen och,
så långt möjligt, den viktigaste och den mest efterfrågade informationen på
webbplatsen. Det kan gälla central samhällsinformation, ofta använda
blanketter och vanliga e-tjänster.
Lägg ut kontaktuppgifter till personal som talar något av minoritetsspråken.
För myndigheter med anknytning till förvaltningsområdena är detta ett krav.
Andra myndigheter ska lämna kontaktuppgifter, om det finns personal som
talar minoritetsspråket.
Samiska och romska består av flera olika språk varav flera inte är ömsesidigt
begripliga. Vid översättning till dessa språk måste val av varieteter göras med
hänsyn till vilka grupper som ska nås. Välj vilka varieteter som ska översättas
till i samråd med översättare, minoritetsorganisationer och berörda invånare.
Översättningar till romska bör göras i kommuner med många romsktalande,
men i möjligaste mån även på nationell nivå. Romska är inte bara ett nationellt
minoritetsspråk utan också ett relativt stort invandrarspråk bland nyanlända.
Jiddisch har mycket få modersmålstalare i Sverige, men språket behöver
precis som de andra nationella minoritetsspråken synliggöras och främjas på
olika sätt, bland annat genom att myndigheter översätter vissa grundtexter till
språket.

Exempel
Stockholms kommun som ingår i det finska förvaltningsområdet har information på
finska.

Mätbarhet
Utvärdera webbplatsen med användare som har behov och rättigheter att använda de
nationella minoritetsspråken i sina kontakter med myndigheten.

Fördjupning
I Vägledningen för flerspråkig information från Språkrådet finns mer
information om hur du anpassar webbplatsen med hänsyn till de nationella
minoriteternas språkliga behov och rättigheter.
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Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget (samiska) ansvarar för
samordning av minoritetsspråkspolitiken och uppföljning av lagen om
nationella minoriteter och minoritetsspråk.
Språkrådet besvarar frågor om finska, romska och teckenspråk.
De nationella minoriteternas officiella webbplats www.minoritet.se.

Senast uppdaterad: 2012-04-25
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Prio 1

Ge information på engelska och andra
språk
Många människor med annat modersmål än svenska har behov av information på sitt
eget modersmål. Tydligast behov har personer som inte behärskar svenska, som
nyanlända invandrare. Men även de som kan svenska har ofta betydligt lättare att
tillgodogöra sig information på sitt modersmål. Utöver kraven på begriplig svenska
för alla (R10) och information på nationella minoritetsspråk (R14), bör myndigheter
och andra offentliga organ därför översätta delar av sin information till andra språk.

Om denna riktlinje
Prioritet: 1
Principer: Användbar, Tillgänglig
Roller/arbetsuppgifter: Skriva texter, Tillgänglighet
När i utvecklingsprocessen?:

Många människor med annat modersmål än svenska har behov av information på sitt
eget modersmål. Tydligast behov har personer som inte behärskar svenska, som
nyanlända invandrare. Men även de som kan svenska har ofta betydligt lättare att
tillgodogöra sig information på sitt modersmål. Utöver kraven på begriplig svenska
för alla (R10) och information på nationella minoritetsspråk (R14), bör myndigheter
och andra offentliga organ därför översätta delar av sin information till andra språk.

Rekommendationer
Avgör vilka språk som är aktuella för just den egna verksamheten. För en
kommun kan det innebära att se över vilka språk som talas i kommunen. För
en förvaltningsmyndighet kan det innebära att fundera över vilka språkliga
målgrupper som är särskilt viktiga för dess verksamhet.
Om möjligt bör man i kontaktinformationen på webben ange särskilda
kontaktpersoner för olika språk.
Välj ut vilken information som behöver översättas utifrån organisationens
uppdrag och vilka ärenden målgrupperna antas ha på webbplatsen. Det kan till
exempel handla om:

grundläggande samhällsinformation för nyanlända
information om service för välfärdstjänster: barnomsorg, äldrevård,
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skola etc.
viktiga e-tjänster: beställningar, databassökningar, blanketter
information om organisationen och dess verksamhet
hur man kontaktar organisationen i olika ärenden och får information
och service på olika språk.

Välj språk utifrån språkstatistik och målgruppsanalys. Har man hela
befolkningen som målgrupp är språkens storlek i Sverige intressant. Men
språkens storlek kan skilja sig mycket mellan olika delar av landet och
förändras över tiden. Därför krävs också målgruppsundersökningar.
Välj vad som ska översättas i samråd med berörda målgrupper. Saknas
översättningar, bör man på de främmande språken upplysa om att
översättningar kan tas fram vid begäran.
Översätt inte bara texten utan anpassa även innehållet. Användare från andra
språkområden kan ha andra behov än svenskspråkiga användare. Man kan
inte utgå från att de har samma grundkunskap om det svenska samhället och
dess institutioner, man kan behöva förklara sådant som i det svenska materialet
är självklarheter.
Om man tar fram information på flera språk är det viktigt att den hålls
uppdaterad på alla språken.
Undersök om andra närliggande verksamheter, t.ex. andra myndigheter, har
översatt relevant material som kan återanvändas eller länkas till.
Ge information i andra former än text. Även för främmande språk kan man
som komplement till text behöva uppläst text (talsyntes, se 4.3.8),
informationsstödjande bilder och filmer, telefonmöjligheter etc.

Exempel
Försäkringskassan har information på flera olika språk.

Mätbarhet
Utvärdera webbplatsen med grupper som har behov av information och service på
andra språk än svenska.

Fördjupning
I Vägledningen för flerspråkig information från Språkrådet finns mer information
om hur du anpassar webbplatsen för andra språk än svenska. Där finns också
statistik över de vanligaste modersmålen i Sverige.
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Prio 1

Håll god kvalitet på översättningarna
Språklagens krav på vårdat, enkelt och begripligt språk (se R10) gäller alla språk
som används i offentlig verksamhet. Här följer några råd med syfte att upprätthålla
kraven på begriplighet också i översatta texter.

Om denna riktlinje
Prioritet: 1
Principer: Användbar
Roller/arbetsuppgifter: Skriva texter
När i utvecklingsprocessen?:

Språklagens krav på vårdat, enkelt och begripligt språk (se R10) gäller alla språk
som används i offentlig verksamhet. Här följer några råd med syfte att upprätthålla
kraven på begriplighet också i översatta texter.

Rekommendationer
Se upp med att integrera automatisk översättning på webbplatsen, t.ex. Google
Translate eller Microsoft Translate. Risken är stor för felaktiga översättningar
som användarna tror att myndigheten står bakom.
Kontrollera före översättning om andra organisationer redan översatt
motsvarande text, som man kanske kan återanvända eller länka till. Samarbeta
med andra och utnyttja gemensamma grundtexter. Det spar mycket tid och
pengar.
Överväg om det är motiverat att översätta eller om det är bättre att skapa ny
text. Välj strategi utifrån vilket innehåll som måste finnas med i den nya texten.
Se till att de texter som ska översättas är skrivna på klar och begriplig svenska;
det ger bättre texter också på det språk man översätter till. Var generös med
förtydligande sambandsord och ge tydliga instruktioner om hur texten ska
användas.
Innan texten översätts kan den behöva anpassas ytterligare till både språk och
innehåll. Användare från andra språkområden kan ha andra behov än
svenskspråkiga användare och sakna grundkunskap om det svenska samhället
och dess institutioner. Därför kan man behöva förklara sådant som i det
svenska materialet är självklarheter och ta bort innehåll som är irrelevant eller
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känsligt för målgruppen.
Använd allmänna och entydiga ord, och förklara eventuella kultur- och
samhällsspecifika uttryck i texten eller i speciella ordlistor. Använd så långt
möjligt väldefinierade termer och deras exakta motsvarigheter på det
främmande språket. När översättningen görs kan man gärna behålla svenska
ord inom parentes för centrala begrepp, så att kopplingen till det svenska
uttrycket blir tydlig. Kontrollera översatta fack- och samhällstermer i källor
som Lexin (samhällstermer), Rikstermbanken och IATE (fackuttryck).
Anlita en professionell översättare. Statliga organ kan vara förbundna att följa
ramavtal, men man bör alltid prioritera språklig kvalitet framför lågt pris.
Ställ krav på översättaren att skriva enkelt, begripligt och mottagaranpassat.
Testa gärna texterna på talare av språket ifråga innan de publiceras.
Tänk på att det ofta kan vara bra att ha rubriker på blanketter och liknande
både på svenska och på det främmande språket. Det underlättar också för den
svenskspråkiga personal som ska hjälpa personer med annat modersmål.
Tänk på att även beställa sättning och ombrytning till din layout, om du
behöver översättning till ett språk du inte kan läsa alls. Du kan även beställa
språkgranskning av översättningarna.
Tänk på att texterna kan behöva utformas så att de får längre hållbarhet än de
svenska texterna på webben, som kanske uppdateras oftare. Det gäller även
teckenspråksfilmer.

Exempel
Riksdagen.se har översatt information om riksdagen och det demokratiska systemet i
Sverige till flera språk med hjälp av auktoriserade översättare.

Mätbarhet
Utvärdera översättningarna med användare som talar det aktuella språket.

Fördjupning
Kammarkollegiet har en lista över auktoriserade översättare.

Språkrådets vägledning för flerspråkig information.

Senast uppdaterad: 2012-04-25
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Prio 1

Anpassa webbplatsen för flerspråkighet
Människor ska oavsett modersmål och funktionsförmåga kunna använda en
webbplats och alla de tjänster och funktioner som finns där. För att det ska fungera
krävs att webbplatsen följer tekniska standarder och är kodad på rätt sätt. Här tar vi
upp några saker som är särskilt viktiga att tänka på i ett flerspråkigt perspektiv.

Om denna riktlinje
Prioritet: 1
Principer: Användbar
Roller/arbetsuppgifter: Skriva texter
När i utvecklingsprocessen?:

Människor ska oavsett modersmål och funktionsförmåga kunna använda en
webbplats och alla de tjänster och funktioner som finns där. För att det ska fungera
krävs att webbplatsen följer tekniska standarder och är kodad på rätt sätt. Här tar vi
upp några saker som är särskilt viktiga att tänka på i ett flerspråkigt perspektiv.

Webbpublicering och struktur för en flerspråkig
webbplats
Se till att publiceringsverktyget har stöd för att hantera flera språk och
teckenuppsättningar på ett korrekt, enkelt och effektivt sätt. Tänk på att valet av
publiceringsverktyg sätter gränserna för vad som är möjligt att göra i ett flerspråkigt
perspektiv.

Fundera noga igenom vilken struktur du väljer på en flerspråkig webbplats. Man kan
till exempel välja en enklare lösning med separata ingångssidor för olika språk, vilket
är vanligast, eller en ambitiösare med flerspråkiga parallellversioner av samma text.
Oavsett lösning är det viktigt att talare av ett språk snabbt och enkelt kan se vilka
texter på webbplatsen som finns översatta till just det språket.

Har man relativt omfattande webbavdelningar på olika språk, bör man i dessa
avdelningar helst också översätta grundläggande navigeringselement som sök och
kontakt.
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Skapa tydliga ingångar till olika språk
Skriv länktexter på det språk du länkar till, alltså français och inte ”franska”, när du
länkar till sidor på andra språk. Använd inte flaggor som språkindikation, eftersom
länder ofta har flera officiella språk.

Använd gärna en ikon på en jordglob och komplettera med länktexten ”Other
languages” när du länkar till en samlingssida där det finns möjlighet att välja olika
språk.

Placera språkingångarna tydligt och konsekvent på alla webbsidor, gärna i huvudet
eller på annan central plats.

Placera det svenska teckenspråket under språkingångar och inte bara under anpassad
text (som talsyntes, större teckengrad et cetera).

Markera de delar av webbplatsen som är översatta till teckenspråksfilm med en
särskild teckenspråkssymbol (se till exempel sprakradet.se/teckenspråk).

Tillhandahåll också en samlingssida med alla teckenspråksfilmer på webbplatsen.
Om webbplatsen har en särskild sida med översättningar till olika språk, bör
teckenspråk även nämnas där.

Övrigt
Kontrollera att icke-latinska fonter inte skapar problem i webbläsaren. Om en länk
går till ett språk med icke-latinskt alfabet, till exempel hebreiska (för jiddisch),
kinesiska eller arabiska, kan det vara bra att lägga in alt-text på engelska och
länktexten som bild. Texter på icke-latinska språk görs ofta säkrast åtkomliga genom
publicering (också) i pdf-dokument.

Ska den automatiska textuppläsningen fungera också för andra språk än svenska,
behövs det normalt tillägg i tjänsten och särskild språkkodning (så kallade lang-
attribut) i de mallar man använder på webbplatsen.

Exempel
Internationella biblioteket har en flerspråkig webbplats med flera språk med
icke-latinska alfabet, som ryska, kinesiska och arabiska.
Skolverkets webbplats Tema modersmål har information på en mängd olika
språk.
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Mätbarhet
Utvärdera webbplatsen mot tekniska standarder som berör flerspråkighet. W3C har
ett valideringsverktyg som utför sådan kontroll.

Fördjupning
I Vägledningen för flerspråkig information från Språkrådet finns mer
information om hur du anpassar webbplatsen för andra språk än svenska.
W3C:s internationaliseringsgrupp har detaljerad information, råd och resurser
som rör flerspråkiga webbplatser.
Tema modersmål ger tips om språkverktyg som kan vara bra att ha vid
flerspråkigt arbete.

Senast uppdaterad: 2012-04-25
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Prio 1

Följ MSB:s riktlinjer för krisinformation
på webben
Hanteringen av information är av grundläggande betydelse för en god
krishanteringsförmåga. För att informationen på webbplatsen lätt ska kunna anpassas
utifrån krisens natur och utveckling, krävs god beredskap inom teknik, information
och organisation. Webben ökar möjligheterna till en snabb och samordnad
kriskommunikation.

Om denna riktlinje
Prioritet: 1
Principer: Förtroendeingivande
Roller/arbetsuppgifter:
När i utvecklingsprocessen?:

Hanteringen av information är av grundläggande betydelse för en god
krishanteringsförmåga. För att informationen på webbplatsen lätt ska kunna anpassas
utifrån krisens natur och utveckling, krävs god beredskap inom teknik, information
och organisation. Webben ökar möjligheterna till en snabb och samordnad
kriskommunikation.

Krisinformation.se är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och
andra ansvariga om hur de hanterar olika kriser – före, under och efter krisen.
Krisinformation.se drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

På Krisinformation.se finns riktlinjer för hur du arbetar med webben som kanal i
samband med en kris.

Fördjupning
Riktlinjer för krisinformation på webben

Senast uppdaterad: 2012-04-25
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Prio 1

Skapa sidor med information om hur
webbplatsen fungerar och vad den
innehåller
När användare kan förväntas besöka sidorna på din webbplats via helt andra vägar
än via startsidan kan det vara viktigt att informera om hur din webbplats kan
anpassas och vilka eventuella externa tjänster som är integrerade.

Om denna riktlinje
Prioritet: 1
Principer: Användbar, Förtroendeingivande, Tillgänglig
Roller/arbetsuppgifter: Tillgänglighet
När i utvecklingsprocessen?:

När användare kan förväntas besöka sidorna på din webbplats via helt andra vägar
än via startsidan kan det vara viktigt att informera om hur din webbplats kan
anpassas och vilka eventuella externa tjänster som är integrerade.

Personer med särskilda behov kan ha nytta av att ändra inställningar och utseende
för att lättare tillgodogöra sig innehållet.

Många användare känner inte till att de kan ändra inställningar i sin webbläsare.
Många vågar heller inte göra ändringar, då de är oroliga för att de ”ska förstöra
något” som kanske försvårar eller gör det omöjligt att använda programmet.

Rekommendationer
Skapa särskilda sidor under samlingsnamnet ”Om webbplatsen”.
Ge en kortfattad beskrivning av (struktur) och funktioner på webbplatsen.
Informera om hur man ändrar utseendet på webbplatsen.
Informera om hur man ändrar textstorlek.
Informera om vilket stöd för tillgänglighet som webbplatsen har, till exempel
hur man ändrar utseendet på webbplatsen (se nedan) och vilka snabb-
kommandon som finns på webbplatsen och hur man använder dem i olika
webbläsare och operativsystem, se R68. Skapa snabbkommandon för viktiga
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funktioner.
Informera om vilka webbstandarder som webbplatsen följer.
Informera om särskild programvara krävs för att använda innehåll och
tjänster, hur och var det går att ladda ner programvara eller tillägg och vad
användaren kan göra om problem uppstår.
Berätta om webbplatsen använder skript, och vilka konsekvenser det får om
användaren har skript avslagna i sin webbläsare. (Notera att man inte kan
ställa krav på att användaren ska ha stöd för javaskript och/eller Flash.)
Informera om hur användare kan lämna synpunkter på webbplatsen.
Gör sidan ”Om webbplatsen” åtkomlig från alla sidor på webbplatsen.
Ha juridisk information på en samlad sida som placeras under ”Om
webbplatsen”, se R20. Upplys hur juridisk information och kakor hanteras.
Informera om möjligheter att beställa information i alternativa format (t.ex.
Daisy, punkskrift).
Beskriv vilka eventuella externa tjänster som integrerats i webbplatsen och vad
konsekvenserna av dessa blir (se R67. Ta reda på konsekvenserna av att
använda externa tjänster i din webblösning).

Exempel
Riksarkivets sida “Om webbplatsen”.

Mätbarhet
Finns sidan ”Om webbplatsen”?

Senast uppdaterad: 2012-04-25
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Prio 1

Upplys hur juridisk information och
kakor (cookies) hanteras
Myndigheter är enligt lag skyldiga att lämna viss information på sina webbplatser, till
exempel hur personuppgifter och kakor hanteras på webbplatsen.

Om denna riktlinje
Prioritet: 1
Principer: Förtroendeingivande
Roller/arbetsuppgifter:
När i utvecklingsprocessen?:

Myndigheter är enligt lag skyldiga att lämna viss information på sina webbplatser, till
exempel hur personuppgifter och kakor hanteras på webbplatsen.

Rekommendationer
Lämna information om PUL när användarens samtycke eller viljeförklaring
krävs (vid behandling av personuppgifter), t.ex när användaren ingår avtal.
När myndigheten tillhandahåller en e-tjänst.
Vid användning av externa tjänster från andra webbplatser t.ex. Youtube kan
det krävas att användaren accepterar kakor från dessa för att webbplatsen skall
fungera. Lämna därför information om webbplatsen använder kakor, vilket
ändamål de har och vilka andra domäner de måste tillåtas från.
Informera om vilka delar av webbplatsen som använder kakor och vad
kakorna gör.
Informera om hur elektroniska anslagstavlor, till exempel chatt eller
diskussionsforum, används.
Informera om personuppgifter samlas in eller behandlas på webbplatsen, till
exempel vid ansökningar och anmälan.
Informera om myndigheten har utgivningsbevis, ger ut periodiska skrifter eller
radioprogram.
Om besökaren kan sluta avtal eller beställa varor eller tjänster på webbplatsen
lämna information om vilka bestämmelser som är tillämpliga på verksamheten.
Informera om vilka konsekvenser det får om användaren har förhindrat kakor
i webbläsarens inställningar. Presentera detta i anslutning till informationen
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eller tjänsten, så att användaren kan se detta innan tjänsten börjar användas.

Fördjupning
Lag (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor.
Lag (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets
tjänster.
Om webbkakor hos Post- och telestyrelsen

Mätbarhet
Finns sidan ”Om webbplatsen”, ”Om cookies” eller motsvarande?

Senast uppdaterad: 2012-04-25
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Prio 1

Ange vem som är informationsansvarig
Ge information om vem som har det övergripande ansvaret för webbplatsen, även
om det inte finns en ansvarig utgivare. Ange även vem som är informationsansvarig
för varje enskild sida.

Om denna riktlinje
Prioritet: 1
Principer: Användbar, Förtroendeingivande
Roller/arbetsuppgifter:
När i utvecklingsprocessen?:

Ge information om vem som har det övergripande ansvaret för webbplatsen, även
om det inte finns en ansvarig utgivare. Ange även vem som är informationsansvarig
för varje enskild sida.

Med informationsansvarig avses den person eller funktion som kan kontaktas och
som har befogenhet att rätta felaktiga uppgifter på webbplatsen. Man kan även ange
ett kontakt-/servicecenter om man använder sig av “En väg in”-modellen.

Exempel
Om webbplatsen på Västerås stads webbplats, där man längst ner på sidan kan
skicka meddelande till sidansvarig.

Senast uppdaterad: 2012-04-25
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Prio 1

Ange vilken organisation som är utgivare
till webbplatsen på samtliga sidor
Ge information på alla sidor om vilken organisation som har ansvar för dem.
Sidfot/sidhuvud.
Presentera utgivaren/avsändare i textinnehåll (kontaktinformation ex. sidfot)
Komplettera logotyp med alt-text som innehåller utgivarens namn.
Ange organisationens namn i sidtitel och metadata.
Ange utgivare i utskriftversion.
Ange utgivare i nedladdningsbara dokument (pdf)

Om denna riktlinje
Prioritet: 1
Principer: Användbar, Förtroendeingivande
Roller/arbetsuppgifter:
När i utvecklingsprocessen?:

Ge information på alla sidor om vilken organisation som har ansvar för dem.
Sidfot/sidhuvud.
Presentera utgivaren/avsändare i textinnehåll (kontaktinformation ex. sidfot)
Komplettera logotyp med alt-text som innehåller utgivarens namn.
Ange organisationens namn i sidtitel och metadata.
Ange utgivare i utskriftversion.
Ange utgivare i nedladdningsbara dokument (pdf)

Exempel
Kalmar kommuns webbplats, http://www.kalmar.se

Senast uppdaterad: 2012-04-25
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Prio 1

Ange när informationen granskades
Det ska vara enkelt för en användare att avgöra hur aktuell informationen är.

Om denna riktlinje
Prioritet: 1
Principer: Användbar, Effektiv, Förtroendeingivande, Tillgänglig
Roller/arbetsuppgifter: Tillgänglighet
När i utvecklingsprocessen?:

Det ska vara enkelt för en användare att avgöra hur aktuell informationen är.

Ange med datum när informationen på en sida senast uppdaterades eller
granskades.
Information som uppdateras löpande eller där spårbarheten är viktig bör
dessutom ha klockslag. Till exempel sidor med krisinformation.

De flesta webbpubliceringsverktyg har inbyggda funktioner för att det ska gå att
automatiskt visa tidpunkt för publiceringen på webbsidan.

Undantag
Sidor vars huvudsyfte inte är att förmedla information, till exempel steg i en
webbapplikation eller formulär.
Sidor där sidans delar redan anger tidpunkter, till exempel löpsedlar,
nyhetsarkiv, nyhetssidor.
Sidor med täta uppdateringar kan också behöva kompletteras med klockslag.

Exempel
Tillväxtverkets webbplats, http://tillvaxtverket.se

Mätbarhet
Finns det publiceringsdatum på alla webbsidor?

Senast uppdaterad: 2012-04-25
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Prio 1

Tydliggör om informationen är inaktuell
Om du tillhandahåller material vars giltighetstid passerats är det mycket viktigt att du
tydliggör detta för användaren. Ett exempel är om du i referenssyfte tillhandahåller
riktlinjer eller juridisk information som ersatts av nyare material.

Om denna riktlinje
Prioritet: 1
Principer: Användbar, Förtroendeingivande
Roller/arbetsuppgifter:
När i utvecklingsprocessen?:

Om du tillhandahåller material vars giltighetstid passerats är det mycket viktigt att du
tydliggör detta för användaren. Ett exempel är om du i referenssyfte tillhandahåller
riktlinjer eller juridisk information som ersatts av nyare material.

Rekommendationer
Om det finns information eller dokument på webbplatsen vars giltighetstid har
passerat måste det tydligt framgå att den inte längre är aktuell. Det kan till
exempel vara referensmaterial som ersatts av nyare.
Använd inte endast bilder eller färger för att förmedla att informationen inte
längre är aktuell. Det måste även framgå i texten. Informationen bör
förekomma tidigt i materialet.
Gör hänvisning till mer aktuell information om det finns.
Säkerställ att din webbserver och publiceringsverktyg är korrekt
konfigurerade så att de levererar rätt cache-instruktioner. Se R54. Optimera
webbplatsen för bästa prestanda.
Förhindra att vissa sidor indexeras av sökmotorer.
Säkerställ att det framgår vad som är inaktuella poster i sökresultatet. Till
exempel genom textinformation eller val där användaren kan ange om
inaktuellt material ska ingå i sökresultatet eller ej.

Senast uppdaterad: 2012-04-25
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Prio 1

Förvaltningsorganisationen och dess
kunskap ska stå i proportion till
webbplatsens storlek och ambitioner
Förvaltningen av webbplatsen är ett viktigt och tidskrävande arbete som kräver
planering och samordning.

Oavsett vilken typ av webbplats det är eller om innehållet till webbplatsen skapas av
många eller få personer i organisationen är det viktigt att allt material som publiceras
håller en hög nivå av användbarhet och tillgänglighet. Vissa kunskapskriterier bör
därför uppfyllas.

Om denna riktlinje
Prioritet: 1
Principer: Användbar, Förtroendeingivande, Tillgänglig
Roller/arbetsuppgifter: Tillgänglighet
När i utvecklingsprocessen?:

Förvaltningen av webbplatsen är ett viktigt och tidskrävande arbete som kräver
planering och samordning.

Oavsett vilken typ av webbplats det är eller om innehållet till webbplatsen skapas av
många eller få personer i organisationen är det viktigt att allt material som publiceras
håller en hög nivå av användbarhet och tillgänglighet. Vissa kunskapskriterier bör
därför uppfyllas.

Rekommendationer
Se till att ge tillräckliga resurser till förvaltning av webbplatsen.
Att det finns rätt kunskap och kompetens för de som ska förvalta:
Redaktionell, pedagogisk och teknisk.
Fastställ en uppdateringsplan med ansvar tydligt fördelat. Av planen bör det
även tydligt framgå vilka gallringsregler som gäller för olika typer av
information, så att inte uppdateringsarbetet leder till oavsiktlig gallring.
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De som arbetar med information på webbplatsen ska ha
kunskap om:

Användningsmönster och beteenden på webben
Innehållet i vägledningen
Om html, xml, databaser
Om hur man arbetar med dokument och dokumentformat
Om hantering av bilder
Om journalistisk nyhetssvärdering och informationsstrukturering.
Om vad som är effektiva rubriker och tydliga länkar
Om användbarhet och tillgänglihet.
Om hur man formaterar och behandlar information så att den är fullt
tillgänglig för alla grupper.
Om kompletterande kanaler
Om arkivering och gallring

Se även R26. Uppdatera webbplatsens innehåll och länkar regelbundet
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Prio 1

Uppdatera webbplatsens innehåll och
länkar regelbundet
Webbplatsen ska inte innehålla inaktuell information.

Om denna riktlinje
Prioritet: 1
Principer: Användbar, Förtroendeingivande, Tillgänglig
Roller/arbetsuppgifter: Tillgänglighet
När i utvecklingsprocessen?:

Webbplatsen ska inte innehålla inaktuell information.

Det ska finnas rutiner för att granska webbplatsens sidor regelbundet.
Ex. metoder för att söka efter inaktuell information.
Då information tas bort från webbplatsen krävs en medvetenhet om hur
informationen ska hanteras efter avpublicering. Olika regler gäller för olika
typer av information. Manuella eller inbyggda rutiner ska därför finnas så att
ingen information gallras utan gallringsbeslut. Se R47. Undvik oavsiktlig
gallring vid ändringar och uppdateringar
Finns organisationen på alternativa platser, diskussionsforum och andra sociala
medier, ska dessa regelbundet övervakas. Se E-delegationens riktlinjer för
sociala medier
Om olämplig information plockas bort ska ett gallringsbeslut finnas. Detta
gäller inte enbart om informationen är olämplig. se R47. Undvik oavsiktlig
gallring vid ändringar och uppdateringar
Sidor som är borttagna måste generera korrekt svarskod 404 (Not found) för
att sökmotorer ska ta bort den.

Senast uppdaterad: 2012-04-25
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Prio 1

Hjälp användarna förstå var de är på
webbplatsen
Användaren behöver förstå eller lära sig hur navigationen fungerar för att enkelt
kunna hitta information på hela webbplatsen.

Om denna riktlinje
Prioritet: 1
Principer: Användbar
Roller/arbetsuppgifter:
När i utvecklingsprocessen?:

Användaren behöver förstå eller lära sig hur navigationen fungerar för att enkelt
kunna hitta information på hela webbplatsen.

Ett sätt att underlätta för användarna att förstå var de är på webbplatsen är att
tydliggöra navigeringsnivåerna. Detta kan göras på flera sätt, dels visuellt för
presentationen på bildskärmen, dels tekniskt för användare med hjälpmedel. Visuellt
kan det åstadkommas med indrag eller skiftningar i färg, form eller kontrast. Använd
inte enbart färg. Om ett val har gjorts i menyn bör detta val markeras.

Tydliggör navigeringsnivåerna. Detta kan göras dels visuellt för
presentationen på bildskärmen, dels tekniskt för besökare med hjälpmedel.
Visuell tydlighet kan åstadkommas med indrag och/eller markeringar i färg,
form eller kontrast. Använd inte enbart färg.
Om ett val har gjorts i menyn bör detta val markeras. Se till att det också
framgår av HTML-koden att menyvalet är aktivt.
Använd punktlistor för att bygga upp navigeringsnivåerna.
Bygg inte en navigering som är beroende av javascript.
Menytexter ska bestå av text, inte bilder. Grafisk utsmyckning av menyer
hanteras i stilmallar.
Länka inte menyalternativ som leder till den sida besökaren befinner sig på.
Länkstigar (brödsmulor) kan användas för att ytterligare förtydliga var
besökaren befinner sig i strukturen.
Avsluta länkstigen med namnet på den aktuella sidan. Den aktuella sidan ska
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inte vara länkad, däremot de föregående nivåerna i länkstigen.
Om länkstigen blir lång, undvik att förkorta posterna i länkstigen. Radbryt
hellre länkstigen.
Var konsekvent i formuleringen av rubriker och länktexter. Samma ordval
som i menyn eller textlänken bör återkomma i den länkade sidans rubrik.

Exempel
I bildexempel nedan är menyvalet ”Lagar och regler” markerat med fetstil i menyn
för att stödja användaren i orienteringen.

Mätbarhet
Utvärderas med hjälp av användartester.

Senast uppdaterad: 2012-04-25
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Prio 1

Det viktigaste ska vara enkelt att hitta
En logisk informationsstruktur som är utformad efter användarens perspektiv hjälper
användarna att hitta rätt på webbplatsen. Namngivning av rubriker, länkar och
gruppering av information och menyer är viktigast att arbeta med.

Om denna riktlinje
Prioritet: 1
Principer: Användbar
Roller/arbetsuppgifter:
När i utvecklingsprocessen?:

En logisk informationsstruktur som är utformad efter användarens perspektiv hjälper
användarna att hitta rätt på webbplatsen. Namngivning av rubriker, länkar och
gruppering av information och menyer är viktigast att arbeta med.

Gruppera innehållet på webbplatsen på ett sätt som är logiskt för besökaren.
Använd ordval på menyer, länkar och rubriker som besökaren är bekant med.
Ge användaren flera sätt att hitta på webbplatsen och gör det också enkelt att
växla mellan de olika sätten.
Identifiera vilka uppgifter som de flesta besökarna tycker är viktigast att få
hjälp med på webbplatsen. Se sedan till att det som är viktigast finns max 1-2
klick bort.
De 10—12 viktigaste uppgifterna bör kunna påbörjas direkt från startsidan.
Genomför kortsorteringsövningar för att ta fram en informationsstruktur för
webbplatsen.

Två etablerade metoder för att identifiera vad en webbplats behöver kunna hjälpa
besökaren med är effektkartläggning och Customer Carewords.

I en effektkartläggning fokuserar man på vilken effekt webbplatsen ska uppnå, såväl
internt i organisationen som externt för besökarna. Besökarna delas upp i
målgrupper och varje målgrupp representeras av en så kallad persona, en fiktiv
besökare som skapas utifrån kunskap om den faktiska besökaren (intervjuer,
besöksstatistik, sökord). Varje personas behov blir det som webbplatsen måste
erbjuda för att avsedd effekt ska uppnås. Varje beslut under utvecklingen stäms av
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mot de personor man tagit fram.

Customer Carewords är en metod som fokuserar på individens behov och den
konkreta användningen av en webbplats. Insamling av fakta och analys av flera olika
datakällor (intervjuer, enkäter, besöksstatistik, sökord, jämförelser med andra) bildar
grunden för vilka behov webbplatsen ska uppfylla. Besökarna själva får bestämma
vilka behov som är viktigast och utifrån statistiska samband får webbplatsägaren
beslutsunderlag till vad som behöver utvecklas, vilket innehåll som måste finnas och
hur enkelt det ska vara att nå det.

Under såväl effektkartläggning som Customer Carewords-undersökning använder
man sig av kortsortering för att bestämma hur innehållet ska sorteras på webbplatsen.

Mätbarhet
Utvärdera informationsstrukturen med representanter från de
användargrupper som webbplatsen vänder sig till.
Ge dem som testar konkreta uppgifter som ska slutföras.
Kortsortering går att genomföra online. Du får då automatiskt statistiskt
underlag för vilken struktur som kortsorteringsgruppen föredrar.

Exempel
På Arbetsförmedlingens startsida kan du söka efter lediga jobb direkt. Detta är den
uppgift som de flesta besökare på webbplatsen vill få hjälp med, därför ligger den så
centralt placerad.

Fördjupning
Tidningen Boxes and Arrows artikel om kortsortering (på engelska).

Senast uppdaterad: 2012-04-25
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Prio 2

Var konsekvent i navigation, struktur och
utformning
En konsekvent presentation är mycket viktig för att användaren ska förstå hur
webbplatsen fungerar och var olika typer av objekt är placerade.

Om denna riktlinje
Prioritet: 2
Principer: Användbar
Roller/arbetsuppgifter:
När i utvecklingsprocessen?:

En konsekvent presentation är mycket viktig för att användaren ska förstå hur
webbplatsen fungerar och var olika typer av objekt är placerade.

Låt menyns placering vara densamma och fungera likadant på hela
webbplatsen.
Undvik att placera viktigt innehåll långt till höger på sidan.
Undvik helt att lägga innehåll till höger om huvudspalten när sidan ligger långt
ner i strukturen.
Avsteg från förutsägbarhet och det konsekventa kan göras när webbsidans
möjlighet att nå ut med information hämmas av webbplatsens utformning.
Detta ska dock vara medvetna val och inte något som sker godtyckligt.

Med konsekvent presentation menas inte att alla sidor måste se likadana ut. Den
uppgift den enskilda sidan ska hjälpa besökaren med avgör ytterst hur sidan kan
utformas för att fungera på bästa sätt. Däremot är det bra om liknande uppgifter
utförs på samma sätt på olika delar av webbplatsen. Likaså är det bra om knappar,
kontroller och grafiska element ser likadana ut, fungerar likadant och är placerade på
ungefär samma ställe över hela webbplatsen.

Sidhuvud, sidfot och menysystem ska se likadana ut och fungera likadant över hela
webbplatsen. Om webbplatsen är uppdelad på ett logiskt sätt kan färgerna skilja sig
mellan avdelningarna utan att påverka enhetligheten, så länge de enskilda elementen
beter sig likadant och återfinns på samma ställe.
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Mätbarhet
Genomför regelbundna användartester för att säkerställa att webbplatsen upplevs
som konsekvent och begriplig.

Senast uppdaterad: 2012-04-25
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Prio 1

Använd startsidan för att ge en
introduktion till webbplatsen
Startsidan används ofta av besökare som inte är så bekanta med vad webbplatsen kan
erbjuda och hur organisationen är uppbyggd. Den är också en naturlig plats att
återvända till om besökaren gått vilse i strukturen.

Om denna riktlinje
Prioritet: 1
Principer: Användbar
Roller/arbetsuppgifter:
När i utvecklingsprocessen?:

Startsidan används ofta av besökare som inte är så bekanta med vad webbplatsen kan
erbjuda och hur organisationen är uppbyggd. Den är också en naturlig plats att
återvända till om besökaren gått vilse i strukturen.

Det är inte ovanligt att besökare ger upp när de inte hittar det de är ute efter på
startsidan. Se därför startsidan som en innehållsdeklaration, där den osäkre
besökaren vägleds till en sida där han/hon kan få hjälp med att lösa en uppgift. De
uppgifter som de flesta tycker är viktigast ska kunna påbörjas direkt från startsidan.

Det är inte ovanligt att organisationen och dess olika delar kämpar om att synas på
startsidan. I de fallen är det avgörande att webbplatsägare och webbredaktör bygger
startsidan och dess innehåll utifrån det de känner till om webbplatsens besökare, inte
utifrån interna hänsyn. Genom uppföljning av besöksstatistik, användartester och
enkäter går det att relativt enkelt att fatta beslut utifrån fakta istället för åsikter.

Startsidan ska tydligt visa vilken organisation som är avsändare till
webbplatsen.
Startsidan ska vägleda besökaren in till webbplatsens olika delar.
Använd inte animeringar och onödiga introduktionssidor som visas innan
webbplatsens startsida.
Använd startsidan för att tydliggöra syftet med webbplatsen.
Använd namnet ”startsida” för webbplatsens första sida.
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”Start” kan användas i en länkstig och meny för att inte göra dem onödigt
långa.

Genomför A/B-tester (ett sätt att jämföra resultatet för två olika versioner av en sida)
för att komma fram till hur startsidan ska vara konstruerad.

Läs även R31. Alla sidor ska ha länkar till startsidan och andra sidor som är viktiga
för orienteringen

Senast uppdaterad: 2012-04-25
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Prio 1

Alla sidor ska ha länkar till startsidan och
andra sidor som är viktiga för
orienteringen
Det går inte att förutse vilken webbsida en besökare börjar på, eller när hon behöver
hjälp i sitt letande.

Om denna riktlinje
Prioritet: 1
Principer: Användbar
Roller/arbetsuppgifter:
När i utvecklingsprocessen?:

Det går inte att förutse vilken webbsida en besökare börjar på, eller när hon behöver
hjälp i sitt letande. Tänk därför på följande:

Förse alla sidor med länkar till startsidan och andra sidor som är viktiga för
orienteringen. Exempel på dessa är innehållsöversikter, avdelningen ”Om
webbplatsen”, sökning och information på andra språk.
Dessa länkar ska ha en konsekvent placering genom hela webbplatsen.
Länka alltid logotypen till startsidan för organisationens huvudwebbplats. Om
logotypen är en bild, ange i alt-texten att länken går till startsidan.

Mätbarhet
Testa ett representativt urval av sidor på webbplatsen eller samtliga sidmallar och
säkerställ att det går att navigera till startsidan och andra sidor som är viktiga för
orienteringen.

Läs även R30. Använd startsidan för att ge en introduktion till webbplatsen.

Senast uppdaterad: 2012-04-25

Riktlinje nr 31

Riktlinje nr 32

webbriktlinjer.se

Vägledning för
Webbutveckling Sida 65 / 232

http://www.webbriktlinjer.se/vagledning/prioritet/1/
http://www.webbriktlinjer.se/vagledning/prioritet/1/
http://www.webbriktlinjer.se/vagledning/principer/anvandbar/
http://www.webbriktlinjer.se/r/30-anvand-startsidan-for-att-ge-en-introduktion-till-webbplatsen/


Prio 2

Erbjud besökaren alternativa
orienteringsstöd
En webbplatsanvändare växlar ofta mellan olika strategier för att hitta på
webbplatsen. Det kan därför vara bra att komplettera sökfunktionen och den
ordinarie navigeringen (menyer, undermenyer och länkar mellan sidor) med andra
sätt att orientera sig.

Om denna riktlinje
Prioritet: 2
Principer: Användbar
Roller/arbetsuppgifter:
När i utvecklingsprocessen?:

En webbplatsanvändare växlar ofta mellan olika strategier för att hitta på
webbplatsen. Det kan därför vara bra att komplettera sökfunktionen och den
ordinarie navigeringen (menyer, undermenyer och länkar mellan sidor) med andra
sätt att orientera sig.

Innehållsöversikten (webbkartan) är ett sätt att presentera webbplatsens
hierarkiska struktur och ge en översiktsbild av hur informationen på
webbplatsen är strukturerad.
A–Ö presenterar ett urval av webbplatsens innehåll i alfabetisk ordning. Ett
A–Ö-index kan vara ett bra sätt att lyfta fram webbplatsens viktigaste delar.
Samla vanliga frågor, med svar och hänvisningar. Kallas ofta ”Vanliga frågor
och svar” vilket är att föredra framför det också vanligt förekommande
”FAQ” som står för Frequently asked questions.
Skapa valboxmenyer, som listar de populäraste sidorna.
Steg-för-steg-guider som lotsar besökaren genom en uppgift.
Taggmoln.
Länkstigar.

Innehållsöversikter och andra orienteringsstöd ska följa de riktlinjer som finns om
användbarhet och tillgänglighet. En innehållsöversikt ska till exempel inte bestå av en
ensam bild, eftersom hjälpmedel då inte kan tolka innehållet som visas. Använd
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hierarkiska listor i kombination med rubriker.

För att få bra kvalitet i a–ö-index är det oftast bäst att sköta den manuellt, och man
bör så långt som möjligt använda de ord och uttryck som är naturliga för besökarna.
Synonymer kan visas till exempel så här:

F

<Förskola>

D

Dagis, se <Förskola>

< och > visar att det ska vara en länk direkt till sidan med information om det aktuella
ordet.

Inled alltid länkstigen med en länk till startsidan. Sista delen i en länkstig ska vara
sidan besökaren är på. Alla delar av en länkstig ska vara länkad till aktuell sida
förutom den sista som visar sidan besökaren är på. I en länkstig kan startsidan av
utrymmesskäl kallas ”Start”.

Tänk igenom hur många nivåer ner en webböversikt ska sträcka sig. Blir den för
stor slutar den att vara ett stöd.

Det går inte att säga exakt vilka alternativa orienteringsstöd som bör finnas på en
webbplats. Ju mer komplex och omfattande webbplatsen är, desto viktigare är dessa
komplement.

Läs även R27. Hjälp användarna förstå var de är på webbplatsen.

Exempel
Innehållsöversikt på Upplands-Väsbys kommunwebbplats
A-ö och länkstig på Örebro kommuns webbplats.

Senast uppdaterad: 2012-04-25
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Prio 2

Genomgångssidor ska guida användaren
till innehållet
Om ett klick i navigeringen innebär att en ny sida alltid visas när en undermeny fälls
ut, kallas det för en genomgångssida. Denna nya sida motsvarar alltså inget av
alternativen i undermenyn som fälls ut utan är oftast en sida för att ge överblick.

Om denna riktlinje
Prioritet: 2
Principer: Användbar
Roller/arbetsuppgifter:
När i utvecklingsprocessen?:

Om ett klick i navigeringen innebär att en ny sida alltid visas när en undermeny fälls
ut, kallas det för en genomgångssida. Denna nya sida motsvarar alltså inget av
alternativen i undermenyn som fälls ut utan är oftast en sida för att ge överblick.

Använd genomgångssidorna för att guida användaren bland de möjliga
menyvalen och till sidor som ligger längre ner i strukturen.
Genomgångssidor ska alltid ha ett uppenbart syfte för användaren.
Om sidan finns bara för att publiceringsverktyget fungerar på ett särskilt sätt
gör den webbplatsen sämre och bör därför tas bort. Är detta inte möjligt
behöver kanske informationsstrukturen ses över, så att sidan inte längre
behövs.

Om en genomgångssida innehåller för mycket information – eller för lite – upplevs
den lätt som irrelevant. Dess främsta uppgift är att bekräfta att besökaren är på rätt
väg ner i strukturen, så information om vad som INTE finns på underliggande sidor
kan också vara värdefull.

Senast uppdaterad: 2012-04-25
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Prio 1

Gör länkar och klickbara ytor enkla att
använda för alla
En webbsida innehåller ofta nästan alltid ytor som är klickbara, exempelvis
textlänkar, bildobjekt, och knappar. Ibland kan det vara svårt för användaren att
förstå vad som är klickbart.

Om denna riktlinje
Prioritet: 1
Principer: Användbar, Tillgänglig
Roller/arbetsuppgifter: Tillgänglighet
När i utvecklingsprocessen?:

En webbsida innehåller ofta nästan alltid ytor som är klickbara, exempelvis
textlänkar, bildobjekt, och knappar. Ibland kan det vara svårt för användaren att
förstå vad som är klickbart.

Gör klickbara ytor tillräckligt stora så att användare med sämre precision och
finmotorik kan använda dem utan svårighet.
Undvik att placera länkar för nära varandra.
Textlänkar bör vara understrukna och ha annan färg än text som inte är
länkad.
Färgen på textlänkar ska vara samma genom hela webbplatsen.
Länkar i menyer behöver inte vara understrukna, så länge det framgår tydligt
att de är klickbara.
Länkar i listor behöver inte vara understrukna, eftersom detta istället kan
försämra tydlighet och läsbarhet.
Det ska alltid framgå tydligt att något är klickbart och samma typ av länk ska
hanteras på samma sätt över hela webbplatsen.
Använd olika färger för besökta och icke-besökta länkar.
I menyer är det inte nödvändigt att skilja på besökta och icke-besökta länkar.
Aktiva länkar kan göras tydligare genom till exempel ändrad bakgrundsfärg.
Detta hjälper personer som navigerar med tangentbordet.
Skapa god kontrast mellan länktext och bakgrundsfärg.
Utvidga storleken på klickbara ytor, tex genom att inkludera innermarginaler
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runt länkelement.
Gör ikoner i navigationselement klickbara. Om du kombinerar text och
bildelement i till exempel menyalternativ bör du säkerställa att både texten och
bilden går att klicka på.
Undvik att göra separata länkar för ikon och text i en sammansatt länk.
Textstorlek i menyer och andra navigationsområden ska kunna ändras av
användaren med hjälp av webbläsarens inbyggda funktioner.

Exempel
Huvudmeny på www.upplandsvasby.se med stor klickbar yta.

Mätbarhet
Utnyttja expertgranskning och användningstester för att säkerställa att riktlinjen
uppfylls. Kontrollera att understrykningar endast förekommer på text som är länkad.
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Prio 2

Ge möjlighet att prenumerera på
uppdateringar av innehåll
Den som inte vill besöka webbplatsen ska ändå kunna ta till sig nytt innehåll som
publiceras där.

Om denna riktlinje
Prioritet: 2
Principer: Effektiv
Roller/arbetsuppgifter:
När i utvecklingsprocessen?:

Den som inte vill besöka webbplatsen ska ändå kunna ta till sig nytt innehåll som
publiceras där.

Med en ökande mängd webbplatser som är relevanta för besökaren minskar tiden
han/hon har för att besöka just din organisations webbplats. Att kunna prenumerera
på nytt innehåll från webbplatsen (nyheter, evenemang och så vidare) är en
självklarhet för många. Besökaren kan då få en indikation på att något publicerats på
webbplatsen, antingen som e-postmeddelande, inlägg i RSS-läsaren eller på andra
sätt beroende på vilken kanal och vilket verktyg besökaren använder för att hantera
sina prenumerationer.

Du bör erbjuda åtminstone ett sätt att prenumerera på innehåll från webbplatsen.
Eftersom olika besökare föredrar olika verktyg och kanaler för att hålla sig
uppdaterad, är det bättre ju fler alternativ som erbjuds. En behovsundersökning ger
svar på vilken typ av innehåll som är mest intressant för besökaren och alltså en
kandidat för en prenumerationstjänst.

Exempel
Staffanstorps kommun erbjuder RSS-kanaler.
På stockholm.se kan besökare välja mellan ett stort antal RSS-kanaler anpassat
per stadsdel.
Stockholms stad erbjuder e-postprenumeration på nämndhandlingar.
Regeringskansliet erbjuder flera olika sätt att prenumerera, inom många olika
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områden.

Fördjupning
W3C:s valideringsverktyg för RSS-format
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Riktlinje nr 36

webbriktlinjer.se

Vägledning för
Webbutveckling Sida 72 / 232

http://validator.w3.org/feed/


Prio 1

Kontrollera regelbundet besöksstatistik
och sökbeteende
Genom att kontrollera vilka delar av webbplatsen som besöks mest respektive minst,
samt hur besökaren söker på sidorna, får webbplatsens ansvariga indikationer på hur
innehållet används.

Om denna riktlinje
Prioritet: 1
Principer: Effektiv
Roller/arbetsuppgifter:
När i utvecklingsprocessen?:

Genom att kontrollera vilka delar av webbplatsen som besöks mest respektive minst,
samt hur besökaren söker på sidorna, får webbplatsens ansvariga indikationer på hur
innehållet används.

Samla in statistik över hur besökaren rör sig och söker på sidorna för att bättre
förstå hur webbplatsen används.
Analysera löpande statistiken över de sökord användarna matar in. Detta ger
information om vad besökaren förväntade sig att hitta på webbplatsen.
Se till att den mest eftersökta informationen är enkel att nå.
Webbplatsens besökstatistik kan även användas för att följa upp hur stor
genomslagskraft olika aktiviteter har, till exempel kampanjer eller utbildningar.
Redovisa separat eller räkna bort besök från den egna organisationen ur
statistiken.
Redovisa separat eller räkna bort besök av sökmotorernas robotar. Det är inte
ovanligt att robotar utgör 25-50 % av den totala trafiken, beroende på typ av
webbsida. Till exempel bloggar tenderar att ha större andel sökmotortrafik
jämfört med normala informationswebbplatser.

Mätbarhet
Besöksstatistik innehåller många felkällor. Tala därför inte så mycket om absoluta tal
i dessa sammanhang. Fokusera istället på trender, tendenser och mönster. Det går
aldrig att med säkerhet säga hur många besökare en webbsida har. Däremot går det
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att slå fast om antalet ökar eller minskar, var besökaren har varit innan denne kom till
webbsidan, vart besökaren tar vägen efter besöket, om besöket varit kortvarigt eller
långt och så vidare.

Analys av besöksstatistik är användbar för att få fram hypoteser om hur webbplatsen
används. Det är viktigt att komma ihåg att det är teorier, besökarnas faktiska
beteende mäts genom andra metoder som observation, djupintervju och A/B-test.
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Prio 1

Följ upp hur webbplatsen används
En förutsättning för att upprätthålla en bra webbplats är att man följer upp hur den
används.

Om denna riktlinje
Prioritet: 1
Principer: Användbar, Effektiv
Roller/arbetsuppgifter:
När i utvecklingsprocessen?:

En förutsättning för att upprätthålla en bra webbplats är att man följer upp hur den
används.

Några vanliga metoder för uppföljning:

Användningstester
Användningstester görs med riktiga användare och realistiska uppgifter. Det är
vanligt att testerna utförs individuellt med varje användare och användaren
uppmanas av testledaren att tänka högt medan hon gör uppgifterna.
Användningstester bör genomföras med jämna mellanrum så länge
webbplatsen är aktiv.
Testa användare från de mest prioriterade målgrupperna. Tester ska också
utföras med personer med funktionsnedsättning och andra med särskilda
behov.
Definiera vilka uppgifter som ska testas och vad som krävs för att det ska anses
lyckat. Exempelvis: 4 av 6 besökare ska klara av att lämna sin deklaration, 5
av 6 besökare ska hitta kontaktuppgifter inom 60 sekunder.
Ett begränsat test är bättre än inget alls. Det är till exempel bättre att utvärdera
användbarheten med ett fåtal användare än med inga alls.

Expertutvärdering
En expertutvärdering kan aldrig ersätta tester med verkliga användare, men
kan vara ett bra komplement, exempelvis i ett startskede vid en större
förändring på en webbplats.
Expertutvärderingen innebär att en eller flera personer/experter gör en
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översyn av webbplatsen eller delar av webbplatsen för att kartlägga potentiella
användbarhetsproblem och föreslå åtgärder för hur problemen kan lösas.
Granskarna gör en genomgång av webbplatsens innehåll och utformning för
att se hur väl den stödjer målgrupperna och hur väl den följer standarder.
Granskarna gör utvärderingen genom att ställa de frågor som de tror att
användarna har samtidigt som de utför de vanligaste uppgifterna för de
vanligaste målgrupperna.
En expertutvärdering resulterar i ett antal förslag på åtgärder.

Trafikanalys
Mätning och analys av trafiken till webbplatsen ger en grundläggande
förståelse för vilket innehåll som efterfrågas och hur besökarna hittar det.
Siffror från en trafikanalys kan inte användas som absolut sanning.
Insamlingsmetoderna innehåller alltför många fel och osäkerhetsfaktorer för
att tolkas bokstavligt.
Trafikanalysen bör framför allt handla om trender och relativa storheter.
Exempelvis ”trafiken har ökat/minskat”, ”antalet klick på länken är fler/färre”
och liknande.
Genom att kombinera olika parametrar i analysen går det att få fram en bra
bild av hur besökarna rör sig på webbplatsen.

Sökordsanalys
Genom att studera vilka ord som besökarna söker efter på webbplatsen, får du
en fingervisning av vilket innehåll som efterfrågas av besökarna men som är
svårt att hitta genom den ordinarie navigeringen.
Sökningar i andra sökmotorer (Google, Bing med flera) som leder till besök
på den egna webbplatsen ger uttryck för vilka behov människor har. Det gör
det lättare att skapa webbsidor som hjälper besökaren att lösa sin uppgift.

Mätbarhet
Säkerställ att projektteamet har kompetens att genomföra användningstester under
utvecklingsfasen. Ju tidigare testerna kommer igång desto bättre. När webbplatsen är
i förvaltningsfasen bör tester ske med jämna mellanrum. Trafik- och sökordsanalys
ska ske kontinuerligt.

Fördjupning
Metoder för användartestning (usability.gov)

webbriktlinjer.se

Vägledning för
Webbutveckling Sida 76 / 232

http://usability.gov/methods/index.html


Om trafikanalys (idg.se)
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Prio 2

Ta tillvara synpunkter och önskemål om
förändringar på webbplatsen
Om besökare lätt kan lämna förslag och rapportera in felaktigheter får
webbplatsansvariga värdefull information om hur webbplatsen kan förbättras.

Om denna riktlinje
Prioritet: 2
Principer: Användbar, Effektiv
Roller/arbetsuppgifter:
När i utvecklingsprocessen?:

Om besökare lätt kan lämna förslag och rapportera in felaktigheter får
webbplatsansvariga värdefull information om hur webbplatsen kan förbättras.

Idag finns det olika verktyg och tjänster för att hantera synpunkter. Vissa av dessa
erbjuder en öppen hantering av synpunkter på ett sätt som minskar
arbetsbelastningen för den som tar emot synpunkter och ökar möjligheterna till
konstruktiva förslag för besökarna.

Det är möjligt att med små medel möjliggöra synpunkter på en webblösning.

Placera en e-postlänk till de ansvariga på varje sida.
Upprätta rutiner så att fel snabbt kan åtgärdas.
E-postadressen bör vara en funktionsbrevlåda och kallas exempelvis
webbredaktionen@myndigheten.se.
Upprätta rutiner även för hur mer verksamhetsrelaterade frågor ska besvaras
och skickas vidare till rätt mottagare i verksamheten.
Informera om hur ärendet kommer att behandlas och när man kan förvänta sig
ett svar.
Om synpunkter hanteras i en extrn tjänst, säkerställ att informationen hanteras
korrekt och att det finns rutiner för att hantera stötande material.

Exempel
Staffanstorps kommun hanterar synpunkter på information och verksamhet i
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ett formulär.
Stockholm stads utvecklingsblogg möjliggör för besökare att lämna
synpunkter på funktionalitet innan den är lanserad.
Arbetsförmedlingen tillhandahåller information om hur man lämnar
synpunkter och beskriver vad som åtgärdats.
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Prio 1

Ge webbplatsen en god läsbarhet
Typsnittet och luftigheten i texten påverkar webbplatsens läsbarhet. Texten på
webbplatsen bör vara så stor att den är bekväm att läsa. För liten text, stora
textmassor och för många typsnitt gör att texterna blir svårlästa. Begränsa därför
antalet typsnitt på webbplatsen och använd alltid flexibla måttenheter, till exempel em
eller procent, så det blir möjligt att påverka storleken på texten.

Om denna riktlinje
Prioritet: 1
Principer: Tillgänglig
Roller/arbetsuppgifter: Tillgänglighet
När i utvecklingsprocessen?:

Typsnittet och luftigheten i texten påverkar webbplatsens läsbarhet. Texten på
webbplatsen bör vara så stor att den är bekväm att läsa. För liten text, stora
textmassor och för många typsnitt gör att texterna blir svårlästa. Begränsa därför
antalet typsnitt på webbplatsen och använd alltid flexibla måttenheter, till exempel em
eller procent, så det blir möjligt att påverka storleken på texten.

Typsnitt
Bra typsnitt som linjärerna Verdana, Tahoma och Trebuchet och antikvan Georgia
är speciellt framtagna för läsning på skärm, men alla användare har inte dessa
installerade på sina datorer. Det är mest troligt att de har Arial och Verdana. Ange
därför typsnitt med flera alternativ, Verdana kan till exempel ha Geneva och Arial
eller Helvetica som reservalternativ. Times New Roman är specialgjort för smala
dagstidningsspalter och därför mindre lämpligt i andra sammanhang. Det är viktigt
att alternativen alltid avslutas med en generell typsnittssort (”serif” eller ”sans-serif”)
som i exemplet nedan. Tänk på att det ibland kan vara nödvändigt att på webben
frångå organisationens grafiska profil eftersom webbtexten ställer andra krav på
läsbarhet.

Ange i stilmallen vilka typsnitt som ska användas för olika objekt.

font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-
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serif;Laborera inte med flera olika typsnitt och teckengrader för samma typ av
textelement (brödtext exempelvis).

Grafiska markeringar som kursiv och fetstil bör användas sparsamt i löptext. Fetstil
används framför allt för att markera nyckelord i en text. Kursiv text kan precis som i
tryckt text användas för att markera betoning. I övrigt bör det användas mycket
sparsamt i texter som ska läsas på skärm. Vill man ge titlar på skrifter och liknande
en grafisk markering är citattecken att föredra.

Menyer
Skriv menyposter och rubriker versalgement, det vill säga med stor
begynnelsebokstav. Ord som är skrivna med versaler är svårare att känna igen och
försämrar därför läsbarheten. Om vänstermenyer eller andra vertikala menyer
används, vänsterställ texten. Då blir det lättare att skumma menyposterna eftersom
blicken kan vandra längs menyns vänsterkant.

Radavstånd
Grundinställningen i webbläsarna visar text med ett radavstånd på 120 procent av
storleken för typsnittet. Ju bredare spalter som används för brödtext, desto större ska
radavståndet vara. Då hittar ögat lättare till början av nästa rad.

Radavståndet kan behöva ökas till minst 150 procent inom textstycken och avståndet
mellan stycken är minst 1,5 gånger större än radavståndet. Inställningen görs genom
css.

Avståndet mellan de olika punkterna i punktlistor bör vara större än radavståndet. Då
blir det lättare att se skillnaden på vad som är en ny punkt och vad som är en punkt
som sträcker sig över flera rader. Inställningen görs genom css.

Vänsterjustering
Låt alltid löpande text vara vänsterjusterad. Texten ska ha en rak och jämn
vänsterkant och en ojämn högerkant eftersom det underlättar läsningen. Undvik
avstavning annat än för mycket långa uttryck som ger svårlästa radbrytningar.

Spaltbredd/Radlängd
Många användare har behov av att kunna öka storleken på texten. Större textstorlek
medför bredare layout och därmed längre radlängder. Eftersom långa radlängder
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försämrar läsbarheten är det viktigt att skapa en design som anpassar sig efter den
textstorlek som besökaren har valt i sin webbläsare.

Undvik att få en horisontell rullningslist på sidan. Gör istället en layout där textens
rader anpassas till fönsterstorleken. För att undvika långa rader när breda
webbläsarfönster används är det lämpligt att ange en maximal spaltbredd.
Spaltbredden bör inte vara längre än 80 tecken. Vilken maximal spaltbredd det
motsvarar i en viss måttenhet i stilmallen varierar beroende på layout, typsnitt och
radavstånd. Typografisk erfarenhet visar att optimal radlängd är 45-55 nedslag
(inklusive mellanslag), det gäller i princip oavsett teckensnitt och teckengrad. Man
kan sträcka sig ned till 35 och upp till 65 nedslag per rad men inte längre.

Se även 91. Skapa en design som fungerar oavsett fönster- och skärmstorlek.

Sammanfattningsvis: se till att både layouten och typografin på sidorna är luftig, det
främjar läsbarheten och besökarens förmåga att tillgodogöra sig informationen. Det
finns flera medel för att åstadkomma detta – luftighet i radavstånd, radlängd och
sidmarginaler, val av typsnitt och teckengrad, styckesindelning och rubriker,
användning av bilder, etcetera.

Mätbarhet
Typsnitt och storlek bestäms ofta i layouten och den grafiska profilen, men pröva
gärna webbplatsen med andra vanliga typsnitt och kontrollera att läsbarheten är god
även för de användare som får upp dem istället. Prova också att förstora texten och
se att läsbarheten fortfarande är god för dem som förstorar texten med hjälp av
webbläsarens funktioner. Texten ska kunna förstoras till 200% utan att innehåll eller
funktionalitet påverkas.

Det är viktigt att poängtera att horisontell rullningslist ska undvikas och att texten ska
kunna förstoras till 200% utan att layouten förstörs.
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Prio 1

Gör det möjligt att ställa frågor och ha en
dialog med myndigheten
Ge möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter och klagomål på myndighetens
verksamhet. Låt användaren själv välja på vilket sätt hon vill kontakta myndigheten
och hur hon vill bli kontaktad av myndigheten.

Om denna riktlinje
Prioritet: 1
Principer: Effektiv
Roller/arbetsuppgifter:
När i utvecklingsprocessen?:

Ge möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter och klagomål på myndighetens
verksamhet. Låt användaren själv välja på vilket sätt hon vill kontakta myndigheten
och hur hon vill bli kontaktad av myndigheten. Om avsändaren vill vara anonym, till
exempel när det gäller synpunkter och klagomål på myndighetens verksamhet,
informera om att ingen bekräftelse kommer att skickas.

Bekräfta mottagna meddelanden
Skicka en snabb bekräftelse på att myndigheten mottagit meddelandet. Snabba
bekräftelser är enkla att ge med hjälp av funktionsbrevlådor och automatiska
svarsmeddelanden, se även R41. Använd funktionsbrevlådor.

Bekräftelsen bör innehålla information om:

Hur frågan kommer att hanteras.
När avsändaren kan förvänta sig ett svar.
Via vilken kanal myndigheten kommer att svara.
Hur myndigheten hanterar inkommen e-post och personuppgifter.

Bifoga dessutom texten från det inskickade meddelandet. Då kan avsändaren spara
sitt meddelande och gå tillbaka för att se vad som skrivits.

Riktlinje nr 40

webbriktlinjer.se

Vägledning för
Webbutveckling Sida 83 / 232

http://www.webbriktlinjer.se/vagledning/prioritet/1/
http://www.webbriktlinjer.se/vagledning/prioritet/1/
http://www.webbriktlinjer.se/vagledning/principer/effektiv/
http://www.webbriktlinjer.se/r/41-anvand-funktionsbrevlador/


Senast uppdaterad: 2012-05-18

Riktlinje nr 41

webbriktlinjer.se

Vägledning för
Webbutveckling Sida 84 / 232



Prio 1

Använd funktionsbrevlådor
E-post är fortfarande en viktig kontaktväg för många i kommunikationen med det
offentliga. Genom att skapa funktionsbrevlådor för de vanligaste kontaktvägarna
undviker du problem i samband med att medarbetare har semester, byter jobb eller
annan typ av frånvaro.

Om denna riktlinje
Prioritet: 1
Principer: Effektiv, Förtroendeingivande
Roller/arbetsuppgifter:
När i utvecklingsprocessen?:

E-post är fortfarande en viktig kontaktväg för många i kommunikationen med det
offentliga. Genom att skapa funktionsbrevlådor för de vanligaste kontaktvägarna
undviker du problem i samband med att medarbetare har semester, byter jobb eller
annan typ av frånvaro.

En funktionsbrevlåda gör det möjigt att vidarebefordra inkommande e-post
automatiskt till en eller flera personer. Det underlättar vid organisationsförändringar
då du sliper byta e-postadresser i t.ex. information på webbplatsen eller tryckt
material.

Skapa funktionsbrevlådor för de viktigaste områdena dina användare vill komma i
kontakt med.

Exempel
Bolagsverket använder adressen webmaster@bolagsverket.se som kontaktväg
till den som just nu är ansvarig för webbplatsens utformning.
Örebro kommun använder adressen kommun@orebro.se
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Prio 2

Redovisa vilka register som myndigheten
för och vilka regler som gäller för
tillgång till dem
I enlighet med Personuppgiftslagen (PUL 26 §) ska information om register beskriva
vilka typer av uppgifter som lagras, syften, användningsområden, varifrån
uppgifterna kommer och i vilka fall informationen samkörs med andra
organisationers register.

Om denna riktlinje
Prioritet: 2
Principer: Effektiv, Förtroendeingivande
Roller/arbetsuppgifter:
När i utvecklingsprocessen?:

I enlighet med Personuppgiftslagen (PUL 26 §) ska information om register beskriva
vilka typer av uppgifter som lagras, syften, användningsområden, varifrån
uppgifterna kommer och i vilka fall informationen samkörs med andra
organisationers register.

På webbplatsen ska det finnas information om hur man gör för att begära ut
registerinformation som man har rätt att ta del av. Placera beskrivningen i anslutning
till informationen om respektive register. Beskrivningen ska ge en praktisk
vägledning kring processen för att få registerutdrag och innehålla detaljer om regler
för tillgång, eventuella avgifter och vart ett utdrag skickas.

Se även R20. Upplys hur juridisk information och kakor hanteras.

Exempel
Skatteverket beskriver vilka register de har
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Prio 2

Möjliggör sökning i register och
databaser med publik information
Urvalet av information från databaserna styrs av vilken information som är tillåten att
lämna ut och vilka risker som finns för missbruk där den enskilda individen kan
drabbas. Det är därför svårt att ge generella riktlinjer för vilken information som ska
anses vara till stor nytta för användarna.

Om denna riktlinje
Prioritet: 2
Principer: Effektiv, Förtroendeingivande
Roller/arbetsuppgifter:
När i utvecklingsprocessen?:

Urvalet av information från databaserna styrs av vilken information som är tillåten att
lämna ut och vilka risker som finns för missbruk där den enskilda individen kan
drabbas. Det är därför svårt att ge generella riktlinjer för vilken information som ska
anses vara till stor nytta för användarna.

Exempel
Exempel på sökbara register och databaser:

SPAR-nämnden gör det möjligt för företag att göra registerutdrag.
SCB ger allmänheten tillgång till sina databaser och verktyg för att få fram
specifika statistikprodukter.
Det är fritt att söka i Arbetsförmedlingens databaser med platsannonser.

Fördjupning
Se även R89. Gör det möjligt för andra att återanvända webbplatsens innehåll.
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Prio 3

Gör det möjligt att läsa och söka i diariet
Att publicera diariet på webben är ett stort steg mot att göra myndigheter mer
offentliga. Innan publicering måste intresset av ökad insyn ställas mot skyddet av den
personliga integriteten.

Om denna riktlinje
Prioritet: 3
Principer: Effektiv, Förtroendeingivande
Roller/arbetsuppgifter:
När i utvecklingsprocessen?:

Att publicera diariet på webben är ett stort steg mot att göra myndigheter mer
offentliga. Innan publicering måste intresset av ökad insyn ställas mot skyddet av den
personliga integriteten. Hur diariet ska publiceras på webben skiljer sig mellan olika
myndigheter, men ett antal frågor som måste behandlas är:

Hur ska sekretessbelagd information döljas vid webbpublicering?
I vilken utsträckning bör information om handläggare hos myndigheten finnas
i diariet?
Hur länge ska information i diariet vara tillgänglig?
Hur ska informationen och sökmöjligheterna i diariet utformas så att de blir
begripliga för utomstående, utan att hindra myndighetens interna arbete?
Hur bör databaserna med diariet hanteras vid övergången till ett
webbpublicerat diarium?

Exempel
Statskontorets diarium
PTS diarium

Fördjupning
I Diarier på Internet – en vägledning för myndigheter finns riktlinjer för hur diariet
ska utformas för att vara lättillgängligt och inte komma i konflikt med
personuppgiftslagen (PUL). Genomgången innehåller även en checklista för hur
enskilda poster ska föras in i det webbpublicerade diariet.
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Prio 1

Planera för långsiktigt bevarande redan
vid utveckling av webbplatsen
Genom att planera för långsiktigt bevarande redan vid utvecklingen av en ny
webbplats underlättas bevarandet och tillgängliggörandet av informationen på sikt.
Ett proaktivt förhållningssätt till bevarandet kan även innebära en kostnadsminskning
och effektivisering av verksamheten.

Om denna riktlinje
Prioritet: 1
Principer: Åtkomlig över tid
Roller/arbetsuppgifter: Bevarande och gallring
När i utvecklingsprocessen?:

Genom att planera för långsiktigt bevarande redan vid utvecklingen av en ny
webbplats underlättas bevarandet och tillgängliggörandet av informationen på sikt.
Ett proaktivt förhållningssätt till bevarandet kan även innebära en kostnadsminskning
och effektivisering av verksamheten.

Redan då en myndighet planerar en ny webbplats eller utvecklar en befintlig
webbplats bör myndigheten ta ställning till hur det som publiceras på webbplatsen
ska bevaras och hållas åtkomligt över tid. För statliga myndigheter är det ett krav att
sådana ställningstaganden görs, med utgångspunkt i den strategi för bevarande av
elektroniska handlingar som varje myndighet måste upprätta enligt Riksarkivets
föreskrifter, RA-FS 2009:1. För kommuner och landsting gäller fullmäktiges
arkivreglemente, men Riksarkivets föreskrifter kan fungera rådgivande.

Utredning och beslut inför nya webbsatsningar
Med utgångspunkt i RA-FS 2009:1, 3 kap, 1-5 §§ ges här ett urval av
rekommendationer, särskilt anpassade för webbutveckling.

Vid planeringen och utvecklingen av webbplatsen, se till att utreda och fastställa:

vilken/vilka standarder webbplatsen ska följa enligt riktlinje Följ standarder
(R80) och riktlinje Utveckla webbplatsen enligt en standard snarare än för en
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webbläsare (R81).
vilka format som ska användas för dokument, bilder, ljud, video och fristående
databaser på webbplatsen. Välj om möjligt bevarandeformat redan från början,
(se riktlinje Publicera i format som är lämpade för långsiktigt bevarande
(R46)).
vilka format som ska användas för handlingar som inkommer via e-tjänster.
Välj om möjligt bevarandeformat redan från början, (se kriterier för
bevarandeformat).
vilka informationstyper som ska bevaras och vilka som kan gallras enligt
författning och tillämpningsbeslut.
när, hur och av vem gallring ska ske.
hur, när, hur ofta och av vem insamlingen ska ske enligt riktlinje Samla in
informationen regelbundet för att säkerställa bevarandet (R48).
vilka format som ska vara tillåtna vid insamlingen enligt riktlinje Samla in
informationen regelbundet för att säkerställa bevarandet (R48). Endast
bevarandeformat ska då vara tillåtna, (se kriterier för bevarandeformat).
om myndigheten, för att säkerställa bevarandet på sikt, ska överföra
informationen till ett system för bevarande (e-arkiv) eller istället välja
bevarandeexemplar (se definitioner i Riksarkivets Rapport angående
elektroniska arkiv (e-arkiv), bevarandeexemplar och system för bevarande),
och hur informationen ska hanteras efter överföringen (RA-FS 2009:1).
hur och när informationen på webbplatsen ska kopplas till myndighetens
arkivredovisning (RA-FS 2008:4). Om möjligt bör uppgifter om
processtillhörighet tillföras redan vid publicering eller då en handling
inkommer via e-tjänst.
vilka andra metadata som behöver tillföras informationen inför publicering för
att tillgodose sökbehoven över tid.
vilken dokumentation som ska upprättas (RA-FS 2009:1, 5 kap).
hur informationen kan skyddas över tid (RA-FS 2009:1, 6 kap).

Kravställning
Kravställ hur webbplatsen ska konstrueras utifrån de beslut som tas i punkterna
ovan. Rutiner som är fastställda på ett tidigt stadium i utvecklingsprocessen är ofta
lättare att införa som automatiska regler i ett system. Att undvika manuella rutiner
innebär effektivisering för myndigheten. Med tidigt införda automatiska regler kan
informationen bevaras långsiktigt på ett smidigt sätt och resurskrävande efterarbete
undvikas.
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Fördjupning
Föreskrifter om elektroniska handlingar

RA-FS 2009:1 – Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om elektroniska
handlingar (pdf-fil, nytt fönster)
RA-FS 2009:2 – Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om tekniska krav
för elektroniska handlingar (pdf-fil, nytt fönster)

Föreskrifter om arkivredovisning
RA-FS 2008:4 – Riksarkivets föreskrifter om ändring i Riksarkivets
föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 1991:1) om arkiv hos statliga
myndigheter (pdf-fil, nytt fönster)

Rapporter
Rapport angående elektroniska arkiv (e-arkiv), bevarandeexemplar och system
för bevarande. Rapport 2008-12-11, Riksarkivet, dnr RA 22-2007/3552 (pdf-
fil, nytt fönster)
Regelkommentar för Riksarkivets föreskrifter om arkivredovisning RA-FS
2008:4 (version 0.9, 2009-07-02), Riksarkivet, dnr 20-2009/1265 (pdf-fil, nytt
fönster)
CODA-WEBB. Slutrapport 2009-05-05. LDB-centrum (pdf-fil, nytt fönster)
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Prio 2

Publicera i format som är lämpade för
långsiktigt bevarande
Innehållet på myndigheters webbplatser är allmänna handlingar och behöver därför
kunna bevaras långsiktigt.

Om denna riktlinje
Prioritet: 2
Principer: Åtkomlig över tid
Roller/arbetsuppgifter: Bevarande och gallring
När i utvecklingsprocessen?:

Innehållet på myndigheters webbplatser är allmänna handlingar och behöver därför
kunna bevaras långsiktigt. Det gäller oavsett om innehållet är enbart textbaserat eller
om det finns till exempel bilder, ljud och video utlagt på webbplatsen. Om det är
möjligt att redan vid publiceringen ge innehållet ett format som anses lämpligt för
långsiktigt bevarande är det att föredra. På så sätt blir konvertering till nytt format
inte lika snabbt nödvändig och informationsförluster undviks lättare. På sikt
underlättar det inte bara bevarandet i sig utan det kan även innebära en
effektivisering och kostnadsminskning för myndigheten.

Kriterier för bevarandeformat
Grundläggande kriterier för att ett format ska anses lämpat för bevarande på sikt är
att det:

följer öppen standard och har publikt tillgängliga specifikationer
är leverantörsoberoende
är fritt från kryptering och DRM-kopieringsskydd (digital rights management)
är vanligt förekommande bland organisationer i Sverige
om möjligt är okomprimerande eller icke-destruktivt komprimerande (gäller
bild, ljud och video).

Riksarkivet har utifrån dessa kriterier utfärdat föreskrifter om lämpliga
bevarandeformat för olika typer av elektroniska handlingar, RA-FS 2009:2.
Föreskrifterna är bindande för statliga myndigheter och ska tillämpas redan vid
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framställning eller då handlingen färdigställs, det vill säga vid publiceringen, i den
mån det är möjligt.

Föreskrifterna omfattar än så länge inte bevarandeformat för ljud och video, men
varje myndighet ska med utgångspunkt i kriterierna för bevarandeformat, ändå ta
ställning till vilka format man tänker använda för långsiktigt bevarande.

Publicera i bevarandeformat
Textbaserat innehåll ska i första hand publiceras i webbplatsens standardformat
HTML, ett bevarandeformat för webbsidor enligt RA-FS 2009:2. På så sätt
underlättas inte bara tillgängligheten till materialet på webbplatsen för användarna,
(se riktlinje Publicera i första hand dokument i HTML (R88)). Det underlättar även
vissa delar av bevarandeprocessen, i och med att HTML-sidor är lätta att spara ner
som statiska avbilder.

Innehållet i fristående databaser och register som görs tillgängliga på webbplatsen,
som till exempel ett diarium eller adressregister, kan dock inte bevaras i HTML på
lång sikt, utan för dem krävs bevarandeformat anpassade för databaser och register,
se RA-FS 2009:2. Sådana bevarandeformat är inte förenliga med publicering på
webbplatsen och överföringen till bevarandeformat får därför istället ske så snart det
är möjligt ur ett verksamhetsperspektiv. Se vidare riktlinje Samla in informationen
regelbundet för att säkerställa bevarandet (R48).

Bilder, ljud och video bör publiceras i bevarandeformat eftersom det finns format
som uppfyller kriterierna för bevarandeformat och som samtidigt är lämpliga för
publicering på webbplatser. Det gäller även dokument som av olika skäl (se R88) inte
kan publiceras i HTML. Det är upp till myndigheten att själv fatta beslut om vilka
format som ska tillämpas med hänsyn till kriterierna för bevarandeformat och
Riksarkivets föreskrifter.

Skapa regler för publicering
För att underlätta bevarandet på sikt bör myndigheten alltid genomföra följande
moment i samband med planeringen eller utvecklingen av en webbplats:

1. Utred vilka format som lämpar sig bäst att använda vid publicering ur
bevarandesynpunkt (kriterierna för bevarandeformat samt föreskrifterna), med
hänsyn till verksamhetsbehov.

2. Inför regler om vilka format som ska tillåtas vid publicering på webbplatsen,
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utifrån den genomförda utredningen (1). Reglerna kan vara automatiska eller
manuella, men i publiceringsverktyg brukar det finnas möjlighet att ställa in
vilka format som får publiceras på webbplatsen.

Se även riktlinje Planera för långsiktigt bevarande redan vid utveckling av
webbplatsen (R45).

Mätbarhet
Kontrollera vilka format som finns på webbplatsen och jämför med Riksarkivets
föreskriftskrav i RA-FS 2009:2 samt kriterierna för bevarandeformat.

Fördjupning
Föreskrifter

RA-FS 2009:1 – Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om elektroniska
handlingar (pdf-fil, nytt fönster)
RA-FS 2009:2 – Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om tekniska krav
för elektroniska handlingar (pdf-fil, nytt fönster)

Rapporter
Rapport från LDB-centrum om kriterier för bevarandeformat: CODA-FORM.
Slutrapport 2007. LDB-centrum (pdf-fil, nytt fönster)
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Prio 1

Undvik oavsiktlig gallring vid ändringar
och uppdateringar
Webbplatser är föränderliga företeelser som ständigt uppdateras och förnyas.
Samtidigt är innehållet på myndigheters webbplatser allmänna handlingar som ska
bevaras enligt arkivlagstiftningen. Gallring – att förstöra allmänna handlingar eller
uppgifter i allmänna handlingar eller vidta andra åtgärder med handlingarna som
medför någon form av oåterkallelig informationsförlust – får bara ske om det finns
stöd i författning.

Om denna riktlinje
Prioritet: 1
Principer: Åtkomlig över tid
Roller/arbetsuppgifter:
När i utvecklingsprocessen?:

Webbplatser är föränderliga företeelser som ständigt uppdateras och förnyas.
Samtidigt är innehållet på myndigheters webbplatser allmänna handlingar som ska
bevaras enligt arkivlagstiftningen. Gallring – att förstöra allmänna handlingar eller
uppgifter i allmänna handlingar eller vidta andra åtgärder med handlingarna som
medför någon form av oåterkallelig informationsförlust – får bara ske om det finns
stöd i författning.

Regler om gallring
För statliga myndigheter gäller Riksarkivets föreskrifter och vissa
registerförfattningar. För kommuner och landsting gäller fullmäktiges
arkivreglemente och de beslut om gallring som fattas i kommunen/landstinget. En
grundläggande förutsättning för att gallring ska få ske är att allmänhetens rätt till
insyn inte åsidosätts och handlingarna har bedömts sakna värde för rättsskipning,
förvaltning och forskning.

Gallring vid ändringar och uppdateringar
Viss information får gallras direkt då den blivit inaktuell. Statliga myndigheter har till
exempel med stöd av RA-FS 1997:6 möjlighet att gallra vissa uppgifter av tillfällig
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betydelse såsom adress, telefon- och öppettider direkt då de ersätts av nya uppgifter,
detta under förutsättning att myndigheten redovisar vilka handlingar som avses i ett
eget tillämpningsbeslut.

Bevarande vid ändringar och uppdateringar
Den information som inte kan gallras direkt vid ändringar och uppdateringar ska
hållas åtkomlig och oförvanskad under hela den tid som den ska bevaras. Det innebär
att när informationen avpublicerats, det vill säga tagits bort från den aktiva
webbplatsen, så ska den ändå bevaras, och under hela bevarandetiden ska den kunna
plockas fram när någon efterfrågar den.

Vilken metod som ska väljas för bevarande av avpublicerad information beror bland
annat på hur länge den ska bevaras. Är det fråga om information som bara ska
bevaras under en kort tid för att sedan gallras enligt beslut, kan det räcka om
myndigheten via publiceringsverktygets funktion för att hantera ändringar, (ibland
kallad ändringslogg eller revisionshistorik), kan gå tillbaka till tidigare versioner av
en webbsida.

Om informationen däremot ska bevaras på längre sikt krävs fler åtgärder. Ett bra sätt
att få kontroll över informationen är att redan vid publiceringen av varje ny version
av en sida, se till att en statisk avbild av sidan sparas ner i lämpligt bevarandeformat
för webbsidor (RA-FS 2009:2, 3 kap, 9 §). Med hjälp av automatiska regler blir inte
processen tidskrävande eller komplicerad. Alla nödvändiga metadata kan på samma
sätt tillföras informationen redan vid publiceringen. Den avpublicerade
informationen ska alltid gå att koppla till det sammanhang och den plats i strukturen
där den ursprungligen var publicerad.

Se vidare riktlinje Samla in informationen regelbundet för att säkerställa bevarandet
(R48) och riktlinje Gör det möjligt att tillhandahålla information över tid (R49).

Skapa regler för bevarande och gallring vid
ändringshantering
För att inga uppgifter ska gallras utan stöd i författning bör en myndighet genomföra
följande moment redan i samband med planeringen eller utvecklingen av en
webbplats:

1. Utred vad som ska bevaras och vad som kan gallras, när, hur och av vem.
2. Inför regler och rutiner, utifrån utredningen (1), för hur olika typer av
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information på webbplatsen ska hanteras då den ska tas bort eller ändras.
Reglerna kan vara automatiska eller manuella.

Se även riktlinje Planera för långsiktigt bevarande redan vid utveckling av
webbplatsen (R45).

Fördjupning
Mer information om Riksarkivets generella och myndighetsspecifika
föreskrifter, RA-FS och RA-MS, finns på Riksarkivets webbplats.
Gallringsråd för kommuner och landsting finns på Samrådsgruppen för
kommunala arkivfrågors webbplats.
Om gallring – från utredning till beslut. Rapport 1999:1. Riksarkivet (pdf-fil,
nytt fönster)
RA-FS 2009:1 – Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om elektroniska
handlingar (pdf-fil, nytt fönster)
RA-FS 2009:2 – Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om tekniska krav
för elektroniska handlingar (pdf-fil, nytt fönster)
RA-FS 1997:6 – Föreskrifter om ändring i Riksarkivets föreskrifter (1991:6)
och allmänna råd om gallring av handlingar av tillfällig och ringa betydelse
(pdf-fil, nytt fönster)

Senast uppdaterad: 2012-05-18
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Prio 1

Samla in informationen regelbundet för
att säkerställa bevarandet
För att innehållet på webbplatsen ska kunna bevaras och finnas tillgängligt även på
lång sikt måste det samlas in och sparas ner från nätet regelbundet.

Om denna riktlinje
Prioritet: 1
Principer: Åtkomlig över tid
Roller/arbetsuppgifter: Bevarande och gallring
När i utvecklingsprocessen?:

För att innehållet på webbplatsen ska kunna bevaras och finnas tillgängligt även på
lång sikt måste det samlas in och sparas ner från nätet regelbundet. Samla in och
insamling har här en vid definition och omfattar all form av nedtagning eller uttag av
information från webbplatsen som görs med syftet att omhänderta informationen för
att säkerställa bevarandet. Vid insamlingen ska informationen vara i
bevarandeformat (se R46. Publicera i format som är lämpade för långsiktigt
bevarande). Med regelbundetavses den periodicitet och de tidpunkter som krävs för
att information som ska bevaras, inte ska gå förlorad mellan insamlingstillfällena.

Det finns flera olika metoder för insamling av webbplatsinnehåll. Ingen av metoderna
är i dagsläget så heltäckande att den klarar att fånga allt vid insamlingen. Därför kan
det vara lämpligt att kombinera olika insamlingsmetoder.

Insamling med webbcrawler – för- och nackdelar
En webbcrawler är ett insamlingsverktyg med vars hjälp man kan samla in och spara
ner en statisk avbild av en webbplats. Insamlingen sker från användarens sida,
klientsidan. En grundförutsättning för att insamlingen ska lyckas är därför att
webbplatsen följer standarder och att tilläggsprogram undviks så långt det är möjligt.

Fördelarna med en webbcrawler är först och främst att den ger en övergripande
ögonblickbild av webbplatsen som helhet. Länkarna på webbplatsen kommer
fortfarande vara klickbara i den nedsparade versionen, och utseendet och strukturen
kommer vara desamma som på den aktiva webbplatsen.
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Men nackdelen är att allt innehåll på webbplatsen inte kan samlas in med en
webbcrawler. Det är till exempel svårt eller omöjligt att med denna metod samla in:

1. Sidor med dynamiskt innehåll som fristående databaser och register. I den
nedsparade versionen kommer det inte längre vara möjligt att söka i till
exempel ett ärendehanteringssystem eller adressregister som lagts ut på
webbplatsen.

2. Avpublicerad information. Information som både hunnit publiceras och
därefter avpubliceras vid ändringar mellan insamlingstillfällena, samlas inte in
eftersom insamlingen sker från klientsidan.

3. Sidor som kräver inloggning. För att de ska samlas in krävs att webbcrawlern
fått behörighet till sidorna, men det utgör troligtvis inte något problem när det
är webbplatsägaren själv som gör insamlingen.

Kombinera olika insamlingsmetoder
Eftersom allt som en gång publicerats på en myndighets webbplats är allmänna
handlingar, ska även informationen i punkterna 1, 2 och 3 ovan bevaras av
myndigheterna om det inte finns stöd för gallring (se riktlinje Undvik oavsiktlig
gallring vid ändringar och uppdateringar (R47)). Därför bör insamlingen med
webbcrawler kombineras med andra metoder. Vilka metoder som ska kombineras
och i vilken omfattning beror på hur webbplatsen är uppbyggd, vad den består av,
vad som ska gallras och i så fall när.

I rekommendationerna nedan presenteras en kombination av insamlingsmetoder som
kan lämpa sig för myndigheter, men varje myndighet måste själv planera och skapa
fasta rutiner för vilka metoder som ska tillämpas, vad som ska samlas in, samt hur,
när, hur ofta, och av vem de olika metoderna ska användas. Alla beslut ska grunda
sig på den utredning som myndigheten genomför enligt riktlinje Planera för
långsiktigt bevarande redan vid utveckling av webbplatsen (R45).

Rekommendationerna utgår på ett övergripande plan från Riksarkivets föreskrifter
om elektroniska handlingar, RA-FS 2009:1 och RA-FS 2009:2, som är bindande för
statliga myndigheter. För kommuner och landsting gäller fullmäktiges
arkivreglemente, men Riksarkivets föreskrifter kan fungera rådgivande.

Rekommendationer – insamlingsmetoder
Använd en webbcrawler för regelbunden insamling av en övergripande
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ögonblicksbild av hela eller delar av webbplatsen. Kontrollera att vald typ av
webbcrawler kan användas och används på ett sådant sätt att den samlar in det
den är avsedd att samla in. Samla inte in externa länkar – länkarnas mål är inte
upprättade av webbplatsinnehavaren, – men dokumentera vart de ledde.
Konvertera dokument-, bild-, ljud- och videofiler till lämpliga bevarandeformat
innan insamlingen med webbcrawler startar. Om möjligt ska sådana filer vara i
bevarandeformat redan vid publicering (se riktlinje Publicera i format som är
lämpade för långsiktigt bevarande (R46)).
Samla in fristående databaser och register – som till exempel ett
ärendehanteringssystem som presenteras på webbplatsen – genom att göra
uttag i lämpligt bevarandeformat för databaser och register (RA-FS 2009:2, 3
kap, 1 §). Spara databasens grafiska gränssnitt genom att samla in statiska
avbilder i lämpligt bevarandeformat för webbsidor (RA-FS 2009:2, 3 kap, 9
§). Dokumentera relationen mellan det grafiska gränssnittet och den
underliggande databasen.
Fånga upp ändringar som ska bevaras, genom att, redan i samband med
publiceringen av en sida och varje ny version av sidan, spara ner en statisk
avbild i lämpligt bevarandeformat för webbsidor (RA-FS 2009:2, 3 kap, 9 §)
med tillhörande metadata. Med automatiska regler behöver en sådan rutin inte
ta någon tid i anspråk i den dagliga hanteringen. Information som ska gallras
behöver inte samlas in (se riktlinje Undvik oavsiktlig gallring vid ändringar
och uppdateringar (R47)).

I insamlingen ingår att:

Kontrollera att gallring inte kommer att ske vid insamlingen. Som gallring
räknas alla åtgärder som medför förlust av betydelsebärande data samt av
möjligheterna att bedöma om en handling är äkta och i ursprungligt skick. All
tillhörande metadata ska medfölja och vara kopplad till den insamlade
informationen. Om gallring sker ska det finnas stöd i en författning, och
gallring som sker ska dokumenteras (RA-FS 2009:1).
Vid insamlingen ska filerna föras över till ett system för bevarande (e-arkiv)
eller bevarandeexemplar (RA-FS 2009:1).
Kontrollera att den insamlade informationen i alla delar är dokumenterad (RA-
FS 2009:1, 5 kap).

Fördjupning
Riksarkivets föreskrifter
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Mer information om Riksarkivets generella och myndighetsspecifika
föreskrifter, RA-FS och RA-MS, finns på Riksarkivets webbplats.
RA-FS 2009:1 – Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om elektroniska
handlingar (pdf-fil, nytt fönster)
RA-FS 2009:2 – Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om tekniska krav
för elektroniska handlingar (pdf-fil, nytt fönster)

Bevarande och insamlingsmetoder
Brown, Adrian (2008), Archiving websites. A practical guide for information
management professionals. Bodmin, Cornwall, Storbritannien.
CODA-WEBB. Slutrapport 2009-05-05. LDB-centrum (pdf-fil, nytt fönster)
Bevara webbplatser - information på Riksarkivets webbplats.
Att tänka på vid IT-leveranser av webbsidor – Lathund för digitalt
långtidsbevarande av webbsidor. Enheterna Elektroniska arkiv och
Teknikberoende medier (2008-02-11), Riksarkivet.
Rapport angående elektroniska arkiv (e-arkiv), bevarandeexemplar och system
för bevarande. Rapport 2008-12-11, Riksarkivet, dnr RA 22-2007/3552 (pdf-
fil, nytt fönster)

Gallring
Om gallring – från utredning till beslut. Rapport 1999:1. Riksarkivet (pdf-fil,
nytt fönster)
Gallringsråd för kommuner och landsting finns på Samrådsgruppen för
kommunala arkivfrågors webbplats.

Senast uppdaterad: 2012-05-18
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Prio 1

Gör det möjligt att tillhandahålla
information över tid
När en myndighet publicerar information på sin webbplats upprättas allmänna
handlingar. I och med publiceringen är handlingen både färdigställd och samtidigt
tillgänglig för användare som önskar ta del av den, med undantag för information
som kräver olika behörighet.

Om denna riktlinje
Prioritet: 1
Principer: Tillgänglig, Åtkomlig över tid
Roller/arbetsuppgifter: Bevarande och gallring, Tillgänglighet
När i utvecklingsprocessen?:

När en myndighet publicerar information på sin webbplats upprättas allmänna
handlingar. I och med publiceringen är handlingen både färdigställd och samtidigt
tillgänglig för användare som önskar ta del av den, med undantag för information
som kräver olika behörighet. Att tillhandahålla handlingar som får lämnas ut utan
prövning (TF 2 kap, 12 §) sker alltså vanligtvis med automatik då informationen är
tillgänglig på den aktiva webbplatsen.

Men för att allmänhetens rätt till insyn ska kunna tillgodoses över tid krävs att en
myndighet även kan tillhandahålla den information som inte längre finns tillgänglig
på den aktiva webbplatsen. Om en användare till exempel begär ut något som
tidigare varit publicerat på webbplatsen ska myndigheten kunna hitta informationen
och lämna ut den i läsbart skick. Detta gäller under förutsättning att informationen
inte är av sådan art att den kan gallras direkt då den tas bort från den aktiva
webbplatsen (se riktlinje Undvik oavsiktlig gallring vid ändringar och uppdateringar
(R47)).

En myndighet gör det möjligt att tillhandahålla sina webbhandlingar över tid genom
att:

Planera för bevarande enligt riktlinje Planera för långsiktigt bevarande redan
vid utveckling av webbplatsen (R45).
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Samla in informationen regelbundet enligt riktlinje Samla in informationen
regelbundet för att säkerställa bevarandet (R48).
Redovisa informationen (handlingarna) i myndighetens arkivredovisning så att
den blir beskriven och sökbar. (För statliga myndigheter gäller Riksarkivets
föreskrifter om arkivredovisning, RA-FS 2008:4). Redan vid publiceringen av
en sida, eller då en handling inkommer via e-tjänst, kan handlingen tillföras
uppgifter om till exempel processtillhörighet. Läs mer i Regelkommentar för
Riksarkivets föreskrifter om arkivredovisning RA-FS 2008:4.
Tillföra metadata och annan nödvändig dokumentation som ska medfölja
handlingarna under hela bevarandetiden så att de kan läsas, förstås i sitt
sammanhang och behålla sin äkthet (För statliga myndigheter gäller
Riksarkivets föreskrifter om elektroniska handlingar, RA-FS 2009:1, 5 kap.
Dokumentation). Metadata kan tillföras redan vid publiceringen.
Se till att det finns funktioner för återsökning och tillhandahållande i det system
(e-arkiv) som myndigheten använder för att bevara information enligt riktlinje
Samla in informationen regelbundet för att säkerställa bevarandet (48), så att
myndigheten kan lämna ut information ur systemet på begäran.
Publicera myndighetens arkivredovisning på den aktiva webbplatsen för att
underlätta för användaren att identifiera och efterfråga avpublicerad
information.

Den myndighet som inte bara vill kunna tillhandahålla informationen på sikt utan
även tillgängliggöra den på ett mer aktivt sätt, kan utöver detta, göra det möjligt för
användaren att själv söka efter äldre webbmaterial i myndighetens e-arkiv via
webbgränssnitt på den aktiva webbplatsen. Det ska då tydligt framgå att
informationen som presenteras är inaktuell (se riktlinje Tydliggör om informationen
är inaktuell (R24)). Observera att handlingarna i e-arkivet måste vara insamlade
enligt riktlinje Samla in informationen regelbundet för att säkerställa bevarandet
(R48),  för att bevarandet ska kunna säkerställas.

Mätbarhet
Gör stickprov: Låt en användare testa att begära ut webbsidor som avpublicerats.

Fördjupning
Tryckfrihetsförordningen (1949:105) 2 kap
Föreskrifter om elektroniska handlingar: RA-FS 2009:1 – Riksarkivets
föreskrifter och allmänna råd om elektroniska handlingar (pdf-fil, nytt fönster)
Föreskrifter om arkivredovisning: RA-FS 2008:4 – Föreskrifter om ändring i
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Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 1991:1) om arkiv hos
statliga myndigheter (pdf-fil, nytt fönster)
Regelkommentar för Riksarkivets föreskrifter om arkivredovisning RA-FS
2008:4 (version 0.9, 2009-07-02), Riksarkivet, dnr 20-2009/1265 (pdf-fil, nytt
fönster)
Att tänka på vid IT-leveranser av webbsidor – Lathund för digitalt
långtidsbevarande av webbsidor. Enheterna Elektroniska arkiv och
Teknikberoende medier (2008-02-11), Riksarkivet.
CODA-WEBB. Slutrapport 2009-05-05. LDB-centrum (pdf-fil, nytt fönster)
Rapport angående elektroniska arkiv (e-arkiv), bevarandeexemplar och system
för bevarande. Rapport 2008-12-11, Riksarkivet, dnr RA 22-2007/3552 (pdf-
fil, nytt fönster)

Senast uppdaterad: 2012-05-18
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Prio 1

Minimera antal fält och obligatoriska fält
i formulär
Försök att minimera antalet fält i ett formulär till det som är absolut nödvändigt för att
myndigheten ska få in de uppgifter som krävs. Ett överskådligt antal fält underlättar
läsbarhet och användbarhet i formuläret.

Om denna riktlinje
Prioritet: 1
Principer: Användbar, Effektiv
Roller/arbetsuppgifter:
När i utvecklingsprocessen?:

Försök att minimera antalet fält i ett formulär till det som är absolut nödvändigt för att
myndigheten ska få in de uppgifter som krävs. Ett överskådligt antal fält underlättar
läsbarhet och användbarhet i formuläret.

Av samma anledningar bör antalet obligatoriska fält minimeras. Se även R52.
Förpopulera formulär.

Senast uppdaterad: 2012-05-18

Riktlinje nr 50

Riktlinje nr 51

webbriktlinjer.se

Vägledning för
Webbutveckling Sida 106 / 232

http://www.webbriktlinjer.se/vagledning/prioritet/1/
http://www.webbriktlinjer.se/vagledning/prioritet/1/
http://www.webbriktlinjer.se/vagledning/principer/anvandbar/
http://www.webbriktlinjer.se/vagledning/principer/effektiv/
http://www.webbriktlinjer.se/r/52-forpopulera-formular/


Prio 1

Lyft fram det viktigaste
Ett vanligt problem i svårgenomträngliga texter är att de är alldeles för omfångsrika.
Många skribenter vill så gärna berätta allt de vet, att de glömmer att stryka det som
inte är relevant för den tänkta läsaren.

Om denna riktlinje
Prioritet: 1
Principer: Användbar
Roller/arbetsuppgifter: Skriva texter
När i utvecklingsprocessen?:

Ett vanligt problem i svårgenomträngliga texter är att de är alldeles för omfångsrika.
Många skribenter vill så gärna berätta allt de vet, att de glömmer att stryka det som
inte är relevant för den tänkta läsaren. Försök att bara få med den information som är
nödvändig för texten, utan att något viktigt sakinnehåll försvinner. Det sistnämnda
gäller även när texten bearbetas för speciella grupper, till exempel i så kallade
lättlästa texter.

Rekommendationer
Inled gärna med att ge en sammanfattning av innehållet på sidan. Då kan användarna
själva bedöma hur mycket av en text de vill läsa. Börja med det som är viktigast för
den målgrupp som texten riktar sig till.

Sammanfattningar och vägledande introduktionstexter ger särskilt stor hjälp om en
text är svår eller omfattande. Se även R28. Det viktigaste ska vara enkelt att hitta.

Mätbarhet
Denna punkt kräver manuell granskning och användartester.

Fördjupning
Klarspråksråd på språkrådet.se

Skrivråd från Centrum för lättläst
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Prio 1

Förpopulera formulär
Myndigheterna bör se till att medborgare och företag inte belastas med onödig
administration i sina kontakter med det offentliga. Överväg därför alltid alternativet
att förpopulera uppgifter i formulär om användaren tidigare lämnat uppgifterna till
myndigheten eller om myndigheten kan få dessa från en annan myndighet.

Om denna riktlinje
Prioritet: 1
Principer: Användbar, Effektiv
Roller/arbetsuppgifter:
När i utvecklingsprocessen?:

Myndigheterna bör se till att medborgare och företag inte belastas med onödig
administration i sina kontakter med det offentliga. Överväg därför alltid alternativet
att förpopulera uppgifter i formulär om användaren tidigare lämnat uppgifterna till
myndigheten eller om myndigheten kan få dessa från en annan myndighet.

Användaren bör ges möjligheten att ta bort eller ändra uppgifter i formuläret eller
påpeka om några uppgifter i myndighetens register är inaktuella eller felaktiga.

Exempel
Minskat uppgiftslämnande för företag
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Prio 1

Gruppera formulärets fält
På samma sätt som texter blir lättare att läsa om man delar upp dem i stycken, blir
omfattande formulär tydligare och enklare att förstå om man delar upp dem i flera
delar.

Om denna riktlinje
Prioritet: 1
Principer: Tillgänglig
Roller/arbetsuppgifter: Tillgänglighet
När i utvecklingsprocessen?:

På samma sätt som texter blir lättare att läsa om man delar upp dem i stycken, blir
omfattande formulär tydligare och enklare att förstå om man delar upp dem i flera
delar.

De olika delarna kan antingen presenteras i olika sektioner/grupper på en och samma
sida eller vara uppdelade på flera skilda sidor.

Ett exempel på den första typen av gruppering är ”Postadress” med fält för
Adress/Box, Postnummer och Ort.

Det som styr om ett formulär ska delas upp i flera sidor är:

Om formuläret är mycket omfattande.
Vilka beroenden som finns mellan uppgifterna som fylls i. Om formuläret
frågar efter uppgifter som användaren har nytta av när han eller hon fyller i
andra uppgifter, bör sådana uppgifter lämnas på samma sida. Information som
krävs för att kunna fatta ett beslut ska finnas på en och samma sida.

Några tips:

Lista all data som ska samlas in med formuläret och försök dela upp listan i
grupper.
Om listan är lång, försök att slå ihop alternativ eller skapa mellanrubriker som
delar upp listan i logiska grupper.
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När formuläret sträcker sig över flera sidor, visa vilket steg användaren
befinner sig på samt hur många steg som återstår. Till exempel ”Steg 1 av 3:
Dina kontaktuppgifter”.
Om vissa uppgifter styr vilken övrig information som behöver fyllas i, ska
dessa finnas på en egen sida. När denna information har fyllts i ska endast
relevanta formulärfält presenteras i nästa steg.

Metoder/Teknisk lösning
Använd elementet fieldset för att gruppera inmatningsfält på en sida. Ge gruppen en
tydlig rubrik med legend-elementet. Grupper av radioknappar och kryssrutor är
lämpliga att gruppera med fieldset.

Mätbarhet
Kontrollera formuläret genom granskning eller utvärdering med användare.
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Prio 1

Optimera webbplatsen för bästa prestanda
Optimera webbplatsen eller e-tjänsten så att den kräver så få HTTP-anslutningar som
möjligt och levererar så lite data som möjligt.

Om denna riktlinje
Prioritet: 1
Principer: Tekniskt oberoende
Roller/arbetsuppgifter:
När i utvecklingsprocessen?:

Optimera webbplatsen eller e-tjänsten så att den kräver så få HTTP-anslutningar som
möjligt och levererar så lite data som möjligt.

För besökarna innebär det bättre prestanda, något som är särskilt märkbart över
långsamma anslutningar. Det kan också betyda lägre kostnader för användare med
exempelvis mobilabonnemang där varje nedladdad megabyte kostar pengar.

För myndigheten innebär det mindre belastning på servrarna, vilket ger lägre
kostnader för  hårdvara och bandbredd.

Kombinera resurser
Varje HTTP-anslutning tar tid, eftersom det behövs en hel del ”handskakning”
mellan klient och server. Att hämta en webbsida på en webbplats innebär i princip
alltid att klienten behöver hämta flera olika resurser från servern: själva HTML-
dokumentet, stilmallar, skript, bilder, videofilmer, med mera.

Istället för att leverera flera separata stilmallar – exempelvis en för färger, en för
teckensnitt, en för övergripande layout, och så vidare – är det bättre att kombinera
dem till en enda. På så sätt krävs bara en http-anslutning för att hämta dem.
Detsamma gäller skript.

När det gäller generella JavaScript-bibliotek som jQuery och SWFObject är det
bättre att länka till den resursen på en central lagringsplats, exempelvis Google
Libraries API. Det ökar sannolikheten för att klienten redan har resursen i sin cache,
och därmed inte behöver hämta den på nytt. Dessutom minskar det datatrafiken över
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myndighetens servrar.

Bilder och multimedia
Bilder, videofilmer, ljudklipp och liknande står ofta för större delen av datatrafiken
från en modern webbplats. Här finns alltså stora prestandavinster att göra, ofta med
ganska enkla medel:

Välj rätt filformat, exempelvis JPEG för fotografier eller PNG för bilder som
innehåller färre färger och/eller transparens.
Använd inte högre kvalitet än nödvändigt; ju högre kvalitet desto större filer.
Gör inte bilder eller videofilmer i större dimensioner än absolut nödvändigt.
Använd gärna sprites för ”rollovers” via CSS.

Komprimering
Ju mindre data som behöver föras över från server till klient, desto bättre. Ett
effektivt sätt att minska datamängden är att komprimera den. Ställ in webbservern på
att använda gzip-komprimering (via content negotiation, eftersom inte alla klienter
har stöd för tekniken) för textbaserade filtyper (HTML-dokument, stilmallar, skript).

Även om det tar tid att komprimera och dekomprimera filer tjänar både server och
klient på tekniken eftersom det blir mindre data att föra över, vilket vanligen är det
som utgör en flaskhals.

Utnyttja cache-funktionen
Cache-hantering är förmodligen ett av de mest missförstådda områdena inom
webbutvecklingen. Rätt använd kan den göra underverk för prestanda. Principen är
enkel: se till att klienten inte behöver hämta samma resurs flera gånger, om det inte
behövs!

Tänk på att olika typer av resurser kan behöva olika cache-inställningar. Stilmallar
och skript, som sällan förändras, kanske kan vara giltiga i 24 timmar; en sida som
genereras utifrån dynamisk information i en databas kanske bara kan vara giltig i ett
par minuter, medan en statisk artikel kan vara giltig mycket länge (månader).

Använd HTML, CSS och JavaScript rätt
Det går eliminera en hel del bara genom att använda de grundläggande teknikerna så
som de är avsedda att användas.
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HTML ska märka upp dokumentets struktur och semantik.
CSS ska kontrollera presentationen.
JavaScript ska hantera eventuell interaktion med användaren.

Det är tyvärr fortfarande mycket vanligt att såväl publiceringsverktyg som diverse
utvecklarramverk genererar väldigt mycket onödig HTML-kod för
presentationsändamål. De har även en benägenhet att överdriva användningen av
klasser och identiteter i koden. Detta bidrar till att mer information måste överföras
vid varje sidvisning.

Försök hålla HTML-koden så ren som möjligt. CSS-regler går att koppla till alla
HTML-elementtyper; det är inte nödvändigt att kapsla in ett element i en DIV bara
för att styra presentationen.

Använd så långt som möjligt kontextuella selektorer i CSS i stället för att sätta
identiteter eller klasser på HTML-element i onödan. Använd inte JavaScript för
sådant som går att sköta med CSS, exempelvis ”rollovers”.

Exempel
Marinmuseum i Karlskrona har optimerat webbplatsen för besökarna (92 av 100
poäng i Google Page Speed och 93 av 100 i Yslow).

Mätbarhet
De flesta moderna webbläsare har inbyggda utvecklarverktyg som kan visa hur lång
tid det tar att hämta de olika resurser som ingår i en webbsida. Undantaget är
Firefox, men till den finns tillägget Yahoo! YSlow som används tillsammans med
utvecklartillägget Firebug.

Du kan även testa webbsidor utan att installera något verktyg med Google
PageSpeed och GTmetrix.

Fördjupning
Yahoo Exceptional Performance team: Best Practices for Speeding Up Your
Web Site
CSS Sprites: Image Slicing’s Kiss of Death
Caching Tutorial for Web Authors and Webmasters
Google PageSpeed
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GTmetrix
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Prio 1

Skapa tydliga och klickbara fältetiketter
Varje inmatningsfält ska ha en tydlig fältetikett som förklarar fältets funktion.

Om denna riktlinje
Prioritet: 1
Principer: Användbar, Tillgänglig
Roller/arbetsuppgifter: Tillgänglighet
När i utvecklingsprocessen?:

Varje inmatningsfält ska ha en tydlig fältetikett som förklarar fältets funktion.

Skriv etiketten så att det enkelt går att förstå vilken information som ska fyllas i, och
hur. Ange till exempel hur utförlig information som efterfrågas. Vänsterjustera
fältetiketten.

Genom att koppla ihop fältetikett och fält blir rubriken klickbar i de flesta
webbläsare. Detta innebär att markören placeras i fältet när användaren även klickar
på rubriken för fältet. Därmed blir den klickbara ytan för fältet större, vilket
underlättar för alla. Dessutom blir det möjligt för hjälpmedel, till exempel
skärmläsare, att koppla rätt rubrik till respektive fält.

Undvik att skriva instruktioner mellan fältetikett och fält eller efter fältet. Om det
finns behov av utförliga instruktioner, skriv dem före formuläret. Undvik också att
skriva title-texter på inmatningsfält eftersom de är svåra att upptäcka för användare
som naivigerar endast med tangenter.

Fältetiketter till enstaka kryssrutor
Skriv fältetiketter till enstaka kryssrutor så att det tydligt framgår vad det innebär om
kryssrutan är ifylld respektive tom. Skriv i jakande form, till exempel ”Ja, jag vill få
nyhetsbrevet via e-post”. Undvik kryssrutor där användaren ska välja bort
någonting, till exempel ”Nej tack, jag vill inte ha nyhetsbrevet via e-post”.

Placering av fältetiketter
Textfält och valboxar: Ovanför eller till vänster om fältet.
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Radioknappar och kryssrutor: Till höger om respektive radioknapp/kryssruta.

Hur gör man?
Använd label-elementet för att koppla ihop varje rubrik med det inmatningsfält den
beskriver. Detta görs genom att i etikettens for-attribut ange id för fältet den skall
kopplas till.

Mätbarhet
Användningstester på pappersprototyper är ett enkelt och billigt sätt att undersöka
om fältetiketterna är tydliga.
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Prio 2

Låt inte en webbadress sluta fungera
Det finns ett stort värde i de länkar som går till en webbplats. Förslösa inte detta
genom att låta webbadresser sluta fungera. Genom att använda rätt statuskoder ges
sökmotorer och andra verktyg rätt information för att kunna presentera ett korrekt
resultat i sina egna tjänster.

Om denna riktlinje
Prioritet: 2
Principer: Effektiv, Förtroendeingivande
Roller/arbetsuppgifter:
När i utvecklingsprocessen?:

Det finns ett stort värde i de länkar som går till en webbplats. Förslösa inte detta
genom att låta webbadresser sluta fungera. Genom att använda rätt statuskoder ges
sökmotorer och andra verktyg rätt information för att kunna presentera ett korrekt
resultat i sina egna tjänster.

Webben bildas genom att sidor länkar till varandra. Länkar ger möjlighet åt besökare
och sökmotorer att navigera mellan olika webbplatser. Som webbplatsägare är du
inte i kontroll över de länkar som skapas till ditt material. Därför är det viktigt att
länkarna fungerar över tid även om du byter publiceringsverktyg.

Om webbadresserna har skapats på ett teknikoberoende sätt så blir det i många fall
enklare att byta den tekniska plattformen utan att det påverkar adresserna.

Om adresser ändå måste bytas är det viktigt att du säkerställer att en korrekt
omdirigering sker från den gamla adressen till den nya.

Tekniska anvisningar
Utnyttja de statuskoder som HTTP-protokollet erbjuder. På detta sätt får webbläsare
och sökmotorer information vart en sida har flyttats eller om den har tagits bort.

Om du flyttar en webbsida till en ny adress använd statuskoden ”301 Permanently
Moved”. Då skickas användaren automatiskt vidare till den nya webbadressen.
Statusmeddelandet för borttagna webbsidor är ”410 Gone”. Detta gäller även när du
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slår ihop två sidor till en enda.

Mätbarhet
Verifera att rätt statuskod skickas för omdirigerade webbsidor. För detta ändamål
kan verktyg som t.ex. LiveHTTPHeaders användas.

Fördjupning
Mer information om statuskoder i standarden RFC 2616.
Temasidan om bevarande och gallring.
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Prio 1

Se till att användaren kan fylla i
informationen på de sätt som är naturliga
för användaren
Även om tydliga instruktioner ges till användaren är det ändå möjligt att användaren
fyller i rätt information, men med fel formatering. Telefonnummer, personnummer
och datum är exempel på information som kan fyllas i på flera olika sätt.

Om denna riktlinje
Prioritet: 1
Principer: Användbar
Roller/arbetsuppgifter:
När i utvecklingsprocessen?:

Även om det ges tydliga instruktioner till användaren är det ändå möjligt att
användaren fyller i rätt information, men med fel formatering. Telefonnummer,
personnummer och datum är exempel på information som kan fyllas i på flera olika
sätt.

Skicka inte felmeddelande
Att skicka tillbaka ett felmeddelande till användaren som talar om att informationen
är fel ifylld är inte en bra lösning. Skapa istället kontrollfunktioner, som automatiskt
omvandlar den felaktigt ifyllda informationen till korrekt formatering.

Genom programmering går det också att formatera bort oönskade skiljetecken och
liknande som användaren kan ha fyllt i, som mellanslag och bindestreck.

Senast uppdaterad: 2012-05-18

Riktlinje nr 57

Riktlinje nr 58

webbriktlinjer.se

Vägledning för
Webbutveckling Sida 120 / 232

http://www.webbriktlinjer.se/vagledning/prioritet/1/
http://www.webbriktlinjer.se/vagledning/prioritet/1/
http://www.webbriktlinjer.se/vagledning/principer/anvandbar/


Prio 1

Ändra inte utseende på formulärelement
Av flera anledningar är det bäst att undvika att göra förändringar av
formulärelements standardutseende.

Om denna riktlinje
Prioritet: 1
Principer: Användbar, Tillgänglig
Roller/arbetsuppgifter: Tillgänglighet
När i utvecklingsprocessen?:

Av flera anledningar är det bäst att undvika att göra förändringar av
formulärelements standardutseende. En anledning är att det blir svårare för
användaren att inse att det är ett formulärelement om det ser annorlunda ut än man är
van vid. En annan anledning är att webbläsarna med html 5 får mer kontroll över hur
till exempel datumväljare och videospelare ser ut; och att ha kontroll på allt blir dyrt
och svårhanterligt. Att hålla sig till standard är också mest kostnadseffektivt. Finns
det starka skäl till att ändra på utseendet, gör det med försiktighet och testa att det
fungerar bra genom användartester.

Ett formulär som har formulärfält i flera spalter bryter inte mot denna riktlinje så
länge inte utseendet på de enskilda fälten ändras.
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Prio 1

Anpassa storleken på textfält till ett
förväntat innehåll
Gör det enklare att se hur mycket information som ska fyllas i genom att anpassa
storleken på textfält. Till exempel ska postnummerfält vara kortare än e-postfält.

Om denna riktlinje
Prioritet: 1
Principer: Användbar, Effektiv
Roller/arbetsuppgifter:
När i utvecklingsprocessen?:

Gör det enklare att se hur mycket information som ska fyllas i genom att anpassa
storleken på textfält. Till exempel ska postnummerfält vara kortare än e-postfält.

Storleken på fältet ska anpassas till den information som användarna har behov av att
fylla i. Ge också användarna möjlighet att se vad de har skrivit in. Om man är osäker
på hur mycket information användaren har behov av att fylla i i en textarea kan man
genom skript ge möjligheten att öka storleken på fältet genom att dra nere i högra
hörnet. En del webbläsare har denna funktion inbyggt så det är extra viktigt att
kontrollera att skriptet fungerar som det ska och inte krockar med existerande
funktionalitet.
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Prio 1

Använd knappar på ett ändamålsenligt
sätt
Sträva efter att använda så få knappar som möjligt i ett formulär och markera den
knapp som tar användaren framåt extra tydligt.
Namnet på knappen bör väljas så att den berättar vad som kommer att hända när
användaren klickar på den. Namnet på aktion-knappen bör vara skicka om det inte
finns starka skäl för annat.

Om denna riktlinje
Prioritet: 1
Principer: Användbar
Roller/arbetsuppgifter:
När i utvecklingsprocessen?:

Sträva efter att använda så få knappar som möjligt i ett formulär och markera
den knapp som tar användaren framåt extra tydligt.
Namnet på knappen bör väljas så att den berättar vad som kommer att hända
när användaren klickar på den. Namnet på aktion-knappen bör vara skicka om
det inte finns starka skäl för annat.
Om formuläret består av flera sidor ska en Avbryt-knapp finnas. Avbryt ska
då avbryta hela flödet, inte bara gå tillbaka till föregående sida i formuläret.
Undvik att använda Rensa-knappar i formulär. Risken att en användare av
misstag rensar alla fält är större än behovet att kunna rensa alla fält.
Den knapp som tar användaren framåt ska vara den sista i formulärsidan.
Om ett formulär består av flera sidor ska knappar för att navigera mellan sidor
namnges “Föregående” och “Nästa”.

I regel ska en sökfunktion för hela webbplatsen inkl. sök-knapp finnas med på alla
sidor och vara placerad i globalmenyn. På webbplatsen kan även sökningar göras ur
databaser och då används även här en sök-knapp som bör vara namngiven med
tanke på sökfunktionens syfte, t.ex ”Sök bidrag”.
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Prio 1

Skriv tydliga och berättande rubriker
Bra rubriker hjälper läsaren att hitta i texten. Rubrikerna ska vara korta och
sammanfatta vad sidan eller avsnittet handlar om. Alltför korta och allmänt hållna
rubriker, som ”Inledning” eller ”Aktiviteter”, har dock lågt informationsvärde.

Om denna riktlinje
Prioritet: 1
Principer: Användbar, Tillgänglig
Roller/arbetsuppgifter: Skriva texter, Tillgänglighet
När i utvecklingsprocessen?:

Bra rubriker hjälper läsaren att hitta i texten. Rubrikerna ska vara korta och
sammanfatta vad sidan eller avsnittet handlar om. Alltför korta och allmänt hållna
rubriker, som ”Inledning” eller ”Aktiviteter”, har dock lågt informationsvärde.

Välskrivna rubriker ger även personer som använder skärmläsare bättre möjlighet
att skaffa sig överblick över innehållet, eftersom skärmläsare sammanställer en lista
över rubrikerna på en sida.

Rekommendationer
Formulera rubriker kring nyckelord i texten.
Skriv de viktigaste orden i en rubrik först.
Använd verb i rubriker.

Tänk på att koda rubriker och underrubriker riktigt, så att de tolkas rätt av olika
hjälpmedel. Detta gäller även textfiler som görs tillgängliga på webbplatsen. Se även
R105. Skapa rubriker med h-element och R98. Använd rad- och kolumnrubriker
och framhäv dem grafiskt.

Mätbarhet
Kräver manuell granskning och användartester. Testa att läsa rubrikerna utanför sitt
sammanhang och se om det går att förstå vad avsnitten handlar om.

Fördjupning
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Webbredaktörens ABC
Internetstiftelsen .SE: Att skriva för webben (PDF)
Svenska skrivregler
Klarspråksråd på språkrådet.se.

Se även R64 Anpassa språket till läsaren.
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Prio 1

Skapa texter som är lätta att överskåda
Ingångssidan och andra huvudsidor på webbplatsen bör inte vara så långa att läsaren
tappar översikten över innehållet. Texterna på dessa sidor bör därför vara relativt
korta. Undersidor kan innehålla lite längre texter.

Om denna riktlinje
Prioritet: 1
Principer: Användbar
Roller/arbetsuppgifter: Skriva texter
När i utvecklingsprocessen?:

Ingångssidan och andra huvudsidor på webbplatsen bör inte vara så långa att läsaren
tappar översikten över innehållet. Texterna på dessa sidor bör därför vara relativt
korta. Undersidor kan innehålla lite längre texter.

Rekommendationer
Ibland kan längre texter få bättre överskådlighet om de delas upp på flera sidor.
Längre texter kan också presenteras som ett sammandrag, med den fullständiga
texten i en separat nedladdningsbar fil.

Dela alltid in texter i stycken, så blir det lättare att få överblick och förstå hur texten
ska läsas. Stycken kan variera i längd, men tre till tio meningar är vanligt. Använd
alltid blankrad som styckemarkör för webbtexter.

Låt det som hör ihop stå i ett stycke, som ett resonemang, en tanke eller en
sakfråga.
Inled stycket med det viktigaste.
Låt gärna den första meningen sammanfatta stycket och utveckla sedan
resonemanget med förklaringar och exemplifieringar.
En luftig text ger också vila för ögat. Använd därför gärna även bilder, kant-
och mellanrubriker, punktlistor och andra grafiska medel för att skapa en luftig
och lättöverskådlig struktur på varje sida. Var dock konsekvent i användandet
av sådana medel, liksom i användningen av färger, typsnitt med mera.
Skriv informationstäta uppräkningar som en punktlista. Placera de viktigaste
listpunkterna först.
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I längre texter kan fetade nyckelord underlätta läsningen.

Se även R39. Ge webbplatsen en god läsbarhet och R104. Gör listor med de HTML-
element som är till för att skapa listor.

Mätbarhet
Detta kräver manuell granskning och användningstester. Gå igenom texten,
kontrollera styckeslängd och styckesindelning och leta efter uppräkningar som kan
förvandlas till punktlistor.

Fördjupning
Webbredaktörens ABC
Internetstiftelsen .SE: Att skriva för webben (PDF)
Skrivråd från Centrum för lättläst
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Prio 1

Hjälp användaren att förstå var hon
befinner sig i en process
Osäkerhet om hur långt man har kvar i en process gör användarna osäkra och
frustrerade. I värsta fall kan användaren avbryta processen. Beskriv för användaren
var han/hon befinner sig i ett flöde genom att t.ex. visa en processfisk/pilar för att
undvika problematiken.

Om denna riktlinje
Prioritet: 1
Principer: Användbar, Effektiv, Tillgänglig
Roller/arbetsuppgifter: Tillgänglighet
När i utvecklingsprocessen?:

Osäkerhet om hur långt man har kvar i en process gör användarna osäkra och
frustrerade. I värsta fall kan användaren avbryta processen. Beskriv för användaren
var han/hon befinner sig i ett flöde genom att t.ex. visa en processfisk/pilar för att
undvika problematiken.

Exempel
Stockholm stads tjänst för att anmäla matförgiftning visar användaren var i processen
hon befinner sig.
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Prio 1

Anpassa språket till läsaren
Texter på offentliga webbplatser måste kunna förstås av ett mycket stort antal läsare
och bör därför skrivas så enkelt och begripligt som möjligt. Det framgår även av
språklagens § 11, som säger att språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt
och begripligt. Detta gäller alla språk som används på webbplatsen, inte bara
svenska.

Om denna riktlinje
Prioritet: 1
Principer: Användbar, Tillgänglig
Roller/arbetsuppgifter: Skriva texter, Tillgänglighet
När i utvecklingsprocessen?:

Texter på offentliga webbplatser måste kunna förstås av ett mycket stort antal läsare
och bör därför skrivas så enkelt och begripligt som möjligt. Det framgår även av
språklagens § 11, som säger att språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt
och begripligt. Detta gäller alla språk som används på webbplatsen, inte bara
svenska.

Man bör tänka på att användarnas förmåga att läsa och ta till sig texten varierar
kraftigt på offentliga webbplatser. Information kan därför behöva anpassas till
målgrupper med särskilda behov, till exempel personer med fysiska eller kognitiva
funktionshinder, personer med annat modersmål än svenska och nationella
minoriteter. Det kan även innebära att man behöver komplettera texter med andra
informationsmedier, som bilder, filmer och tal.

Läs mer om detta i R11. Kombinera skrift med ljud, bild och film.

Rekommendationer
Undvik långa och invecklade meningar och långa, informationstäta fraser.
Använd förtydligande sambandsord som men, därför, alltså etc.
Undvik svårtolkade och flertydiga ord och formuleringar.
Var konkret, undvik abstraktioner och bildspråk.
Använd ett personligt tilltal om det passar i sammanhanget, liksom aktiva
verbfraser. Skriv hellre ”Du ska skicka in blanketten” än ”Blanketten
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inskickas”.
Undvik om möjligt svåra ord och facktermer; ge ordförklaringar om de måste
användas. Gäller det fler än ett fåtal ord, presentera dem gärna i en separat
ordlista intill texten.
Använd svenska termer. Myndigheter är enligt § 12 i språklagen skyldiga att
utveckla och tillgängliggöra svenska termer för sitt verksamhetsområde.
Låt alltid någon annan läsa texten före publicering.

Undvik förkortningar. För läsaren är det enklare och begripligare att läsa ut hela
uttrycket. Förkortningar kan dessutom vara svåra att tolka för skärmläsare och andra
talyntestjänster.

Om flerordiga avbrytningsförkortningar används, skriv dem med punkter, inte med
mellanslag: ”t.ex.”, inte ”t ex”. Då delas de inte när de råkar hamna i slutet av en rad.
Förkortningar som inte är självklart begripliga för alla bör alltid förklaras första
gången de nämns i en text. Förkortningar kan därtill också markeras i html-koden
med hjälp av <abbr>, för kodning av förkortningar i tabeller, se förkorta långa rad-
och kolumnrubriker (R98).

Mätbarhet
Denna punkt kräver manuell granskning och användartester. Vid granskning av
texter, ta stöd av Klarspråkstestet

Fördjupning
Webbredaktörens ABC
Internetstiftelsen .SE: Att skriva för webben (PDF)
Svenska skrivregler
Myndigheternas skrivregler
Klarspråksråd på språkrådet.se
Klarspråk – för en vårdad, enkel och begriplig svenska (PDF), utgiven av
Språkrådet (2010)
Helena Englund och Karin Guldbrand (2009), Klarspråk på nätet. Pagina.
Helena Englund och Maria Sundin (2009), Tillgängliga webbplatser i
praktiken. Jure.
Maria Sundin (2007), Lättläst – varför det? Jure.
Svarta listan, en förteckning över ord och fraser som kan ersättas i
författningsspråk (PDF)
Språklag (2009:600)
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Prio 1

Använd ord och termer konsekvent
Är man inte konsekvent i användningen av ord och termer kan det skapa förvirring
och feltolkningar hos besökaren. Kontrollera därför konsekvensen i ordval på
webbplatsen. Det gäller såväl verksamhetstermer som ord som används för
navigation och funktioner.

Om denna riktlinje
Prioritet: 1
Principer: Användbar, Effektiv, Förtroendeingivande, Tillgänglig
Roller/arbetsuppgifter: Skriva texter, Tillgänglighet
När i utvecklingsprocessen?:

Är man inte konsekvent i användningen av ord och termer kan det skapa förvirring
och feltolkningar hos besökaren. Kontrollera därför konsekvensen i ordval på
webbplatsen. Det gäller såväl verksamhetstermer som ord som används för
navigation och funktioner.

Använd de benämningar som denna vägledning rekommenderar. Det bidrar till en
ökad enhetlighet på den offentliga sektorns webbplatser. För begrepp som inte tas
upp i vägledningen, undersök gärna vilka benämningar som närliggande
verksamheter har valt, till exempel myndigheter inom samma sakområde.

Se även R29 Var konsekvent i navigation, struktur och utformning.

Mätbarhet
Denna punkt kräver manuell granskning och användartester.

Fördjupning
Klarspråksråd på språkrådet.se.

Se även R64 Anpassa språket till läsaren.
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Prio 1

Skriv datum och andra sifferuppgifter
konsekvent
Använd ett konsekvent sätt att presentera datum och andra tidsuppgifter på. Om
datum presenteras på flera olika sätt kan det vara förvirrande för läsaren, särskilt för
personer som får innehållet uppläst av ett hjälpmedel.

Om denna riktlinje
Prioritet: 1
Principer: Användbar
Roller/arbetsuppgifter: Skriva texter
När i utvecklingsprocessen?:

Använd ett konsekvent sätt att presentera datum och andra tidsuppgifter på. Om
datum presenteras på flera olika sätt kan det vara förvirrande för läsaren, särskilt för
personer som får innehållet uppläst av ett hjälpmedel.

Datum skrivs i första hand enligt mönstret ”(den) 13 december 2013”. Så skriver
man alltid i löptext. När utrymmet är begränsat, skrivs datum med siffror enligt
mönstret ”2013-12-13” eller ”13.12.2013”. Ange alltid årtal; skriv till exempel inte
”11-12-13”. Se till att publiceringsverktyg och applikationer som används på
webbplatsen tillåter dessa format.

I klockslag ska punkt användas, i andra hand kolon, för att separera timme, minut
och sekund. Klockslag och tidsangivelser skrivs i vanlig löptext enligt mönstret ”kl.
9.00–15.30”. Vid hela timmar behöver minuter inte sättas ut: ”kl. 9–15”, ”kl. 9–
15.30”. Nattider föregås normalt av en förtydligande nolla: ”kl. 01–06”.

I listor och tabeller med många tidsuppgifter kan tydlighet och grafisk konsekvens
kräva att alla klockslag har samma format med lika antal siffror: ”18.30”, ”01.35”,
”09.00”.

För mycket detaljer kan göra information svårare att ta till sig. Var därför lagom
exakt och avrunda normalt tal, till exempel för filstorlekar och klockslag. För saker
som inte inträffat i dag räcker det oftast med datum, utan klockslag. Undantag kan
göras när en större precision förväntas, till exempel för saldo på ett konto, tidtabeller
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och skattesatser.

Mätbarhet
Denna punkt kräver manuell granskning.

Fördjupning
Svenska skrivregler
Myndigheternas skrivregler
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Prio 2

Ta reda på konsekvenserna av att använda
externa tjänster i din webblösning
Det finns gott om gratistjänster som på ett enkelt sätt kan integreras i en webbplats
idag. Sökning, kommentarsfunktionalitet, statistikloggning och automatisk
översättning är några exempel på vanligt förekommande tjänster som i många fall
kan skapa stor nytta för användarna av din webbplats till en låg kostnad.

Samtidigt är det viktigt att ta reda på konsekvenserna för användare av att införa ett
sådant verktyg på din webbplats.

Om denna riktlinje
Prioritet: 2
Principer: Förtroendeingivande, Tillgänglig
Roller/arbetsuppgifter: Tillgänglighet
När i utvecklingsprocessen?:

Det finns gott om gratistjänster som på ett enkelt sätt kan integreras i en webbplats
idag. Sökning, kommentarsfunktionalitet, statistikloggning och automatisk
översättning är några exempel på vanligt förekommande tjänster som i många fall
kan skapa stor nytta för användarna av din webbplats till en låg kostnad.

Samtidigt är det viktigt att ta reda på konsekvenserna för användare av att införa ett
sådant verktyg på din webbplats. Många verktyg lagrar information om användaren
och det kan svårt att avgöra om informationen delas med någon annan än
myndigheten och hur den används. Vissa tjänster kanske inte är utformade på ett sätt
som utesluter användare på grund av tillgänglighetsproblem eller felaktigt bruk av
standarder.

Flera av webbriktlinjerna kan användas för att utvärdera ett verktyg men du kan utgå
från följande frågeställningar för att göra en första koll:

Hur hanteras information som verktyget samlar in? Vilka får tillgång till den?
Innehåller den personuppgifter om användarna?
Måste användare godkänna något avtal för att använda tjänsten? Kräver
verktyget medlemskap i någon annan tjänst och är det rimligt att anta att
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användarna redan är medlemmar där?
Går det att enkelt byta till en annan tjänst? Kommer din organisation ha
möjlighet att överföra informationen till en annan tjänst?
Uppfyller tjänstens gränssnitt grundläggande krav på tillgänglighet och
plattformsoberoende?

En webbplats i offentlig sektor saknar oftast konkurrens och är för användarna den
enda man kan besöka för att utföra vissa typer av ärenden eller hitta offentlig
information. Det medför att du som webbplatsägare bör känna till hur användare som
besöker din webbplats påverkas av de verktyg du infört på webbplatsen. Du bör
även informera användarna om vilka verktyg som integrerats på sidan ”om
webbplatsen” (se R19 Skapa avdelningen “Om webbplatsen” med information om
webbplatsens innehåll, funktion och juridik.

Fördjupning
Funka Nu: Utvärdering av Google translate
PTS riktlinjer för kakor (cookies)

Mätbarhet
Utgå från webbriktlinjerna för att utvärdera tjänsten. Genomför tester med
användare.

Senast uppdaterad: 2012-05-21
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Prio 2

Skapa snabbkommandon för viktiga
funktioner
För att göra användningen snabbare har många programvaror snabbkommandon.
Det går också att göra i webbgränssnitt genom att koppla snabbkommandon till
objekt, till exempel till en specifik sida, del av en sida eller en funktion.

Om denna riktlinje
Prioritet: 2
Principer: Användbar, Tillgänglig
Roller/arbetsuppgifter: Tillgänglighet
När i utvecklingsprocessen?:

För att göra användningen snabbare har många programvaror snabbkommandon.
Det går också att göra i webbgränssnitt genom att koppla snabbkommandon till
objekt, till exempel till en specifik sida, del av en sida eller en funktion.

Snabbkommandon gör att det går snabbare att navigera på webbplatsen, i synnerhet
för användare som inte använder mus eller som har svårt att skaffa sig en visuell
överblick över webbsidor.

För att kunna utnyttja den fulla potentialen i denna teknik är det viktigt att objekt som
finns på flertalet webbplatser är märkta med samma snabbkommandon. Då behöver
användaren inte lära sig dessa för varje webbplats.

För de vanligaste objekten på en webbplats ska därför nedanstående
snabbkommandon användas:

Informera på avdelningen ”Om webbplatsen” vilka snabbkommandon som finns på
webbplatsen och hur man använder dem i olika webbläsare och operativsystem.
Snabbkommandona ska fungera på samtliga av webbplatsens sidor.

Om webbplatsen saknar något av innehåll i listan ovan, koppla inget
snabbkommando till respektive siffra.

Använd snabbkommandon sparsamt eftersom tecknen ofta används av webbläsaren
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eller andra program. Flera webbläsare använder bokstäver för snabbkommandon.
Till exempel används S för menyalternativet Visa i den svenska versionen av Internet
Explorer. Användaren kan dock använda S både för att menyalternativet Visa och
för att hoppa direkt till innehållet. För Visa trycker användaren först på tangenten alt,
släpper denna och trycker sedan S. För att hoppa till innehållet trycker användaren
alt + S (samtidigt) och aktiverar sedan valet med enter.

Exempel
För att ge ett objekt ett snabbkommando lägg till attributet accesskey, till exempel till
en länk eller ett formulärfält.

<a href="kontakt.html" accesskey="7">Kontakta oss</a>

Mätbarhet
Kontrollera att samtliga snabbkommandon går till respektive objekt.

Senast uppdaterad: 2012-05-21
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Prio 1

Ta fram en policy för domännamn
Domännamnet för din webbplats är en viktig faktor i möjligheterna för besökare att
nå din information och tjänster. Genom att ta fram en domännamnspolicy och tänka
igenom vilka domännamn som är relevanta för din organisation undviker du att
registrera domännamn i onödan och hjälper användare att hitta till din information.

Om denna riktlinje
Prioritet: 1
Principer: Förtroendeingivande
Roller/arbetsuppgifter:
När i utvecklingsprocessen?:

Domännamnet för din webbplats är en viktig faktor i möjligheterna för besökare att
nå din information och tjänster. Genom att ta fram en domännamnspolicy och tänka
igenom vilka domännamn som är relevanta för din organisation undviker du att
registrera domännamn i onödan och hjälper användare att hitta till din information.

Några tips som underlag till en domännamnspolicy:

Registrera i första hand domännamn under den svenska toppdomänen .se.
Registrera domänen för det fulla organisationsnamnet utan svenska tecken,
t.ex. orebrokommun.se.
Registrera domänen för det fulla organisationsnamnet med svenska tecken,
t.ex. örebrokommun.se.
Registrera det vanligt förekommande kortnamnet med och utan svenska
tecken, t.ex. orebro.se och örebro.se.
Undvik skyddsregistreringar av felstavningar och andra toppdomäner om inte
din verksamhet bedöms vara av sådan art att det behövs för att minimera risker
för användarna.
Säkerställ att registreringstiden för domännamnet bevakas och att det finns
rutiner för att förnya registreringar av domännamn.
Beskriv vem som är ansvarig för hantering av domännamn i din organisation.

Bestäm sedan vilket av dessa domännamn som ska användas som huvudsakligt
domännamn och peka övriga mot denna. Det huvudsakliga domännamnet bör vara
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på formen utan svenska tecken eftersom användare i vissa situationer fortfarande kan
ha problem med att skriva in domännamn med svenska tecken.

Senast uppdaterad: 2012-05-21
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Prio 1

Skydda användaren mot att oavsiktligt
förlora arbete hon påbörjat
Ett särskilt problem med e-tjänster är att användaren inte är ”inlåst” i gränssnittet på
samma sätt som i en vanlig applikation. Tvärtom är det på webben lätt att av misstag
lämna en inmatning man påbörjat, utan att avsluta eller uttryckligen avbryta den. För
att motverka det kan e-tjänster använda sig av skyddsnät eller tunnlar.

Om denna riktlinje
Prioritet: 1
Principer: Användbar, Effektiv, Förtroendeingivande, Tillgänglig
Roller/arbetsuppgifter: Tillgänglighet
När i utvecklingsprocessen?:

Ett särskilt problem med e-tjänster är att användaren inte är ”inlåst” i gränssnittet på
samma sätt som i en vanlig applikation. Tvärtom är det på webben lätt att av misstag
lämna en inmatning man påbörjat, utan att avsluta eller uttryckligen avbryta den. För
att motverka det kan e-tjänster använda sig av skyddsnät eller tunnlar.

Den mest sofistikerade lösningen är att hänga upp ett skyddsnät kring användaren.
Det är ett javaskript som märker om användaren är på väg att lämna ett påbörjat
arbete och då visar en dialogruta som frågar användaren om hon verkligen vill
avbryta.

Eftersom skyddsnätet är en hjälpfunktion bryter det inte mot rådet att inte vara
beroende av javaskript (R93. Gör inte webbplatsen beroende av javascript).

En mindre bra lösning är en tunnel som fungerar på samma sätt som en vägtunnel –
när man kört in i den finns det inget sätt att lämna vägen, man måste följa den tills
man kommer ut i andra änden. Detta sker genom att e-tjänsten rensas från alla länkar
och knappar utom dem som behövs för att styra den.

Eftersom avsikten inte är att låsa in användaren, bara att hindra henne från att av
misstag förlora jobb hon gjort, måste det också finnas en Avbryt-funktion, som låter
henne lämna tunneln. Läs mer om Avbryt-knappar i R85. Användning av knappar i
formulär. Denna metod medför dock en hel del av de risker som tas upp i R74.
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Presentera externa tjänster på ett enhetligt sätt.

Senast uppdaterad: 2012-05-21
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Prio 1

Formella steg för identifiering och
signering i en e-tjänst
Kännetecknande för myndigheters tjänster är att de ofta hanterar personlig
information. Det finns därför ett mönster för hur flödet genom en myndighets e-tjänst
kan gå. Innan man fattar beslut om hur flödet ska se ut ska man bestämma om
tjänsten behöver använda sig av identifiering och signering.

Om denna riktlinje
Prioritet: 1
Principer: Användbar, Effektiv, Förtroendeingivande
Roller/arbetsuppgifter:
När i utvecklingsprocessen?:

Kännetecknande för myndigheters tjänster är att de ofta hanterar personlig
information. Det finns därför ett mönster för hur flödet genom en myndighets e-tjänst
kan gå. Innan man fattar beslut om hur flödet ska se ut ska man bestämma om
tjänsten behöver använda sig av identifiering och signering.

1. Identifiera. Många e-tjänster visar integritetskänsliga uppgifter om
användaren – till exempel lön eller hur långt handläggningen i hennes ärende
kommit. Innan tjänsten visar sådana uppgifter måste den i de fallen säkerställa
att personen vid datorn verkligen är den hon utger sig för att vara, den måste
be användaren legitimera sig, så att hon är säkert identifierad. Visas ingen
integritetskänslig information behövs inte identifieringen.

2. [användaren utför sitt ärende]
3. Granska. När användaren gjort i ordning sitt ärende och ska skicka in det, är

det bra att först visa en sammanställning, så att hon kan kontrollera att de
ifyllda uppgifterna är korrekta.

4. Signering. När användaren granskat och är nöjd, ”signerar” hon sitt ärende.
Det är naturligtvis inte fråga om en egentlig namnteckning, utan om att
användaren återigen måste identifieras, så att tjänsten verkligen är säker på att
användaren är rätt person. För att det ska räknas som en signatur i juridisk
mening är det viktigt att användaren är medveten om att det sker.
Identifieringen kan därför inte användas som underskrift även om det rent
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tekniskt kanske är samma sak som sker.
5. Skicka. Slutligen skickar användaren in handlingen. Ofta kan ”att

underteckna” och ”att skicka” slås ihop. I så fall används bara signera-
symbolen.

Senast uppdaterad: 2012-05-21

Riktlinje nr 72

webbriktlinjer.se

Vägledning för
Webbutveckling Sida 146 / 232



Prio 1

Kräv inte säkrare inloggning än vad
informationen kräver
När man väljer om en e-tjänst ska ha stöd för identifiering eller signering ska man ta
hänsyn till vilka krav informationen ställer. Man ska inte ha en för hög säkerhetsnivå
då det gör tillgången onödigt krånglig för användaren och man ska inte ha en för låg
säkerhet då det kan få negativa konsekvenser för användaren.

Om denna riktlinje
Prioritet: 1
Principer: Användbar, Effektiv, Förtroendeingivande
Roller/arbetsuppgifter:
När i utvecklingsprocessen?:

När man väljer om en e-tjänst ska ha stöd för identifiering eller signering ska man ta
hänsyn till vilka krav informationen ställer. Man ska inte ha en för hög säkerhetsnivå
då det gör tillgången onödigt krånglig för användaren och man ska inte ha en för låg
säkerhet då det kan få negativa konsekvenser för användaren.

Analysera informationen och eventuella lagar som gäller och fråga målgruppen hur
känslig informationen är, välj sedan skyddsnivå utifrån resultatet.

E-ID är en vanlig metod för identifiering med hög säkerhet. Exempel på andra
möjliga metoder för identifiering är Facebook och det finns också ett stort antal andra
möjligheter.

Kräver inte tjänsten säker identifiering ska man erbjuda möjligheten att inte behöva
identifiera sig överhuvudtaget.

Även om en e-tjänst inte kräver inloggning kan man dock ge användaren möjlighet
att logga in så att vissa uppgifter i formuläret fylls i automatiskt.

Senast uppdaterad: 2012-05-21
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Prio 1

Ge användaren möjlighet att förbereda sig
inför användandet av en e-tjänst
Användare skall inte behöva avbryta en process för att det saknas information som
krävs för att slutföra processen. Gör det därför möjligt att på förhand få reda på
vilken information som krävs om det är rimligt att anta att användaren måste
förbereda sig inför användandet av tjänsten.

Om denna riktlinje
Prioritet: 1
Principer: Användbar, Effektiv
Roller/arbetsuppgifter:
När i utvecklingsprocessen?:

Användare skall inte behöva avbryta en process för att det saknas information som
krävs för att slutföra processen. Gör det därför möjligt att på förhand få reda på
vilken information som krävs om det är rimligt att anta att användaren måste
förbereda sig inför användandet av tjänsten.

Ett alternativ är att i anslutning till tjänsten i punktform beskriva eventuell
information användaren måste ha tillgång till för att kunna slutföra tjänsten.

Förhandsgranskning kan också ske genom att man kan gå igenom den vanliga
tjänsten utan att logga in och utan att få varningar för att obligatoriska fält inte är
ifylld, dessa varningar visas när man försöker skicka in sina uppgifter. Man kan även
ha en speciell länk för förhandsgranska där det inte är möjligt att fylla i uppgifter.
Detta minskar risken för att användaren börjar fylla i formuläret men inte kan
slutföra transaktionen.

Exempel
Information för ansökan om bygglov på orebro.se:
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Prio 1

Presentera externa tjänster på ett enhetligt
sätt
Tjänster som utvecklas och driftas externt blir vanligare i offentlig sektor. Även
tjänster som skapas av organisationen själv utvecklas ofta i separata system och är på
så sätt skilda från webbplatsen. För att öka användarupplevelsen och nivån av
tillgänglighet på webbplatsen ska man sträva efter att integrera dem på webbplatsen
så pass mycket att användaren inte upplever att den är fristående eller att den ser
märkbart annorlunda ut. De ska smälta in i det grafiska formspråket och inte ha
andra interaktionsmönster än webbplatsen i övrigt.

Om denna riktlinje
Prioritet: 1
Principer: Användbar, Effektiv, Förtroendeingivande, Tillgänglig
Roller/arbetsuppgifter: Tillgänglighet
När i utvecklingsprocessen?:

Tjänster som utvecklas och driftas externt blir vanligare i offentlig sektor. Även
tjänster som skapas av organisationen själv utvecklas ofta i separata system och är på
så sätt skilda från webbplatsen. För att öka användarupplevelsen och nivån av
tillgänglighet på webbplatsen ska man sträva efter att integrera dem på webbplatsen
så pass mycket att användaren inte upplever att den är fristående eller att den ser
märkbart annorlunda ut. De ska smälta in i det grafiska formspråket och inte ha
andra interaktionsmönster än webbplatsen i övrigt.

Integrationen bör göras så att html-koden för e-tjänsten och html-koden för
webbplatsen visas tillsammans i en html-sida så att man drar nytta av den inbyggda
tillgänglighet som finns i mallarna. Detta gör också att navigation och andra
sidelement beter sig konsekvent även för dem som inte bara använder syn och mus
för att använda webbplatsen. Detta kan göras genom att tjänsten blir en del av
webbplatsens kod eller att webbplatsens kod blir en del av tjänsten. Ett mål är att
html-kod bara ska finnas på ett ställe så att det blir möjligt och enkelt att göra
uppdateringar som slår igenom överallt.

Det finns fyra olika nivåer på tjänster och det finns olika saker man ska tänka på när
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man bestämmer sig för om man ska integrera tjänsterna på webben eller inte.

1. Informationstjänster Tekniskt enkla tjänster som främst består av text och
bilder. Dessa ska man alltid sträva efter att integrera i webbplatsen.

2. Enkla söktjänster Exempel på detta är funktioner som sök personer eller sök
handlingar. Dessa ska man alltid sträva efter att integrera i webbplatsen.

3. E-tjänster Här utför besökaren något och ofta skickas information vidare till
handläggare i organisationen. Dessa ska man alltid sträva efter att integrera om
de inte kan klassas som egna webbapplikationer.

4. Webbapplikationer Med detta menas större tjänster som kan liknas vid egna
verkamhetssystem. I många fall är det inte rimligt att integrera dessa då de är
för avancerade för att placeras i innehållsytan i en webbplats mallar. Till
exempel är det kanske inte rimligt att integrera ett helt webbaserat e-
postsystem som en del av ett intranät. Utgå ifrån besökarna och ställ frågan:
Blir det enklare för besökarna om vi integrerar tjänsten, slipper de lära sig nya
sätt att navigera och använda webbplatsen eller blir det svårare på grund av
hur tjänsten begränsas av att integreras?. Svaret avgör åt vilket håll du ska
sträva.

Exempel
Innan integration av evenemangslista på orebro.se:

Efter integration av evenemangslista:

webbriktlinjer.se

Vägledning för
Webbutveckling Sida 151 / 232

http://www.orebro.se/


Fördjupning
Steve Krugs bok ”Don’t make me think” (Pearson Professional Education 2005) ger
en bra förståelse för problematiken.
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Prio 1

Gruppera och skapa möjlighet att hoppa
förbi delar på sidorna
Det kan ta lång tid att ta sig till olika delar av ett dokument när man navigerar med
tangentbord eftersom man normalt måste stega sig förbi varje länk. Webbplatser som
har ett omfattande och komplext menysystem med många länkar kan försvåra
avsevärt för många användare. Ett sätt att förebygga detta problem är att bygga in
genvägar i strukturen.

Om denna riktlinje
Prioritet: 1
Principer: Användbar, Tillgänglig
Roller/arbetsuppgifter: Tillgänglighet
När i utvecklingsprocessen?:

Det kan ta lång tid att ta sig till olika delar av ett dokument när man navigerar med
tangentbord eftersom man normalt måste stega sig förbi varje länk. Webbplatser som
har ett omfattande och komplext menysystem med många länkar kan försvåra
avsevärt för många användare. Ett sätt att förebygga detta problem är att bygga in
genvägar i strukturen.

Med hjälp av genvägar kan användaren till exempel hoppa över en hel menygrupp
eller hoppa över all navigation och komma direkt till sidans innehåll. En webbplats
med många olika menygrupper och block med information kan behöva flera
alternativa genvägar. På enklare webbplatser kan det räcka att ge användaren
möjlighet att hoppa över hela navigationen för att komma till innehållet. En annan
lösning är att placera innehållet först i HTML-koden och i stället tillhandahålla en
genväg till navigationen.

Genvägar underlättar inte bara för den som navigerar med hjälp av tangentbord, utan
är också till mycket stor hjälp för den som besöker webbplatsen med en mobiltelefon
eller handdator.

Genvägar bör i första hand vara synliga för att öka chansen att de användare som
behöver dem förstår att de finns. Om omständigheterna gör det svårt att på ett bra
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sätt passa in genvägarna i webbplatsens form kan de döljas med hjälp av stilmallar.
Genvägarna ska i så fall göras så att de blir synliga när man tabbar till dem och
därmed blir aktiva[hänvisning VLWEBB Gör länkar och klickbara ytor enkla att
använda för alla].

Sidans olika delar bör också få tydliga rubriker eller etiketter, gjorda med h-rubriker.
Detta hjälper främst användare med skärmläsare. Etiketter som seende användare
inte är i behov av (till exempel eftersom siddelens funktion framgår av utseende och
sammanhang) kan döljas.

Exempel
Synlig genväg till innehållet används av Filosofiska fakulteten vid Göteborgs
universitet, se http://hum.gu.se. Dold genväg till navigationen används av bl.a.
www.bolagsverket.se och www.stockholm.se. Stäng av användning av stilmallar i
din webbläsare. Då framträder länken ”Hoppa till navigering” överst på sidan.

Mätbarhet
Kontrollera att synliga genvägar fungerar genom att följa dem. Om inga genvägar är
synliga, börja navigera på sidan med hjälp av tangentbordet. Eventuella genvägar
bör då visas när de blir aktiva.

Ta bort stilmallarna, och kontrollera att rubrikstrukturen för sidan är vettig och att
det utifrån den går att identifiera alla delar av sidan. Analys av koden kan krävas.

Senast uppdaterad: 2012-05-21
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Prio 1

Döp e-tjänster utifrån vad de gör för
användaren
Fokusera på det besökaren vill uppnå och använda aktivitetsinriktad terminologi när
du döper en e-tjänst. Det gör det lättare för användaren att hitta till rätt tjänst.

Om denna riktlinje
Prioritet: 1
Principer: Användbar
Roller/arbetsuppgifter:
När i utvecklingsprocessen?:

Fokusera på det besökaren vill uppnå och använda aktivitetsinriktad terminologi när
du döper en e-tjänst. Det gör det lättare för användaren att hitta till rätt tjänst.

Några tips:

Använd till exempel ”ansök om…” istället för ”e-tjänst för…”.
Samla tjänster under t.ex. ”Självservice” istället för ”E-tjänster”.
Behandla blanketter och e-tjänster på samma sätt ut ett informationsperspektiv.

För personer som inte arbetar inom offentlig sektor kan ordet ”e-tjänst” vara svårt att
förstå. Undvik därför ordet ”e-tjänster” när du riktar dig till användare.

Mätbarhet
Utvärdera webbplatsen med användare för att säkerställa att terminologin är
begriplig.

Exempel
Stockholms stad samlar tjänster under rubriken ”Självservice”. Där presenteras
tjänster med bland annat följande rubriker:

”Förskola – Ansök om plats”
”Vigsel – Boka tid i Stadshuset”
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Prio 1

Meddela och ge användaren återkoppling
Kommunikationen med användare i ett myndighetsärende som utförs via webben är
viktig. Vanliga automatiserade funktioner för kommunikation är notifiering,
granskning, kvittens och mottagningsbevis.

Om denna riktlinje
Prioritet: 1
Principer: Effektiv
Roller/arbetsuppgifter:
När i utvecklingsprocessen?:

Kommunikationen med användare i ett myndighetsärende som utförs via webben är
viktig. Vanliga automatiserade funktioner för kommunikation är meddelande,
granskning, kvittens och mottagningsbevis.

Meddelande
Det finns ett antal kanaler som kan användas för att meddela användaren när statusen
i ett ärende ändras. Man ska sträva efter att låta besökaren själv välja på vilket sätt
notifieringen ska ske. Några exempel är e-post, sms eller sociala mediekanaler. Vilka
kanaler som är lämpliga beror på målgruppen och informationen som ska skickas.
Är inte informationen känslig kan den skickas i sin helhet via notifieringskanalen.
Exempel kan vara bevakning av ett vägbygge i kommunen som nu är avslutad eller
att en bok man reserverat finns för avhämtning på biblioteket. Information om var
man loggar in för att se hela beskedet ska finnas med i notifieringen.

Granskning och kvittens
När användaren har fyllt i alla uppgifter som e-tjänsten kräver ska uppgifterna kunna
granskas innan de slutligen skickas in.

När användaren har skickat uppgifterna till myndigheten ska denne få en kvittens på
att data har skickats. Webbkvittensen bör kompletteras med ett e-postmeddelande till
användaren med överensstämmande information.

Kvittensen ska innehålla uppgift om till vilken myndighet formulärdata skickats,
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ärendenummer och kontaktuppgifter till myndigheten. Kvittensen bör även ge
uppgift om vad nästa steg i processen är: Ska användaren göra något ytterligare eller
invänta synpunkter eller beslut från myndigheten?

Mottagningsbevis
När myndigheten har mottagit formulärdata från en användare i ett ärende ska ett
bevis på den mottagna handlingen skickas till användaren. Observera att bevis på
mottagen handling och kvittens ofta är två olika saker.

Se även R2: Ge begripliga felmeddelanden samt R73: Ge användaren möjlighet att
förbereda sig inför användandet av en e-tjänst.

Exempel
www.biblioteket.stockholm.se vars Mina sidor bland annat skickar ut en
förseningsvarning några dagar innan lånetiden går ut.

www.verksamt.se/tillstand är ett exempel på en tjänst som kommunicerar med
användaren via automatiska funktioner.

Mätbarhet
Mäts via användartest.

Senast uppdaterad: 2012-05-21
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Prio 1

Brödsmulor eller sökstigar i e-tjänster
Brödsmulor är ett vanligt förekommande navigationselement, men man stöter ofta på
problem med dessa när man vill att de ska uppdateras även i tjänster, speciellt tjänster
som sträcker sig över flera sidor. Man bör sträva efter att de även fungerar inne i
tjänster, men i vissa fall är innehållet så dynamiskt att det inte tillför besökaren något.
I dessa fall kan man välja att låta brödsmulestigen sluta vid ingångssidan till tjänsten
och då se likadan ut för alla sidor i tjänsten.

Om denna riktlinje
Prioritet: 1
Principer: Användbar
Roller/arbetsuppgifter:
När i utvecklingsprocessen?:

Brödsmulor är ett vanligt förekommande navigationselement, men man stöter ofta på
problem med dessa när man vill att de ska uppdateras även i tjänster, speciellt tjänster
som sträcker sig över flera sidor. Man bör sträva efter att de även fungerar inne i
tjänster, men i vissa fall är innehållet så dynamiskt att det inte tillför besökaren något.
I dessa fall kan man välja att låta brödsmulestigen sluta vid ingångssidan till tjänsten
och då se likadan ut för alla sidor i tjänsten.

Senast uppdaterad: 2012-05-21
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Prio 1

Datumstämpla bara informationssidor
Publicerings- och uppdateringsdatum är ofta överflödigt på sidor sidor som inte är
informationsbaserade (till exempel sidor med e-tjänster eller sökresultatssidor). Ta
ställning till om det är relevant i det enskilda fallet. Finns det något annat datum än
publiceringsdatum som är relevant? Om tjänsten är uppdaterad för att gälla för ett
uppdaterat regelsystem till exempel? Finns detta någon annanstans?

Om denna riktlinje
Prioritet: 1
Principer: Förtroendeingivande
Roller/arbetsuppgifter:
När i utvecklingsprocessen?:

Publicerings- och uppdateringsdatum är ofta överflödigt på sidor sidor som inte är
informationsbaserade (till exempel sidor med e-tjänster eller sökresultatssidor). Ta
ställning till om det är relevant i det enskilda fallet.

I vissa fall kan det finnas andra datum än publiceringsdatum som är relevant till
exempel datum ett nytt regelverk började gälla. Var tydlig med när ett datum
signalerar något annat än publicerings- eller uppdateringsdatum.

Senast uppdaterad: 2012-05-21
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Prio 1

Följ standarder
Följ standarder för:

Uppmärkningskod – HTML 4.01 eller HTML 5, se Utveckla webbplatsen
enligt en standard snarare än för en webbläsare (R81).
Presentation och layout med stilmallar, se Separera innehåll från design –
använd externa stilmallar för att styra presentation och layout (R82).

Om det går att prenumerera på innehåll på webbplatsen via prenumerationskanaler,
se till att koden i RSS-kanalerna följer standard, se Gör det möjligt att prenumerera
på information (R87).

Om denna riktlinje
Prioritet: 1
Principer: Användbar, Tekniskt oberoende, Tillgänglig, Åtkomlig över tid
Roller/arbetsuppgifter: Standarder för webbplatser, Tillgänglighet
När i utvecklingsprocessen?:

Följ standarder för:

Uppmärkningskod – HTML 4.01 eller HTML 5, se Utveckla webbplatsen
enligt en standard snarare än för en webbläsare (R81).
Presentation och layout med stilmallar, se Separera innehåll från design –
använd externa stilmallar för att styra presentation och layout (R82).

Om det går att prenumerera på innehåll på webbplatsen via prenumerationskanaler,
se till att koden i RSS-kanalerna följer standard, se Gör det möjligt att prenumerera
på information (R87).

Några tips
En intern analys kan krävas före beslutet om vilken standard som ska
tillämpas. Bland annat gäller det att säkerställa att de publiceringsverktyg som
ska användas har stöd för den föreslagna standarden. Detta gäller även andra
typer av system, till exempel ärendehanteringssystem med webbaserade
gränssnitt som ingår i lösningen.
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Ta reda på hur du kan kontrollera att de valda standarderna efterföljs och på
vilka verktyg som kan användas för verifiering och kvalitetskontroll.
Om äldre material ska återanvändas bör materialet analyseras så att det inte
innehåller uppmärkningskod som inte stöds av standarden. Det återanvända
materialet kan behöva gås igenom och tvättas från felaktig eller gammal
uppmärkningskod.
Om flera system ska integreras i samma gränssnitt bör du kontrollera att de
klarar av att samverka under en gemensam gränssnittsstandard.
Var uppmärksam på verktyg som automatiskt konverterar material till HTML.
Vid automatkonverteringar från till exempel ett ordbehandlingsprogram till
HTML skapas det ofta felaktig uppmärkningskod.
Undvik att använda externa verktyg, som JavaScript-bibliotek, för att följa
standarder. Se Gör inte webbplatsen beroende av JavaScript (R93).

Mätbarhet
Hur väl webbplatsen följer webbstandarder kan mätas med hjälp av automatiserade
verktyg, se till exempel:

http://validator.w3.org/

Senast uppdaterad: 2012-05-21
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Prio 1

Utveckla webbplatsen enligt en standard
snarare än för en webbläsare
Utvecklingen av webbläsare går mot bättre överensstämmelse med de standarder
som finns. Därför säkerställer du att koden fungerar i kommande versioner av
webbläsare om du väljer att följa webbstandarder. Du underlättar även för dem som
använder webbplatsen med andra verktyg.

Om denna riktlinje
Prioritet: 1
Principer: Användbar, Tekniskt oberoende, Tillgänglig, Åtkomlig över tid
Roller/arbetsuppgifter: Standarder för webbplatser, Tillgänglighet
När i utvecklingsprocessen?:

Utvecklingen av webbläsare går mot bättre överensstämmelse med de standarder
som finns. Därför säkerställer du att koden fungerar i kommande versioner av
webbläsare om du väljer att följa webbstandarder. Du underlättar även för dem som
använder webbplatsen med andra verktyg.

Grundprincipen är att ingen ska utestängas från den information som presenteras.
För att uppnå detta krävs att form (layout, färger, typsnitt) separeras från innehåll
(informativ text, bilder och ljud) och att korrekt semantisk uppmärkning används. Då
kan mottagaren själv omforma innehållet till det format som är lämpligast.

Att välja viktigare än vilken standard man väljer
Notera att det oftast är mindre viktigt vilken standard du väljer. Det viktiga är att man
väljer en standard att följa. Då får du möjligheter att kontrollera levererade mallar.

Ofta påverkas valet av standard av möjligheterna i det publiceringsverktyg man
använder. Därför är det viktigt att utvärdera vilka möjligheter som finns att följa olika
standarder vid val av publiceringsverktyg.

HTML 4.01
Merparten av alla webbläsare kan tolka HTML 4.01 på det sätt som standarden
avser.
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Strict eller transitional?
HTML 4.01 finns i två undervarianter, ”strict” och ”transitional”:

”Strict” innebär att man inte får använda några av de element som tidigare
gjorde det möjligt att blanda innehåll och presentationsinformation. Om du i
ditt projekt beställer HTML-mallar från en extern leverantör bör du i
kravställningen begära att mallarna ska validera mot undertypen ”Strict”. Då
säkerställer du att mallarna inte blandar innehåll med presentationsinformation.
”Transitional” tillåter vissa element för presentation. Detta gör det svårare att
testa om din webbplats blandar innehåll med presentation. Det behöver dock
inte påverka tillgängligheten om inga presentationselement används.

HTML 5
W3C arbetar med att ta fram HTML 5 standarden men arbetet är inte klart förrän
2014. Detta betyder inte att HTML 5 är oanvändbar tills dess, utan den stöds redan
till största del av de senaste webbläsarna och skall även kunna fungera med äldre
versioner till viss del. Risken att börja använda HTML 5 redan är att det kommer
förändringar till standarden och att supporten för formatet kommer att variera mellan
webbläsare och över tid allt eftersom webbläsarna utvecklas. Dessutom saknas till
stor del support för tillgänglighet.

Bakåtkompatibilitet
Det finns ingen skyldighet att stödja webbläsare som kraftigt avviker från standarden.
Detta gäller främst äldre webbläsare. Dessa kan fortfarande visa innehållet, men
layout och formatering kanske inte uppträder som avsett. Det är sällan
kostnadseffektivt att göra anpassningar för dessa webbläsare eller tillhandahålla
specialversioner av innehållet för specifika webbläsare.

Mätbarhet
För att kontrollera om en sida följer vald standard för uppmärkningskod kan du
använda W3C:s valideringsverktyg: [http://validator.w3.org]. Verktyget kan utgå
från länkar till sidor eller uppladdad HTML-kod för sidor som ännu inte är publikt
tillgängliga. För att kontrollera stilmallar finns ett motsvarande verktyg från W3C:
[http://jigsaw.w3.org/css-validator/].

Testning av webbplatsens utveckling bör i första hand göras i en av de webbläsare
med bäst stöd för standarder varefter anpassningar för andra webbläsare görs. Ibland
får man göra avkall på form och layout till förmån för att webbplatsens information
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och tjänster ska vara tillgängliga för alla användare.

Nya webbläsare tillkommer kontinuerligt vilket gör det än viktigare att utveckla
enligt en standard. Det finns fortfarande skillnader i hur väl webbläsarna stöder och
tolkar de olika standarderna, därför ska webbplatsen generellt sett testas i så många
webbläsare som möjligt.

Eftersom utvecklingen av webbläsare är snabb och trots att de olika tillverkarna blir
allt bättre på att följa standarder bör man vara försiktig med att rikta sin utveckling
mot de allra senaste versionerna av produkterna.

Fördjupning
Generell webbläsarstatistik: http://www.upsdell.com/BrowserNews/stat.htm
och http://www.w3schools.com/browsers/browsers_stats.asp
Prioritering av webbläsarstöd:
http://developer.yahoo.com/yui/articles/gbs/gbs_browser-chart.html
Tillgänglighetssupport i olika webbläsare för HTML 5:
http://html5accessibility.com/
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Prio 1

Separera innehåll från design – använd
externa stilmallar för att styra
presentation och layout
Cascading Style Sheets (CSS:er) eller stilmallar är en teknik som ger möjlighet att
sätta upp regler för webbplatsens utseende. Det gäller både hur textelement ska se ut,
var på sidan objekt ska placeras och hur deras utseende justeras.

Om denna riktlinje
Prioritet: 1
Principer: Användbar, Tillgänglig, Åtkomlig över tid
Roller/arbetsuppgifter: Tillgänglighet
När i utvecklingsprocessen?:

Cascading Style Sheets (CSS:er) eller stilmallar är en teknik som ger möjlighet att
sätta upp regler för webbplatsens utseende. Det gäller både hur textelement ska se ut,
var på sidan objekt ska placeras och hur deras utseende justeras.

Stilmallar kan länkas samman i en hierarki för att kunna bryta isär stora och
komplexa definitioner till generella och återanvändbara komponenter.
Slutanvändaren har också möjlighet att styra layouten efter sina önskemål och behov
genom egna skräddarsydda stilmallar, s.k. user stylesheets. På detta sätt kan en sida
ges ett högkontrastutseende.

Stilmallar ska i största möjliga utsträckning definieras i externa stilmallsdokument.
Användning av style-attributet för att definiera stilmallar direkt i HTML-koden bör
undvikas eftersom det innebär att uppmärkning för semantik och presentation
blandas.

Stilmallar ska användas för att styra hur texter, rubriker och länkar ska se ut i den
visuella presentationen. Där finns en koppling mellan visuell och strukturell
presentation. Om vi tar rubriker som exempel så definieras dokumentets struktur
med hjälp av korrekta rubrikelement (h1, h2, osv.) och rubrikernas utseende anges
genom att definiera de olika elementens utseende i stilmallar. H-elementet skapar den
strukturella och hierarkiska rubrikindelningen medan stilmallarna talar om hur olika
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rubriker ska se ut. Båda delarna är lika viktiga. Ibland behövs rubriker som i
strukturell mening är h1:or men som behöver ha olika utseenden rent visuellt. Det
går att lösa med flera klasser för h-elementen i stilmallarna.

Exempel
Bolagsverket (www.bolagsverket.se) och Södersjukhuset (www.sodersjukhuset.se)
är exempel på webbplatser med stilmallsbaserad layout.

Mätbarhet
Användandet av stilmallar kan generellt valideras med W3C:s valideringsverktyg.
För att utvärdera hur väl stilmallarna används för presentation och layout krävs
manuell genomgång av stilmallskoden i kombination med valideringen.
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Prio 1

Använd inte tabeller för layout
Tabeller ska inte användas för layout. Det finns i regel ingen anledning att använda
tabeller för webbplatsens grundkonstruktion.

Om denna riktlinje
Prioritet: 1
Principer: Användbar, Tillgänglig
Roller/arbetsuppgifter: Tillgänglighet
När i utvecklingsprocessen?:

Tabeller ska inte användas för layout. Det finns i regel ingen anledning att använda
tabeller för webbplatsens grundkonstruktion.

Enligt tanken bakom HTML ska tabeller användas för att presentera strukturerade
data i tabellform. Om man använder tabeller för formgivning skapas konflikter
mellan användares hjälpmedel och webbplatsens konstruktion. Det finns en risk att
informationen presenteras i fel ordning eller inte alls, beroende på hur komplexa
tabellstrukturer som används. Även om tabell-strukturen fungerar så kommer vissa
hjälpmedel att läsa upp information om tabellerna, vilket försvårar förståelsen av
innehållet.

För äldre och redan felkonstruerade webbplatser kan det vara svårt att helt komma
ifrån användningen av tabeller. Då kan ett bra första steg vara att förenkla
tabellstrukturen och att undvika tabeller i tabeller. Om en webbplats byggs om helt
från grunden till exempel vid byte av publiceringsverktyg ska samtliga layouttabeller
tas bort. Att sluta använda tabeller för layout och att istället formge med hjälp av
stilmallar (CSS:er) är att göra sin webbplats mer framtidssäker och mer flexibel.

Istället för tabeller, använd stilmallar för att styra presentation och layout, se
Separera innehåll från design – använd externa stilmallar för att styra presentation
och layout (R82).

Tips för att komma igång
För den som vill komma igång med att göra layout utan tabeller finns  mycket hjälp
att få från andra webbplatser. Flera av dessa har dessutom färdiga paket med
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typkonfigurationer för olika layouter som man kan utgå från. Några tips:

Incutio CSS Layouts
Webbdesignskolans kapitel om CSS-layout

Det finns även layoutverktyg som skapar en komplett uppsättning HTML och CSS
på det sätt du anger:

CSS Portal: Layout generator
CSS Creator: Layout generator

Exempel
Om tabeller används för layout krävs analys av koden samt granskning för att
säkerställa att webbplatsen fungerar. Var noga med att informationen presenteras
logiskt även för användare som använder hjälpmedel.

Mätbarhet
Om tabeller används för layout krävs analys av koden samt granskning för att
säkerställa att webbplatsen fungerar. Var noga med att informationen presenteras
logiskt även för användare som använder hjälpmedel. Granskningen kan göras med
till exempel:

Web Developer Extension för Firefox
Web Accessibilty Toolbar för Internet Explorer. Finns i svensk version.
HTML Validator för Firefox. W3C:s valideringsverktyg i en lokal installation.
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Prio 1

Testa kodkvaliteten
Om webbplatsen har sidmallar och stilmallar med god kodkvalitet och följer
standarder ökar möjligheterna till att alla besökare kan komma åt informationen och
tjänsterna på webbplatsen oavsett vilka verktyg de använder. Kontrollera därför att
mallar för såväl funktioner och tjänster som stilmallar validerar i enlighet med vald
standard. Kontrollera även att mallarna har en uppsättning av metadata.

Om denna riktlinje
Prioritet: 1
Principer: Användbar, Tillgänglig, Åtkomlig över tid
Roller/arbetsuppgifter: Tillgänglighet
När i utvecklingsprocessen?:

Om webbplatsen har sidmallar och stilmallar med god kodkvalitet och följer
standarder ökar möjligheterna till att alla besökare kan komma åt informationen och
tjänsterna på webbplatsen oavsett vilka verktyg de använder. Kontrollera därför att
mallar för såväl funktioner och tjänster som stilmallar validerar i enlighet med vald
standard. Kontrollera även att mallarna har en uppsättning av metadata.

Som beställare kan du kräva att leverantören vid leverans bifogar
valideringsprotokoll för samtliga mallar. Mallar som inte validerar bör inte
godkännas för leverans, om inte leverantören har acceptabla argument för alla
valideringsfel.

Tänk på att även om webbplatsen validerar korrekt kan tillgängligheten vara
bristfällig på grund av komplex layout, JavaScript och andra beroenden som inte
stöds av användarens webbläsare.

En webbplats som validerar och är tillgänglig är inte automatiskt användbar och
uppfyller besökarnas förväntningar och behov. Men en tillgänglig webbplats är en
förutsättning för att informationen på webbplatsen ska nå ut till så många användare
som möjligt.

Med tillgänglighet avses dels hur tillgänglig en webbplats är för användare med
funktionshinder, dels hur tillgänglig den är för användare i olika tekniska miljöer, till
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exempel någon med en äldre webbläsare eller någon som surfar via mobiltelefonen.
God kodkvalitet som följer standarder och validerar bidrar till att webbplatsen blir
åtkomlig för användaren oavsett funktionshinder eller teknisk miljö. Åtkomst till
webbplatsen garanterar dock inte att besökarna förstår eller har nytta av
informationen och tjänsterna på webbplatsen. Tester av grundläggande tillgänglighet
måste därför kompletteras med användningstester.

Tekniska rapporter om de senaste W3C-standarderna
Webbstandardprojektet (the Web Standards Project)

Mätbarhet
För att kontrollera kod, använd W3C:s valideringsverktyg för de standarder som
finns.

W3C:s uppmärkningsspråksvalidering
W3C:s stilmallsvalidering
W3C:s allt-i-ett-validering
Tips på gratis tilläggsprogram till webbläsaren för att kontrollera kodkvaliteten
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Prio 1

Användning av knappar i formulär
Eftersträv att använda så få knappar som möjligt i ett formulär och markera den
knapp som tar användaren framåt (aktionsknappen) extra tydligt.

Om denna riktlinje
Prioritet: 1
Principer: Användbar, Effektiv, Förtroendeingivande, Tillgänglig
Roller/arbetsuppgifter: Tillgänglighet
När i utvecklingsprocessen?:

Eftersträv att använda så få knappar som möjligt i ett formulär och markera den
knapp som tar användaren framåt (aktionsknappen) extra tydligt.

Namnet på knappen bör väljas så att den berättar vad som kommer att hända när
användaren klickar på den, till exempel ”Beräkna slutpension” eller ”Lägg till ny
inkomst”.

Erbjud också användaren möjlighet att spara vid behov. Om formuläret består av
flera sidor ska det finnas en Avbryt-knapp. Avbryt ska då avbryta hela flödet, inte
bara gå tillbaka till föregående sida i formuläret. Undvik att använda Rensa-knappar i
formulär. Risken att en användare av misstag rensar alla fält är större än behovet att
kunna rensa alla fält.

Placering av knappar
Placeringen av knappar påverkas av hur formuläret är uppbyggt och hur många
knappar som finns. Placera knappar visuellt och flödesmässigt i en logisk sekvens så
att användare enkelt kan navigera med hjälp av tangentbordet. Knappar som logiskt
hör ihop bör grupperas. Placera knappar av typen Avbryt till höger om
aktionsknappen. Om horisontella rader av knappar används ska avståndet mellan
knapparna vara så stort att det enkelt går att skilja knapparna åt.

Undvik bildbaserade knappar
Undvik att använda bildbaserade knappar i formulär eftersom texten i sådana
knappar inte kan förstoras. I vissa lägen kan det dock av användbarhetsskäl vara mer
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tydligt med bildbaserade knappar. Ett exempel på detta är aktionsknappar som tydligt
visar huvudflödet genom en webbapplikation. I dessa lägen ska texten i knappen vara
12 px eller större. Bildbaserade knappar ska ges en alt-text. Value-attributet används
inte om webbläsaren inte visar bilder.
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Prio 1

Basera inte viktig funktionalitet på format
som kräver insticksprogram
Även om de flesta användare har insticksprogram som hanterar insticksbaserat
innehåll såsom Flash, Silverlight och Quicktime i sin webbläsare gäller det inte alla.
Vissa användare stänger av insticksstödet av säkerhetsskäl, för att slippa reklam eller
för att det är för bandbreddskrävande. Andra använder en webbläsare eller en
plattform som saknar stöd för den typen av insticksprogram, till exempel många
mobiltelefoner.

Om denna riktlinje
Prioritet: 1
Principer: Användbar, Tekniskt oberoende, Tillgänglig, Åtkomlig över tid
Roller/arbetsuppgifter: Tillgänglighet
När i utvecklingsprocessen?:

Även om de flesta användare har insticksprogram som hanterar insticksbaserat
innehåll i sin webbläsare, som Flash, Silverlight och Quicktime, gäller det inte alla.
Vissa användare stänger av insticksstödet av säkerhetsskäl, för att slippa reklam eller
för att det är för bandbreddskrävande. Andra använder en webbläsare eller en
plattform som saknar stöd för den typen av insticksprogram, till exempel många
mobiltelefoner.

Även om användarens webbläsare har ett insticksprogram som hanterar dessa format
ställer det ofta till med problem för den som använder någon form av hjälpmedel
eller inte kan använda mus. Det är också viktigt att vara medveten om att även om
man använder de inställningar och funktioner för tillgänglighet som finns i formatets
utvecklingsmiljö är det bara vissa hjälpmedel som kan dra nytta av det, och dessutom
bara på vissa plattformar.

Använd därför inte insticksbaserade format för funktionalitet som är kritisk för
webbplatsen, till exempel för navigering eller formulärhantering. Tänk på att även
icke-kritiskt innehåll ska ha alternativ till insticksbaserade format i så stor
utsträckning som möjligt.
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Insticksbaserade multimediala format kan däremot med fördel användas för att
underlätta förståelsen av viss information, till exempel för att med hjälp av animering
beskriva ett händelseförlopp. De går också utmärkt att använda i dekorativt syfte,
precis som man kan använda bilder för att förbättra webbplatsens visuella
framtoning. Det viktiga är att man gör det på ett sätt som inte hindrar någon från att
använda webbplatsen.

I de fall insticksbaserade multimediala format används för att presentera information
eller tillhandahålla funktionalitet måste tydliga och likvärdiga alternativ finnas. Till
exempel kan en animering som beskriver ett förlopp ersättas av en stillbild
tillsammans med en beskrivande text.

När det alternativa innehållet väsentligt skiljer sig bör man också tydliggöra för
användaren att det som presenteras är ett alternativt innehåll och förklara varför det
visas. Det är också lämpligt att förklara var användaren kan hitta de insticksprogram,
webbläsare och operativsystem som behövs för att ta del av den multimediala
presentationen.

Några tips
Använd insticksbaserade multimediala format endast när det är väl motiverat.
Undersök först om det går att använda mer tillgängliga format.
Tänk på vad som händer om stöd för formatet saknas.

Stäng av insticksformatet och försök använda webbplatsen.
Prova t.ex. att navigera utan mus.

Tänk på att insticksbaserade format på flera megabyte kan ta lång tid att ladda
för användare med låg bandbredd.
Script används ofta för att kontrollera om besökaren använder ett visst
insticksbaserat format. Se till att scriptet är utformat så att de inte ger fel
besked bara för att användaren har script avslaget.
Se till att det format som används infogas i webbsidan på ett sätt som fungerar i
så många webbläsare som möjligt.

Mätbarhet
Testa webbplatsen med de vanligaste webbläsarna för målgruppen. Prova både med
insticksprogram på- och avslagna. Testa att navigera webbplatsen och den aktuella
informationen utan mus eller något hjälpmedel.
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Prio 2

Gör det möjligt att prenumerera på
information
Genom att erbjudas prenumeration på information från myndigheten kan
webbplatsens målgrupper hålla sig underrättade om vad som händer inom
myndighetens område.

Om denna riktlinje
Prioritet: 2
Principer: Användbar, Effektiv, Tekniskt oberoende
Roller/arbetsuppgifter:
När i utvecklingsprocessen?:

Genom att erbjudas prenumeration på information från myndigheten kan
webbplatsens målgrupper hålla sig underrättade om vad som händer inom
myndighetens område.

Prenumerationer kan delas in i två kategorier:

1. Prenumeration för att bli uppmärksammad om uppdateringar av innehållet på
en webbplats.

2. Prenumeration på ett nyhetsbrev eller liknande som inte behöver ha en direkt
anknytning till webbplatsen.

Varje prenumeration bör riktas mot identifierade behov hos webbplatsens
målgrupper. Kartlägg därför vilken information från myndigheten som era
målgrupper är intresserade av att prenumerera på.

Exempel på innehåll som kan göras tillgängligt i prenumerationer:

nyheter
pressmeddelanden
nya publikationer och rapporter
kalendarium
upphandlingar
platsannonser

Riktlinje nr 87

webbriktlinjer.se

Vägledning för
Webbutveckling Sida 177 / 232

http://www.webbriktlinjer.se/vagledning/prioritet/2/
http://www.webbriktlinjer.se/vagledning/prioritet/2/
http://www.webbriktlinjer.se/vagledning/principer/anvandbar/
http://www.webbriktlinjer.se/vagledning/principer/effektiv/
http://www.webbriktlinjer.se/vagledning/principer/tekniskt-oberoende/


krisinformation
rättsinformation
uppdateringar av innehållet på webbplatsen.

Utsätt inte prenumeranter för brus. Varje post som publiceras i en prenumeration ska
vara relevant för målgruppen. Användaren bör kunna ange ett eller flera avgränsade
ämnesområden för sin prenumeration. Med ett specialiserat innehåll är det viktigt att
leva upp till användarnas förväntningar och inte leverera ett för generellt innehåll. I
en prenumeration på till exempel upphandlingsnyheter förväntar man sig inte att få
platsannonser bara för att det för tillfället inte pågår några upphandlingar. Välj en
ambitionsnivå som ligger i linje med resurser och framtida innehåll.

Utöver att ämnet ska vara relevant, är det ibland viktigt att nå ut vid en viss tidpunkt.
Publicering en eftermiddag före helgdag och förmiddag efter helgdag är tidpunkter
då det generellt sett kan vara svårare att nå ut.

I prenumerationer skummar många användare enbart rubriker och de första
meningarna. Därför är det extra viktigt att innehållet har bra rubriker, och är skrivet
med det viktigaste först. Försök att fånga läsarens uppmärksamhet och få läsaren att
känna att informationen är rättvisande. Se även avsnittet Skriva för webben.

Ett prenumerationsmeddelande ska innehålla uppgifter om:

Avsändare. Namnet på organisationen samt webbadress och kontaktuppgifter.
Observera att användaren kan tänkas svara på e-postmeddelandet och att det
därför bör vara en giltig avsändaradress.
Eventuell fördjupning. Ge länkar till relevanta och uppdaterade sidor på er
eller andras webbplatser.

Prenumeration via e-post
Om prenumerationen är ett nyhetsbrev bör brevet utformas så att det kan läsas av
olika typer av e-postklienter. Om utskicket görs i ett HTML-baserat format ska det
finnas möjlighet att få brevet i textformat. Om meddelandet skapas i HTML-format,
inled med en länk till en webbsida där samma innehåll kan läsas.

Undvik att bifoga Word- eller pdf-filer. Innehållet i meddelandet bör begränsas så att
filen inte blir för tung för mottagaren att hantera. Tänk på att många e-postklienter
inte visar bilder i nyhetsbrev om de är länkade till en webbplats och inte bifogade i
meddelandet. Om bilder bifogas är det viktigt att begränsa deras storlek.
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Hämta inte in mer information om prenumeranten än nödvändigt. Ofta räcker det
med e-postadressen. Ange hur kontaktinformationen kommer att hanteras: endast för
att hantera prenumerationen, eller även för andra situationer där den kan komma att
användas. Se R20. Upplys hur juridisk information och kakor hanteras.

Prenumeration via syndikerade nyhetsflöden
Ett annat sätt att ge möjlighet till prenumeration är syndikerade nyhetsflöden, en
teknik för att hämta nyhetsrubriker och sammanfattningar från en webbplats. Den
innebär att innehåll från webbplatsen återpubliceras i ett syndikerat nyhetsflöde. Då
kan privatpersoner och organisationer som vill bevaka ett område eller flera
webbplatser på enkelt sätt få uppdateringar utan att besöka de olika webbplatserna.
När webbplatsens redaktion publicerar material kan nyhetsflödets prenumeranter
automatiskt hämta nyheter i den takt de har ställt in sin flödesläsare på. Informationen
behöver alltså bara publiceras på ett ställe.

Syndikerade nyhetsflöden underlättar även för en del användare med mobila enheter.
Nyhetsflödet blir då ett effektivt sätt att ta del av nyheter från webbplatsen utan att
behöva ladda hela sidan.

De två främsta formaten för syndikerade nyhetsflöden är RSS och Atom. Båda två
stöds av de största webbläsarna men kan behöva verifieras om det är någon speciell
funktionalitet som ska användas. Observera att begreppet RSS ofta används
synonymt med både RSS, Atom och andra liknande tekniker. Använd därför
begreppet nyhetsflöde när det gäller flera tekniker, ange annars den specifika
teknikens benämning.

Teknisk lösning för nyhetsflöden
Många publiceringsverktyg har funktionalitet för att presentera innehållet på
webbsidor i nyhetsflöden. Atom går dessutom att utöka med egna element för mer
avancerade ändamål. För mer information om Atom-specifikationen och hur du
skapar nyhetsflöden i Atom, se:

Atom-specifikationen, RFC 4287 (på engelska)

När du skapar ett nyhetsflöde:

Använd i första hand RSS version 2.0 eller Atom 1.0 för att skapa
nyhetsflöden.

webbriktlinjer.se

Vägledning för
Webbutveckling Sida 179 / 232

http://www.webbriktlinjer.se/r/20-upplys-hur-juridisk-information-och-kakor-hanteras/
http://www.ietf.org/rfc/rfc4287.txt


Ange informationen enligt teckenkodstandarden UTF-8. Denna
teckenkodstandard ger möjligheter att uttrycka information med andra tecken
än västerländska.
Kontrollera att nyhetsflödets kod validerar med hjälp av en
nyhetsflödesvalidator.
Ge nyhetsflödet ett namn enligt principen: <organisation> <namn på
nyhetsflödet> <eventuellt ämnesområde>. Exempel: E-delegationen –
Vägledningen för webbutveckling – Diskussionsforum

Flera nyhetsflöden utifrån samma information är också möjligt, till exempel för
mottagare som har intresse av olika delar av en myndighets verksamhet.
Nyhetsflöden kan även användas för att återpublicera innehåll på andra webbplatser,
se R89. Gör det möjligt för andra att återanvända webbplatsens innehåll.

Om URL:en till ett nyhetsflöde byts ut, gör en omdirigering i koden på samma sätt
som för sidor som flyttas, se R56. Låt inte en webbadress sluta fungera. Då slipper
prenumeranterna ändra sin prenumeration för hand.

Gör nyhetsflödet känt
Uppmärksamma webbplatsens besökare om att det finns nyhetsflöden genom att
sidor som har tillhörande RSS-kanaler använder link-elementet i koden. Då visar
moderna webbläsare att det finns en RSS-kanal kopplad till sidan.

<link rel="alternate" type="application/rss+xml"

title="organization - namn på kanalen" href="länk till

sidans RSS-kanal" />

En sida kan ha flera nyhetsflöden. I detta fall anger du ett link-element för varje
nyhetsflöde.

Ge träff vid sökning på nyhetsflöden med webbplatsens sökfunktion. Du kan även
förtydliga för användaren att sidan innehåller en länk till ett nyhetsflöde genom att
använda RSS-ikonen. Ikonen bör då vara länkad till nyhetsflödet. I anslutning till
ikonen, länka till en beskrivning av hur man startar en prenumeration.

Skapa en sida med en förteckning över webbplatsens nyhetsflöden med klickbara
URL:er till varje kanal. Beskriv kortfattat innehållet i varje kanal och hur man
kommer igång med att prenumerera på myndighetens nyhetsflöden. Ge sidan
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kortadressen www.domän.se/rss. Placera sidan under avdelningen ”Prenumerera”,
se R35 Ge möjlighet att prenumerera på uppdateringar av innehåll.

Gör det enkelt att skapa och avluta prenumerationer
Det ska vara så enkelt som möjligt att skapa och avsluta en prenumeration. Möjlighet
att avsluta en prenumeration av ett nyhetsbrev via e-post, ska ges genom en länk i e-
postmeddelandet.

Mätbarhet
Du kan testa att dina RSS-nyhetsflöden följer standarden med W3C:s testverktyg för
nyhetsflöden

Senast uppdaterad: 2012-05-21
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Prio 1

Publicera i första hand dokument i
HTML
Publicera dokument, till exempel rapporter och utredningar, i webbplatsens
standardformat (HTML). Dokument i andra format än HTML försvårar åtkomsten
till informationen eftersom det ofta krävs extra programvara för att komma åt den.

Om denna riktlinje
Prioritet: 1
Principer: Tekniskt oberoende, Tillgänglig
Roller/arbetsuppgifter: Tillgänglighet
När i utvecklingsprocessen?:

Publicera dokument, till exempel rapporter och utredningar, i webbplatsens
standardformat (HTML). Dokument i andra format än HTML försvårar åtkomsten
till informationen eftersom det ofta krävs extra programvara för att komma åt den.

Myndigheternas webbplatser ska vara åtkomliga med program som inte kostar något
eller tvingar användaren att använda en viss datorplattform. Om möjligt bör
dokument utformas för att de enkelt ska kunna läsas på skärm (så att man minimerar
behovet av utskrifter).

Dokument i andra format än HTML bör ha en sammanfattning i HTML så att
användaren kan bedöma innehållet utan att ladda ner det.

Användning av andra dokumentformat än HTML
Det är inte acceptabelt att kommuner, landsting eller myndigheter begränsar
formaten till att vara så applikationsspecifika att det behövs en viss produkt för att
kunna kommunicera med myndigheten. Oavsett vilka program som används inom
organisationen bör kommunikationen med medborgarna ske på medborgarens
villkor så långt som möjligt.

När informationen läggs ut i exempelvis PDF- eller Wordformat blir den betydligt
svårare att söka och komma åt när man till exempel surfar via en mobiltelefon eller
saknar den programvara som behövs för att läsa andra dokumentformat. Överväg
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noggrant valet av format när du ska publicera något på webbplatsen. Normalt är det
bättre att presentera informationen direkt i HTML.

Bifogade filer kan vara av en mängd olika format. För att underlätta
kommunikationen med medborgarna när det gäller bifogade filer är det rimligt att
kunna ta emot dokumentformat som följer öppna standarder som ODF och PDF/A.
Vartefter kan det bli aktuellt att komplettera med nya format som garanterat kan tas
emot. Även ett antal vanliga bildformat liksom olika typer av textformat bör kunna
hanteras.

Vilka format som kan tas emot är upp till respektive organisation att avgöra.
Information om vilka format som är lämpliga vid kommunikationen bör tydligt anges
på organisationens webbplats och i annat informationsmaterial. Om ett e-
postmeddelande avvisas som en följd av att bilagan inte kan tas emot bör avsändaren
meddelas och anvisas ett alternativ.

Alternativ till HTML ska endast användas för:

Dokument som är långa och som i första hand är tänkta att läsas i utskrivet
format.
Statiska dokument såsom lagtexter, regleringsbrev och instruktioner där det är
viktigt att dokumentets layout, grafik och innehåll alltid presenteras på samma
sätt.
Dokument som enligt lag måste se ut på ett specifikt sätt.
Dokument som innehåller tabeller med många kolumner, matematiska formler
och andra textelement som kräver särskilda dokumentformat.

Information som inte faller inom ramen för beskrivningarna ovan ska presenteras i
HTML. Om PDF:er används ska dessa skapas så att de blir tillgängliga. Mer
information om användning av och konvertering till pdf-dokument.

Mätbarhet
Kontrollera att information om dokumentformat finns beskrivet i interna riktlinjer för
publicering.

Senast uppdaterad: 2012-05-21
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Prio 2

Gör det möjligt för andra att återanvända
webbplatsens innehåll
Tjänster och information på webbplatsen kan göras åtkomligt för andra system och
på så sätt bidra till att webbplatsens innehåll kan återanvändas av andra. Det finns
flera olika sätt att göra detta. Företag kan till exempel begära att få utdrag från
register för att skapa nya tjänster.

Om denna riktlinje
Prioritet: 2
Principer: Effektiv
Roller/arbetsuppgifter:
När i utvecklingsprocessen?:

Tjänster och information på webbplatsen kan göras åtkomligt för andra system och
på så sätt bidra till att webbplatsens innehåll kan återanvändas av andra. Det finns
flera olika sätt att göra detta på. Företag kan till exempel begära att få utdrag från
register för att skapa nya tjänster (se R42. Redovisa vilka register som myndigheten
för och vilka regler som gäller för tillgång till dem).

Andra sätt som bidrar till återanvändning av olika webbplatsers innehåll är:

Syndikering – webbplatsens innehåll och tjänster görs tillgängligt för att
automatiskt kunna återpubliceras på flera andra webbplatser.
Förädling – informationen görs tillgänglig för andra och kan sedan
vidareutvecklas och återanvändas för att skapa nya tjänster.

Låt sökmotorer indexera så mycket som möjligt
Att undanta material från indexering bör bara göras om det finns mycket starka skäl.
Ju fler sökmotorer som kan ta del av innehållet, desto fler medborgare har möjlighet
att hitta rätt på din webbplats. Genom att undanta information minskar du
möjligheterna till insyn i verksamheten och försvårar för många att hitta det material
ni tillhandahåller.

Syndikering
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Syndikering innebär att material från flera källor sammanställs till en presentation.
En tjänst på en webbplats skulle kunna vara en sammanställning av olika
informationsmängder och uträkningar från flera olika myndigheter. En förutsättning
för detta är att materialet publiceras i ett maskinläsbart format och då kan presenteras
på andra webbplatser och intranät. Ett exempel på syndikering är när fler
myndigheter lägger ut sina annonser om lediga tjänster som RSS-flöden. Då kan
arbetsförmedlare syndikera annonserna och presentera dem samlat. Andra exempel
på syndikering av material från flera myndigheter är sammanställningar av nyheter,
upphandlingar, rättsinformation och krisinformation.

När du ska besluta vilket innehåll som är lämpligt att syndikera:

Utgå från användarens behov, och utnyttja både egna och andras resurser för
att möta dessa så väl som möjligt. Se myndighetens roll utifrån användarens
perspektiv. I de fall myndigheten erbjuder tjänster där information från andra
webbplatser är relevant bör syndikerad information presenteras för
användaren.
Gå igenom webbplatsen och välj ut och gruppera material som kan vara
värdefullt att syndikera för andra aktörer. Gör det syndikerade materialet känt
hos de organisationer som har intresse av att hämta material från er webbplats.
Utred möjligheterna och behoven av syndikering tillsammans med andra
närliggande verksamheter eller myndigheter.

Observera att det är den avsändande organisationen som äger och ansvarar för
innehållet i en syndikerad kanal om det presenteras oförvanskat på någon annans
webbplats eller intranät. Avsändaren har dock inget ansvar för det sammanhang där
innehållet i syndikeringskanalen återpubliceras.

Teknisk lösning för syndikering
Den tekniska lösningen för syndikering beskrivs i R87. Gör det möjligt att
prenumerera på information. Tänk på att kanaler som är tänkta att syndikeras enbart
bör innehålla strukturkod. Om presentationselement finns med kan mottagaren få
svårt att presentera informationen på ett sätt som överensstämmer med sin grafiska
profil.

Förädling av myndighetens information
För att tillgodose ett specifikt behov eller för att åstadkomma en ny produkt eller
tjänst, kan informationsmängder förädlas. Ett exempel på förädling av information är
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att koppla ihop att olika informationsmängder, till exempel statistik med geografisk
information.

Ett annat exempel är att erbjuda ett gränssnitt till webbplatsens sökfunktioner så att
andra verksamheter kan sammanställa sökresultat från flera källor.

Exempel
Örebro kommun har ett öppet gränssnitt (API) som ger tillgång till de
informationspunkter som finns i kartan på orebro.se.

Fördjupning
Sitemaps.org beskriver hur man kan stötta sökmotorer i att hitta material på
webbplatsen som t.ex. bara kan nås via sökformulär.
e-Exclusion and Bot Rights: Legal aspects of the robots exclusion standard for
public agencies and other public sector bodies with Swedish examples av
Nicklas Lundblad.
Inom EU uppmanas medlemsstaterna att göra så mycket information som
möjligt tillgänglig för återanvändning. Med information avses till exempel
registeruppgifter, officiella handlingar av lagstiftningskaraktär och olika
administrativa handlingar. Om möjligt ska detta ske elektroniskt och i ett
format som inte är beroende av någon särskild programvara.
Den 1 juli 2010 trädde lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar
från den offentliga förvaltningen, den s.k. PSI-lagen, i kraft.

Senast uppdaterad: 2012-05-21
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Prio 2

Gör det enkelt att ringa upp
telefonnummer
Märk upp telefonnummer med länkar för att möjliggöra att ringa upp numret direkt
genom att klicka på det. Det är viktigt då allt fler söker telefonnummer från sina så
kallade mobiltelefoner och gör så att användaren slipper slå numret. Det är dessutom
viktigt då det finns telefoner och webbläsare som känner av alla nummer, vilket då
innefattar även exempelvis sportresultaten.

Om denna riktlinje
Prioritet: 2
Principer: Användbar
Roller/arbetsuppgifter:
När i utvecklingsprocessen?:

Märk upp telefonnummer med länkar för att möjliggöra att ringa upp numret direkt
genom att klicka på det. Det är viktigt då allt fler söker telefonnummer från sina så
kallade mobiltelefoner och gör så att användaren slipper slå numret. Det är dessutom
viktigt då det finns telefoner och webbläsare som känner av alla nummer, vilket då
innefattar även exempelvis sportresultaten.

Många använder mobiltelefoner med webbläsare eller ringer via IP-telefoni. Det är
dessutom vanligt att webbläsare stödjer möjligheten att ringa upp telefonnummer
direkt från länkar på webbsidor. Genom att i koden markera telefonnummer som tel-
länkar blir det möjligt att direkt ringa upp det numret. På samma sätt som e-
postlänkar (mailto:) automatiskt ger möjlighet att skicka e-post ger telefonlänkar (tel:)
möjlighet att direkt ringa upp numret.

Vissa mobiltelefoner och webbläsare känner av att det är siffror och gör det således
möjligt att ringa ett nummer även utan märkningen som föreslås här. Utan märkning
känner dock webbläsare av alla siffror även sådana som inte är siffror som
exempelvis sportresultaten. Det är därför bättre att märka upp dem såsom föreslås
nedan.

Det är få publiceringsverktyg som har inbyggt stöd för att formatera tel-länkar. Se
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nedan för hur du i koden skapar en tel-länk.

Genom att ange i följande i koden går det att klicka på telefonnumret för att ringa
upp det direkt:

<a class="phone" href="tel:+46855050000">08 - 55 05 00

00</a>

Utseendet på tel-länkar går att styra med stilmallar. I exemplet har tel-länken givits en
egen stilmallsklass.

Exempel
På Post- och Telestyrelsens webbplats har man märkt upp myndighetens
växelnummer i sidfoten.

Mätbarhet
Pröva att ringa ett telefonnummer genom att klicka på en tel-länk i en webbläsare
med sådan funktionalitet eller från en mobiltelefon.

Fördjupning
RFC 3966: URI-schema för telefonnummer (på engelska)

Senast uppdaterad: 2012-05-21
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Prio 1

Skapa en design som fungerar oavsett
fönster- och skärmstorlek
En allt större variation i skärm- och fönsterstorlekar bland användare gör att den
allra bästa lösningen är att skapa en layout som är flexibel och kan anpassa sig efter
användarens förutsättningar och önskemål. Undvik att göra en webbplats med låst
layout.

Om denna riktlinje
Prioritet: 1
Principer: Användbar
Roller/arbetsuppgifter:
När i utvecklingsprocessen?:

En allt större variation i skärm- och fönsterstorlekar bland användare gör att den
allra bästa lösningen är att skapa en layout som är flexibel och kan anpassa sig efter
användarens förutsättningar och önskemål. Undvik att göra en webbplats med låst
layout.

För att skapa en webbplats med flexibel bredd är grundalternativen en flytande eller
elastisk layout. Båda har sina för- och nackdelar.

Flytande layout
En flytande layout använder spaltbredder i procent för att anpassa sig efter
webbläsarfönstrets bredd. Fördelen är att användaren slipper en horisontell rullist.
Nackdelarna är att extremt smala fönster gör att spalter överlappar varandra, samt att
breda fönster ger alltför långa textrader som är svåra att läsa.

Elastisk layout
En elastisk layout använder enheten em för spaltbredder, vilket gör att layouten
anpassar sig efter webbläsarens textstorlek. Om användaren ändrar textstorleken
ändras också den maximala radlängden, vilket gör att textrader består av samma
antal tecken oavsett textstorlek. Fördelen är kontroll över radlängderna. Nackdelen
är att ett smalt fönster eller stor text ger en horisontell rullist.
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Hybridlayout
Den bästa lösningen för de flesta webbplatser är vanligen en hybrid, där vissa spalter
är elastiska (bredd i em) och vissa är flytande (bredd i procent). CSS-egenskaperna
för maximal och minimal bredd ger möjlighet att undvika såväl överlapp som för
långa rader.

Dynamisk layout
Med mediefrågor (”media queries” i CSS3) är det möjligt att ännu bättre anpassa
layouten till det tillgängliga utrymmet, till exempel genom att använda olika antal
spalter beroende på fönstrets bredd.

Statistik
Det kan förefalla lockande att använda statistikprogram för att ta reda på
användarnas förutsättningar. Var då medveten om att dessa program vanligen bara
rapporterar storleken på bildskärmen, vilket inte alls är detsamma som
webbläsarfönstrets storlek. Förutsättningarna varierar dessutom över tiden. Statistik
för andra webbplatser är näst intill meningslös, eftersom besökarprofilerna skiljer sig
åt.

Exempel
Staffanstorps kommun använder mediefrågor för att skapa en layout som
fungerar i webbläsare, mobiltelefoner och läsplattor.
Webbplatsen mediaqueri.es visar exempel på webbplatser som använder
mediefrågor för att anpassa layouten.

Mätbarhet
Kontrollera layouten i olika webbläsare, i stora och små fönster, på olika plattformar
(bordsdator, bärbar, minibärbar, smartphone, mobiltelefon, etc.) och verifiera att
innehållet inte överlappar eller blir helt eller delvis oåtkomligt.

Pröva också med olika inställningar för textstorlek (eller zoom, beroende på vilka
funktioner webbläsaren erbjuder). Många webbläsare gör det möjligt att ändra
bastextstorleken eller att sätta en minsta tillåten storlek. Vissa användare behöver text
som är 30 pixel eller mer.
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CSS3 Media Queries
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Prio 1

Webbplatsen ska kunna användas även
utan stilmallar
Om användaren har en utrustning som inte stöder stilmallar ska det ändå gå att ta del
av informationen på webbplatsen.

Om denna riktlinje
Prioritet: 1
Principer: Tillgänglig
Roller/arbetsuppgifter: Tillgänglighet
När i utvecklingsprocessen?:

Om användaren har en utrustning som inte stöder stilmallar ska det ändå gå att ta del
av informationen på webbplatsen.

Undvik referenser som förutsätter att användaren kan uppfatta spatiala relationer
eller färger, till exempel ”rutan till höger” eller ”den gröna knappen”.

Äldre webbläsare som inte stöder aktuella standarder och textbaserade webbläsare
kan sakna stöd för stilmallar. Notera att det för dessa användare handlar om att
kunna nå informationen. Det finns inga krav på att presentationen ska se likadan ut
som för den som har stöd för stilmallar. Innehållet – i form av text, bilder med mera
– ska vara nåbart och formulär, navigering och liknande ska gå att använda.

Sökmotorer tolkar inte heller stilmallar.

Se till att innehållet kommer i en logisk ordning, så att det är begripligt även utan
stilmallar.

Använd inte HTML-element så att det krävs CSS för att göra presentationen
begriplig. Ett vanligt exempel är att använda ul/li för att omsluta fält i ett formulär,
trots att formuläret blir högst förvirrande när det presenteras som en punktlista.

Mätbarhet
Kontrollera att webbplatsen blir läsbar och användbar även om referensen till
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stilmallskoden tas bort eller ignoreras. Många moderna webbläsare gör det enkelt att
tillfälligt stänga av stilmallar.

Senast uppdaterad: 2012-05-21

Riktlinje nr 93

webbriktlinjer.se

Vägledning för
Webbutveckling Sida 193 / 232



Prio 1

Gör inte webbplatsen beroende av
JavaScript
Se till att webbplatsen eller e-tjänsten fungerar utan stöd för JavaScript.

Om denna riktlinje
Prioritet: 1
Principer: Tillgänglig
Roller/arbetsuppgifter: Tillgänglighet
När i utvecklingsprocessen?:

Se till att webbplatsen eller e-tjänsten fungerar utan stöd för JavaScript.

Alla användare har inte stöd för JavaScript. Många mobila enheter saknar sådant
stöd, medan vissa arbetsplatser blockerar JavaScript i sina brandväggar av
säkerhetsskäl.

Andra användare väljer att stänga av JavaScript, antingen av säkerhetsskäl eller för
att slippa reklam (rörliga bilder kan göra en webbplats näst intill oanvändbar för
människor med vissa kognitiva funktionsnedsättningar).

Dynamiska förändringar i innehållet upptäcks inte alltid av hjälpmedel som
skärmläsare, varför användaren inte görs uppmärksam på att något har hänt.

Genom att tillämpa principen om ”progressiv förbättring” är det möjligt att med ett
minimum av extraarbete bygga tjänster som fungerar utan JavaScript och samtidigt
ger mervärde för användare som har stöd för skript.

Observera att den här riktlinjen inte på något sätt ska tolkas som ett förbud mot att
använda JavaScript. Tvärtom! JavaScript kan, rätt använt, öka både prestanda och
användbarhet högst avsevärt för majoriteten av besökarna.

I undantagsfall kan JavaScript krävas för att nödvändig funktionalitet överhuvudtaget
ska fungera, t.ex. e-ID. I dessa fall ska användaren upplysas om att JavaScript krävs
för att använda tjänsten.
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Saker att ta hänsyn till när du använder skript i din
webbplats/applikation
Tänk på att göra det möjligt att använda funktioner utan tillgång till skript. Det måste
gå att använda funktionerna, men kanske på ett mer grundläggande sätt, även utan
skript. Användare som inte har stöd för skript i sin utrustning kan i vissa fall behöva
information om att webbplatsen/funktionen fungerar sämre utan skript. Den
presenteras lämpligen i anslutning till funktionen eller under avdelningen ”Om
webbplatsen”.

Undvik att använda skript för funktioner som redan finns i webbläsare eller
fungerar lika bra utan skript. Några exempel:

Navigationslänkar (görs enklast som vanliga länkar).
Utskriftsfunktion (använd webbläsarens inbyggda funktioner för utskrift
i kombination med en stilmall för utskrift).

Om du använder skript för visuella effekter som förmedlar information till
användarna bör du tänka på att samma information måste förmedlas till
användare som inte kan se innehållet.
Undvik att göra funktioner som kräver en viss typ av inmatningsenhet. Ett
exempel är funktioner som kräver att användaren med musen drar och släpper
objekt. Funktioner ska utformas så att de fungerar att använda med flera typer
av inmatningsenheter.
Förlita dig aldrig enbart på skriptbaserade valideringsfunktioner i formulär.
Det måste gå att skicka in ett formulär utan skript. Information inlämnad av
användare måste valideras på serversidan. Validering av informationen på
serversidan bidrar också till skydd från attacker mot databaser.
Undvik webbläsarspecifik funktionalitet. Använd etablerade standarder som
W3C:s dokumentobjektmodell (DOM). Ett sätt att undvika problem kan vara
att använda något av de färdiga bibliotek som finns. Många av dessa är öppen
källkod och är redan testade på ett stort antal webbläsare.
Gör det möjligt att skapa länkar till information på din webbplats. Om du
använder skript för att dynamiskt uppdatera sidan med information måste det
vara möjligt att referera till den i andra sammanhang, exempelvis genom
vanliga länkar.

Under förutsättning att ovanstående är uppfyllt kan JavaScript göra mycket för att
förbättra användarupplevelsen. Inte minst gäller detta den teknik som kallas Ajax,
och där JavaScript ingår som en del. Ajax står för Asynchronous JavaScript and
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XML och är ett samlingsnamn för ett antal olika tekniker som kan användas för att
bygga webbapplikationer med större interaktivitet än traditionella webbapplikationer.

Några kännetecken för Ajax:

Snabbare webbsidor, där bara den information som visas för ögonblicket
behöver laddas ner.
Formulär som föreslår fortsättningar på det användaren börjar skriva.
Inzoomning från överblicksbild till detaljer – användbart för kartor och för att
göra statistik pedagogisk.

JavaScript och tillgänglighet
Beroende på hur JavaScript används kan tillgängligheten på en webbplats påverkas.
Många JavaScript-bibliotek innehåller funktioner som gör det enkelt att skapa nya
typer av gränssnittselement som till exempel skjutreglage eller ytor som uppdateras
dynamiskt. Då dessa inte är en del av HTML-specifikationen utan är uppbyggda av
andra typer av element finns det inget standardiserat sätt för hjälpmedel att tolka dem.

Därför kan sådan funktionalitet ställa till problem för vissa användare. En synskadad
kanske missar att information uppdaterats dynamiskt och en rörelsehindrad kanske
inte kan använda skjutreglaget om det inte går att styra med tangentbordet.

W3C arbetar med ett ramverk, WAI-ARIA (Accessible Rich Internet Applications
Suite), i vilket man skapat en specifikation för hur sådana gränssnittselement ska
tolkas och utformas. Detta kräver dock att användarna är utrustade med moderna
versioner av såväl webbläsare som hjälpmedel för att det ska fungera. Hjälpmedel
som programvara för talstöd kan vara dyra att uppgradera och därför saknar många
användare möjligheten att arbeta i gränssnitt som är baserade på JavaScript, även om
de följer riktlinjerna i WAI-ARIA.

Om du ändå bestämmer dig för att använda JavaScript i gränssnittet bör du
säkerställa att det går att använda för så många som möjligt genom att testa med
användare och olika typer av hjälpmedel.

Mätbarhet
Stäng av JavaScript i webbläsaren och verifiera att allt innehåll är åtkomligt, att alla
användargränssnittskomponenter går att använda och att e-tjänsten fungerar.
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Prio 1

Använd inte ramar
Använd serverbaserade tekniker för aggregering och CSS för att styra
presentationen. Använd inte ramar (frames). Att använda ramar (frames) för
utformning av webbplatsen är en dålig lösning eftersom ramar orsakar en rad
användbarhets- och tillgänglighetsproblem.

Om denna riktlinje
Prioritet: 1
Principer: Användbar
Roller/arbetsuppgifter:
När i utvecklingsprocessen?:

Använd serverbaserade tekniker för aggregering och CSS för att styra
presentationen.

Använd inte ramar (frames).

Att använda ramar (frames) för utformning av webbplatsen är en dålig lösning
eftersom ramar orsakar en rad användbarhets- och tillgänglighetsproblem. Ramar
gör det:

svårt eller omöjligt att spara bokmärken i webbläsare
svårt eller omöjligt att skicka en länk till en sida via e-post
svårt eller omöjligt att kommunicera en länkadress i tryck
svårare att skapa en webbplats som indexeras och hittas av sökmotorer på ett
optimalt sätt
svårare att hantera besökare som kommer till webbplatsen via sökmotorer
svårare att använda webbplatsen för användare med skärmläsare eller
textwebbläsare
svårare för användaren att skriva ut webbplatsens innehåll.

Ramar är en föråldrad och förlegad teknik från den tid (1990-talet) då få webbplatser
hade regelrätta publiceringsverktyg eller tillgång till skript- eller
programmeringsspråk på servern. De användes för att kunna ha till exempel
sidhuvud och navigeringsmeny i separata filer, så att man kunde uppdatera hela
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webbplatsen genom att redigera på ett enda ställe.

I dag finns tillgång till serverbaserade skriptspråk (PHP, Perl, Ruby, m.fl.) och
kompilerande språk (Java, C#.NET, m.fl.) till låga eller obefintliga kostnader. Till
och med enkla server-side includes (SSI) kan räcka för enklare webbplatser.

Mätbarhet
Använd en webbläsare som inte har stöd för ramar, till exempel Lynx, och verifiera
att innehållet ändå är nåbart och begripligt.

Opera ger också möjlighet att enkelt stänga av stöd för ramar (och även iframes).
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Prio 2

Webbadresser (URL:er) ska vara
bokmärkningsbara i webbläsaren
Om användaren väljer att göra ett bokmärke till en sida ska detta kunna användas för
att komma tillbaka till rätt sida i framtiden. Detta innebär att webbadresser (URL:er)
inte ska innehålla sessionsinformation som inte ger önskvärt resultat och att man inte
ska använda ramar, se R94. Använd inte ramar.

Om denna riktlinje
Prioritet: 2
Principer: Användbar
Roller/arbetsuppgifter:
När i utvecklingsprocessen?:

Om användaren väljer att göra ett bokmärke till en sida ska detta kunna användas för
att komma tillbaka till rätt sida i framtiden.

Detta innebär att webbadresser (URL:er) inte ska innehålla sessionsinformation som
inte ger önskvärt resultat och att man inte ska använda ramar, se R94. Använd inte
ramar.
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Prio 1

Utnyttja webbläsarnas inbyggda
funktioner för att hantera utskrift
Webbplatsen bör inte tillhandahålla speciella utskriftsversioner av sidor utan istället
ha en stilmall för utskrifter. Detta låter användaren förhandsgranska utskriften via
webbläsarens inbyggda funktion och kontrollera hur tabeller, text och andra
sidelement ska sidbrytas.

Om denna riktlinje
Prioritet: 1
Principer: Effektiv
Roller/arbetsuppgifter:
När i utvecklingsprocessen?:

Webbplatsen bör inte tillhandahålla speciella utskriftsversioner av sidor utan istället
ha en stilmall för utskrifter. Detta låter användaren förhandsgranska utskriften via
webbläsarens inbyggda funktion och kontrollera hur tabeller, text och andra
sidelement ska sidbrytas.

Undvik att använda särskilda ikoner eller knappar för utskrift.

Att ha en enda stilmall som styr alla utskrifter på webbplatsen är mindre
underhållskrävande än att skapa särskilda utskriftsversioner av varenda ”sida”, även
om ett publiceringsverktyg kan automatisera delar av processen.

Ikoner, knappar eller länkar för att med hjälp av JavaScript aktivera webbläsarens
utskriftsfunktion är onödigt, eftersom alla webbläsare har funktionen lätt åtkomlig via
ett menyalternativ och, ofta, via en snabbtangent som Ctrl+P. Det finns ingen
anledning att duplicera funktioner som är inbyggda i alla webbläsare. Om olika
webbplatser använder olika utseende och placering på sådana funktioner försämrar
det dessutom användbarheten.

Teknisk lösning
Använd attributet ”media” på märkordet ”link” för att koppla en stilmall som
anpassar dokument för utskrift. Ange värdet ”print” för att peka ut en stilmall som
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webbläsaren ska använda vid utskrift. Ett exempel på hur detta kan göras:

<link rel="stylesheet" type="text/css"

href="/print.css" media="print">

Utformning av utskrifter
Stilmallen för utskrift bör dölja designelement som inte är relevanta, till exempel
menyer. Det kan också vara lämpligt att ta bort understrykning från länkar (som ju
ändå inte är klickbara på papper) samt att se till att begränsa färger till svart, vitt och
nyanser av grått.

Utskriften bör dock innehålla information om:

Avsändande organisation.
Var den utskrivna sidan befinner sig i webbplatsens struktur, exempelvis
genom att skriva ut länkstigen. Då kan användaren enklare hitta tillbaka.
Hur aktuell informationen på sidan är. De flesta webbläsare skriver
automatiskt ut utskriftsdatum och webbadress.
Om ett typsnitt anpassat för skärm används på webbplatsen bör detta ändras till
ett typsnitt anpassat för läsning i tryck, i stilmallen för utskrift. Exempel på
typsnitt som är bra för utskrift är Century Schoolbook och Georgia.
Många användare kan bara skriva ut i svartvitt. Se till att diagram och annan
information fortfarande är läsliga.
Om webbplatsen använder en fast sidbredd kan sidlayouten för utskrift behöva
ändras. Detta är inte ett problem om webbplatsen använder en flytande layout.
Användaren kan ha valt att bakgrundsbilder, färger och till och med kantlinjer
inte ska skrivas ut. Se till att detta inte påverkar informationen på sidan.

Mätbarhet
Kontrollera att sidorna får avsett utseende vid förhandsgranskning och utskrift.
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Prio 1

Låt bakåtknappen fungera
Se till att bakåtknappen alltid fungerar, med undantag för följande fall där
bakåtknappen inte bör fungera:

av säkerhetsskäl så att det inte går att backa tillbaka till sidor med känslig
information som en användare har loggat ut ifrån
när användaren har kommit till en punkt i en process där det inte längre ska gå
att ångra sig, till exempel efter en elektronisk underskrift.

Om denna riktlinje
Prioritet: 1
Principer: Användbar
Roller/arbetsuppgifter:
När i utvecklingsprocessen?:

Se till att bakåtknappen alltid fungerar, med undantag för följande fall där
bakåtknappen inte bör fungera:

av säkerhetsskäl så att det inte går att backa tillbaka till sidor med känslig
information som en användare har loggat ut ifrån
när användaren har kommit till en punkt i en process där det inte längre ska gå
att ångra sig, till exempel efter en elektronisk underskrift.

Bakåtknappen är en av de mest använda funktionerna för att navigera på webben,
både inom en webbplats och mellan webbplatser. Om bakåtknappen inte fungerar
stör det möjligheterna att backa tillbaka, till exempel för att ångra sig eller kontrollera
något på en sida som man tidigare har besökt.

Hur och om bakåtknappen fungerar hänger samman med den grundläggande
tekniken. Det är därför viktigt att få med detta krav vid upphandling eller tidigt under
utvecklingsprocessen.

Undvik att öppna nya fönster – i synnerhet fönster som täcker hela skärmen –
eftersom dessa saboterar bakåtknappens funktion. Problemet blir extra allvarligt
eftersom sättet att ”gå bakåt” från ett nytt fönster är att stänga det, och användartester
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visar att risken är stor att användaren på en sådan webbplats blandar ihop bakåt- och
stängknapparna och råkar stänga ursprungsfönstret när hon egentligen bara vill
backa.

Mätbarhet
Testa genom att:

Navigera till en annan webbplats genom att klicka på en länk som lämnar din
webbplats. Testa att det går att gå tillbaka till din webbplats genom att trycka
på bakåtknappen.
Vandra runt på webbplatsen, kontrollera att man alltid kan backa, förutom vid
de undantag som nämns ovan.
Kontrollera att det inte går att backa på sidor där bakåtknappen inte ska
fungera och att användare förstår felmeddelandet.
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Prio 2

Använd tabellrubriker för att hjälpa
användaren
Använd th-element för att ange vilka celler som är rad- och kolumnrubriker. Alla
typer av datatabeller vinner på att formges så att det blir enklare att tolka deras
innehåll. Rad- och kolumnrubriker ska framhävas grafiskt så att användaren kan
skilja dem från de datauppgifter som presenteras i tabellen.

Om denna riktlinje
Prioritet: 2
Principer: Användbar, Tillgänglig
Roller/arbetsuppgifter: Tillgänglighet
När i utvecklingsprocessen?:

Använd rad- och kolumnrubriker och framhäv dem
grafiskt
Använd th-element för att ange vilka celler som är rad- och kolumnrubriker. Alla
typer av datatabeller vinner på att formges så att det blir enklare att tolka deras
innehåll. Rad- och kolumnrubriker ska framhävas grafiskt så att användaren kan
skilja dem från de datauppgifter som presenteras i tabellen. Om tabellen innehåller
många kolumner och rader, underlättas läsningen genom tydliga kolumngränser och
rader, till exempel med olika bakgrundsfärg för udda och jämna rader. Många
tabeller blir också bättre i utskrift om man använder thead, tbody och tfoot.

Förkorta långa rad- och kolumnrubriker
Använd vid behov abbr-attributet för att ge förkortningar av rad- och
kolumnrubrikers innehåll. När en skärmläsare läser upp en tabell kan den läsa upp
tillhörande rad- och kolumnrubriker före innehållet i varje datacell. Om rubrikerna
är långa kan det vara tidsödande att behöva höra dem upprepas om och om igen.
Genom att använda abbr-attributet kan man ange en förkortad version av långa rad-
och kolumnrubriker som skärmläsare kan använda. Generellt sett bör man ändå hålla
rad- och kolumnrubriker korta. Abbr-attributet behöver bara användas i de fall det
inte är möjligt eller lämpligt att göra rubriken tillräckligt kort.
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Koppla ihop dataceller med rubrikceller
Koppla ihop rubrikceller med tillhörande dataceller. Detta gäller särskilt för
komplexa datatabeller som har två eller flera logiska nivåer med rad- eller
kolumnrubriker. Om kopplingen mellan rubrikceller och dataceller är explicit kan
skärmläsare läsa upp tillhörande rubriker före innehållet i varje datacell. På så sätt
slipper användaren memorera tabellstrukturen. Detta kan vara särskilt värdefullt i
tabeller med många kolumner, eller med flera rubriknivåer. Attributet ”scope” på ett
th-element anger för vilka dataceller rubriken gäller. Tillåtna värden är ”row”, ”col”,
”rowgroup” och ”colgroup”. Elementet colgroup märker upp kolumngrupper,
medan tbody märker upp radgrupper. Ett alternativt sätt att uttrycka relationer mellan
celler är att använda attributet ”id” på th-elementen och attributet ”headers” på td-
elementen. ”Headers” kan innehålla en eller flera identiteter för rubrikceller, åtskilda
av blanktecken.

Exempel
Exempel på användning av abbr:

<th abbr="pris">Nettopris exklusive moms</th>

Mätbarhet
Stäng av CSS i webbläsaren och verifiera att det är möjligt att se skillnad på
rubrikceller och dataceller.

Senast uppdaterad: 2012-05-21
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Prio 2

Skapa kortadresser för sidor som ska
spridas
Om adressen till en sida ska spridas, till exempel i tryckt material, använd
kortadresser.

Om denna riktlinje
Prioritet: 2
Principer: Effektiv
Roller/arbetsuppgifter:
När i utvecklingsprocessen?:

Om adressen till en sida ska spridas, till exempel i tryckt material, använd
kortadresser.

Gör kortadresser som är så korta som möjligt och relaterar till den information som
användaren söker.

Fördelar:

Korta adresser är lättare att memorera.
Korta adresser är lättare att skriva in i webbläsarens adressfält.
Relevanta nyckelord i länkadressen ökar chansen till bra
sökmotorpositionering.

Mätbarhet
Skriv in kortadressen i webbläsarens adressfält och verifiera att rätt sida laddas.

Senast uppdaterad: 2012-05-21
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Prio 2

Använd korta bokmärkningsbara
webbadresser (URL:er)
Domännamn bör i dag primärt vara på formen ”myndigheten.se”. Den äldre formen
”www.myndigheten.se” måste naturligtvis också fungera, och bör då omdirigeras till
den primära domänen. Som service till användarna bör även två eller fyra w:n
(”ww.” respektive ”wwww.”) fungera.

Om denna riktlinje
Prioritet: 2
Principer: Användbar
Roller/arbetsuppgifter:
När i utvecklingsprocessen?:

Domännamn bör i dag primärt vara på formen ”myndigheten.se”. Den äldre formen
”www.myndigheten.se” måste naturligtvis också fungera, och bör då omdirigeras till
den primära domänen. Som service till användarna bör även två eller fyra w:n
(”ww.” respektive ”wwww.”) fungera.

Det finns två vanliga sätt att strukturera en URL, något som överensstämmelser med
sidans titel eller ett id-nummer.

URL:er som överensstämmer med sidans titel är mindre systemberoende och kan
lättare flyttas till nästa cms och rankas lite högre i sökmotorers träfflistor. De kan
dock bli långa, speciellt om man har med webbplatsens hela struktur och det kan
göra att de radbryts om de skickas med e-post. Webbplatsens struktur som en del av
URL:en hjälper användarna att se var en länk leder men kan man få problem om
sidan byter namn eller om man strukturerar om webbplatsen.

URL:er baserade på id-nummer är lite svårare att flytta till ett nytt cms och kan leda
till länkröta. Kan man inte få den gamla URL:en att fungera i det nya cms:et borde
man kunna utnyttja systemets stöd för 301 som betyder ”Permanently moved” och
sedan peka till sidans nya URL. URL:er med id-nummer har fördelen att de är korta
och inte blir för långa för att skicka med e-post och de är också enkla att förmedla via
e-post men de rankas lite lägre i sökmotorers resultatlistor.
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När ni väljer URL-struktur för er webbplats är de viktiga frågorna om det är viktigt
att enkelt kunna förmedla en länk via telefon eller e-post (om ja, länkar med id har en
fördel) samt om det är hård konkurrens om placeringarna i sökmotorernas träfflistor
(om ja, länkar baserade på sidans titel har en fördel).

Sök- och listtjänster
För specifika sök-/listtjänster är det lämpligt att utforma webbadresser som bygger på
till exempel datum. En tjänst för att söka i ett diarium kan med fördel utgå från datum
och/eller diarienummer för att skapa tydlighet. För denna typ av tjänster bör man
utgå från användarna och deras behov och göra individuella bedömningar från fall
till fall.

Generella riktlinjer för URL:er
Webbadresser används ofta i kommunikation, till exempel utskrivna i e-post eller
tryckt media. De bör därför:

Inte innehålla understreck, ”_”, eftersom dessa är svåra att se när adressen
publiceras understruken, och många inte vet var de finns på tangentbordet.
Däremot fungerar bindestreck, ”-”, bra.
Inte innehålla mellanslag. Mellanslag kan ersättas med bindestreck. Om
användaren väljer att kopiera en webbadress med mellanslag (omskrivning för
tydlighetens skull) för att skicka den i till exempel e-post finns det risk för att
länken bryts och därmed blir svår att använda för mottagaren.
Inte innehålla svenska tecken när det gäller en organisations primära
domännamn. Domäner med specialtecken kan finnas som komplement och
peka mot samma webbplats som den primära domänen. á, à, å och ä ersätts
med a, ö med o, ü med u och é med e.
Undvika att blanda stora och små bokstäver. Dessa kan tolkas olika av
webbservern.
Inte vara längre än 70 tecken, eftersom en del e-postprogram då bryter av
dem.
Undvik teknikberoende delar i URL:er, exempelvis filändelser eller
publiceringssystemets namn. För enstaka filer är det rimligt att signalera att det
är en fil som kommer laddas  ner genom att behålla ändelsen (till exempel .pdf
eller .odf).

Exempel
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Länk baserat på id: http://www.orebro.se/1713.html Länk baserat på titel och
struktur: http://stockholm.se/ForskolaSkola/Gymnasium/

Senast uppdaterad: 2012-05-21
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Prio 1

Markera tydligt vilka fält som är
obligatoriska
Informera användaren om vilka fält i ett formulär som är obligatoriska, för att minska
risken att onödig tid läggs på rättning av felaktigt eller ofullständigt ifyllda formulär.

Om denna riktlinje
Prioritet: 1
Principer: Användbar
Roller/arbetsuppgifter:
När i utvecklingsprocessen?:

Informera användaren om vilka fält i ett formulär som är obligatoriska, för att minska
risken att onödig tid läggs på rättning av felaktigt eller ofullständigt ifyllda formulär.

Bra stöd till användaren vid inmatning i formulär gör arbetet effektivare och minskar
stress och frustration.

En vanlig konvention är att använda asterisker (*) för att markera obligatoriska fält.
Tecknet ska placeras före inmatningsfältet, i label-elementet. Ännu bättre är att
använda en bild på en asterisk, med textekvivalenten alt=”obligatoriskt”, eftersom
skärmläsare kan ställas in på att inte läsa upp vissa tecken som historiskt missbrukats
som avgränsare, till exempel asterisker.

Informera även före formuläret om vad som är obligatoriskt genom att skriva ”Fält
markerade med * är obligatoriska och måste fyllas i”.

WAI-ARIA erbjuder attributet ”aria-required” för att markera att ett fält är
obligatoriskt. Den kommande versionen av HTML innehåller ett motsvarande
attribut, ”required” som redan har stöd i moderna webbläsare.

Mätbarhet
Kontrollera att det tydligt framgår vilka fält som är obligatoriska, även för den som
använder hjälpmedel som till exempel skärmläsare.
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Senast uppdaterad: 2012-05-21
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Prio 3

Det ska framgå om ett dokument är en del
av ett större dokument
Använd link-element för information om relaterade dokument.

Om denna riktlinje
Prioritet: 3
Principer: Användbar
Roller/arbetsuppgifter:
När i utvecklingsprocessen?:

Använd link-element för information om relaterade dokument.

Om ett material som är indelat i flera avsnitt läggs ut på webbplatsen, till exempel en
rapport där varje kapitel läggs ut som ett eget dokument, är det viktigt att användare
och sökmotorer kan hitta information om att ett visst avsnitt är en del av ett större
dokument.

Det kan även underlätta att visa kapitelnummer och namn i sidhuvudet för varje
dokument, eller varje sida i dokumentet. Gör det enkelt att navigera mellan de olika
delarna av dokumentet.

Vissa webbläsare, till exempel Opera, kan automatiskt generera en navigeringsmeny
om dokumentet innehåller korrekta link-element. Om ”nästa” dokument märks upp
på det här sättet kan en Opera-användare också bekvämt skrolla med
mellanslagstangenten. Webbläsaren hämtar då automatiskt nästa dokument när
skrollningen når slutet av en sida.

Webbläsare kan också ladda nästa dokument i förväg medan användaren läser. Det
kan innebära en märkbar förbättring av prestanda, särskilt över långsamma
anslutningar.

Link-elementets rel-attribut kan även användas för andra relaterade dokument, till
exempel en ordlista, upphovsrättsinformation eller alternativa format.
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Exempel
<head> <title>Kapitel 5</title> <link rel="first"

href="kapitel-1.html"> <link rel="prev" href="kapitel-

4.html"> <link rel="next" href="kapitel-6.html"> <link

rel="last" href="kapitel-22.html"> <link

rel="glossary" href="ordlista.html"> </head>

Mätbarhet
Använd till exempel Opera för att verifiera att länkarna är korrekta.

Senast uppdaterad: 2012-05-21
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Prio 3

Markera citat i koden
Märk upp längre citat med blockquote.

Märk upp korta citatfragment med q.

Om denna riktlinje
Prioritet: 3
Principer: Tillgänglig
Roller/arbetsuppgifter: Tillgänglighet
När i utvecklingsprocessen?:

Märk upp längre citat med blockquote.

Märk upp korta citatfragment med q.

Om citat används ska de märkas upp i koden eftersom:

hjälpmedel kan behöva korrekt kodade citat för att användaren tydligt ska
kunna skilja citat från annan text
det blir tydligare vad som är ett citat av vad en viss person har uttalat och vad
som till exempel är en mer neutral återgivning av fakta.

Syftet med HTML är semantisk uppmärkning. Enbart citattecken räcker inte för att
identifiera ett citat, eftersom de även används för andra syften. Dessutom varierar
bruket av citattecken mellan olika språk.

Längre citat – ett eller flera stycken – ska märkas upp med elementet blockquote.
Kortare citat i löpande text ska märkas med elementet q.

För blockcitat använder man av konvention sällan citattecken. Citat i löpande text har
däremot ofta sådana. För q-elementet är det webbläsarens ansvar att infoga
citattecknen. De kan styras med CSS, exempelvis för att följa språkkonventioner.

Notera dock att Internet Explorer före version 8 inte genererar några citattecken, och
inte heller har stöd för att alstra dem via CSS.
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Använd bara citatelementen blockquote och q för faktiska citat, inte för att markera
till exempel ironi. Attributet ”cite” kan länka till en källa för citatet, men
webbläsarstödet är i det närmaste obefintligt.

Exempel
För att generera citattecken för svenska och engelska:

:lang(sv) q {quotes:"\201d" "\201d" "\bb" "\ab"}

:lang(en-GB) q {quotes:"\2018" "\2019" "\201c"

"\201d"}

:lang(en-US) q {quotes:"\201c" "\201d" "\2018"

"\2019"}

Senast uppdaterad: 2012-05-21
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Prio 1

Gör listor med de HTML-element som är
till för att skapa listor
Märk upp alla listor som listor med korrekta HTML-element.

Använd inte listrelaterade HTML-element för sådant som inte är listor.

Om denna riktlinje
Prioritet: 1
Principer: Tillgänglig
Roller/arbetsuppgifter: Tillgänglighet
När i utvecklingsprocessen?:

Märk upp alla listor som listor med korrekta HTML-element.

Använd inte listrelaterade HTML-element för sådant som inte är listor.

Syftet med HTML är att märka upp semantiken i ett dokument. Att märka upp listor
som något annat är att ljuga för användaren, och detsamma gäller att märka upp
något som en lista fast det inte är det.

Skärmläsare och andra hjälpmedel behöver korrekt kodade listor för att kunna
signalera till användaren att en lista faktiskt är just en lista.

Det finns tre olika typer av listor i HTML:

oordnade listor (”punktlistor”)
ordnade (”numrerade”) listor
definitionslistor.

Skillnaden mellan en oordnad lista (ul) och en ordnad lista (ol) är om betydelsen av
listan som helhet förändras om man ändrar ordningen på elementen (li). En lista med
ingredienser för en sockerkaka är en oordnad lista: det spelar ingen roll om man
nämner vetemjölet före äggen eller vice versa. Bakinstruktionerna är dock en ordnad
lista: man måste blanda ingredienserna innan man gräddar kakan, annars blir det inte
en sockerkaka.
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Notera att det inte handlar om sortering, utan om inbördes ordning. En lista över
svenska 1900-talsförfattare är en oordnad lista, även om namnen står i
bokstavsordning. Däremot är en topp-tio-lista med favoritförfattare givetvis en
ordnad lista.

En navigeringsmeny på en webbplats är i de allra flesta fall en oordnad lista.

En definitionslista (dl) kan användas för olika typer av nyckel/värde-listor, men även
för att märka upp till exempel en dialog i ett manuskript. Varje element består av en
eller flera nycklar (dt) och ett eller flera värden (dd).

En trend på senare tid tycks vara att överdriva användningen av listor. En sekvens är
inte nödvändigtvis en lista. Det är inte ovanligt att se formulär uppmärkta med ul eller
ol, bara för att författaren vill ha ett ”gratis” li-element runt varje etikett/fält-par för
att de ska presenteras på en egen rad. Det är att missbruka HTML.

En tumregel kan vara att om man måste trolla bort listpunkter med CSS för att
presentationen ska bli begriplig, skulle man förmodligen inte ha använt en lista alls.
Ytterst få formulär, till exempel, ska ha en listpunkt eller ett ordningsnummer
framför varje etikett/fält.

Senast uppdaterad: 2012-05-21
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Prio 1

Skapa rubriker med h-element
Märk upp rubriker korrekt, med rätt hierarkisk ordning.

Om denna riktlinje
Prioritet: 1
Principer: Tillgänglig
Roller/arbetsuppgifter: Tillgänglighet
När i utvecklingsprocessen?:

Märk upp rubriker korrekt, med rätt hierarkisk ordning.

Välj inte rubriknivå efter textstorleken i webbläsarna; utgå från semantiken och
använd CSS för att styra presentationen.

Korrekt användning av rubriker bidrar till:

en enhetlig presentation för alla sidor på webbplatsen
att det blir lättare att läsa dokumentet utan stilmallar
att sökmotorer hittar relevant information på sidorna
att användaren får en överblick över dokumentet
att vissa webbläsare och hjälpmedel kan generera en automatisk
innehållsförteckning.

Sökmotorer utnyttjar ett ords position i dokumentet för att avgöra hur relevant
dokumentet är med avseende på det ordet. Ord i h1- eller h2-element anses ha högre
relevans än ord i brödtext.

Hjälpmedel behöver en korrekt strukturkod för att kunna beskriva för användaren
vad som är en rubrik.

En h1-rubrik ska normalt vara rubriken för hela dokumentet, och bara förekomma
en gång (som första rubrik). Dokument som innehåller flera separata ämnen kan
dock ha flera h1-rubriker.

Det faktum att sökmotorer ger hög relevans åt text i vissa rubrikelement ska givetvis
inte missbrukas för så kallad sökmotoroptimering. Sökmotorernas algoritmer är
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kompetenta nog att genomskåda sådana försök i alla fall.

Nästa version av HTML erbjuder ett alternativt sätt att strukturera dokument och
rubriker, via section-element. Varje sektion får då sin egen rubrikhierarki med
början på h1. Det här är dock inte väl implementerat i webbläsare och hjälpmedel
ännu, så använd h1-h6 tillsvidare.

Mätbarhet
Opera har en funktion för att generera en innehållsförteckning baserad på
dokumentets rubriker. Där framgår det tydligt om det saknas nivåer.

W3C:s HTML-validator kan också generera en ”outline” av dokumentet utifrån
rubrikerna.

Senast uppdaterad: 2012-05-21
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Prio 1

Stryk aldrig under text som inte är länkad
Stryk aldrig under text som inte är länkad, eftersom det kan leda till förvirring.

Om denna riktlinje
Prioritet: 1
Principer: Användbar
Roller/arbetsuppgifter:
När i utvecklingsprocessen?:

Stryk aldrig under text som inte är länkad, eftersom det kan leda till förvirring.

När text är understruken signalerar det till användaren att den är klickbar.

Mätbarhet
Kontrollera att ingen text, förutom länkar, är understruken.

Senast uppdaterad: 2012-05-21
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Prio 1

Utför användningsanalys
Den första fasen i det användarcentrerade arbetssättet är Utför användningsanalys.
Fasen bygger på ett antal aktiviteter som behöver tas ställning till. Aktiviteterna
föregås av ett inledande arbete som syftar till att förstå ett aktuellt uppdrag samt att
planera upp det aktuella uppdraget. Aktiviteter som är specifika för ett
användarcentrerat synsätt i den första fasen är: kartlägg målgrupper, analysera
användningssituation, genomför en uppgiftsanalys, identifiera användarbehov och
enas om användningsmål.

Om denna riktlinje
Prioritet: 1
Principer: Användbar
Roller/arbetsuppgifter: Användbarhet och användarcentrerat arbetssätt, Inköpare och
beställare
När i utvecklingsprocessen?:

Den första fasen i det användarcentrerade arbetssättet är Utför användningsanalys.
Fasen bygger på ett antal aktiviteter som behöver tas ställning till. Aktiviteterna
föregås av ett inledande arbete som syftar till att förstå ett aktuellt uppdrag samt att
planera upp det aktuella uppdraget. Aktiviteter som är specifika för ett
användarcentrerat synsätt i den första fasen är: kartlägg målgrupper, analysera
användningssituation, genomför en uppgiftsanalys, identifiera användarbehov och
enas om användningsmål.
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Det är värt att poängtera att en eller flera aktiviteter kan utföras vid ett och samma
tillfälle. Exakt på vilket sätt som aktiviteterna grupperas är beroende på den egna
organisationens metoder för förvaltning och/eller utveckling, samt beroende på det
aktuella uppdragets karaktär. Gemensamt är att det reslutat som faller ut från en
aktivitet bidrar till möjligheten att skapa en användbar webbplats med funktioner som
används.

Här följer en mycket kort beskrivning av aktiviteterna. För djupare kunskap om
tillvägagångssätt och metodval hänvisas du till annan dokumentation och litteratur.

Kartlägg målgrupper
Den första aktiviteten tar hand om att identifiera, analysera, kategorisera, prioritera
och beskriva målgrupper. Att arbeta med målgrupper på ett genomtänkt sätt är
grunden för att skapa en användbar webbplats. Om du vet dina målgrupper, dess
beteende (slarvig-planerande), kompetens (expert-novis) och i vissa fall även
yrkesroll (kundcenter-handläggare) har du mycket bra förutsättningar.
Kategoriseringen kan ske på olika sätt ovan ges endast några exempel.

Analysera användningssituation
Den andra aktiviteten som bör hanteras ger information om målgruppernas
användningssituation. Du identifierar och analyserar det sammanhang där den
kommande tjänsten/funktionen är tänkt att användas. Genom analysen får du
kännedom om avgörande faktorer som inverkar på att användaren kan göra det som
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är tänkt.

Genomför en uppgiftsanalys
Den tredje aktiviteten som behöver hanteras bidrar till att du skapar kunskap om hur
målgruppen utför en viss uppgift i ett givet sammanhang. Information om hur
användare hantera en viss uppgift är grundläggande för att den kommande tjänsten
ska kunna utformas så att den används, skapar nytta.

Identifiera användarbehov
Den fjärde aktiviteten handlar om att identifera de behov som användarna har, för att
kunna uppnå det verksamheten önskar.

Enas om användningsmål
Den femte aktiviteten bidrar till att uppdraget har enats om de användningsmål som
ska vara vägledande för det fortsatta arbetet.

Ett mål bör formuleras så att det är mätbart. För detta finns olika sätt. Ett sätt är att
formulera dem enligt SMART, där bokstäverna står för: S = specifikt, M = mätbart,
A = accepterat, R = realistiskt och T = tidssatt.

Fördjupning
(referens till webbplatser och litteratur i punktform)

Fördjupning i nyttorealisering: http://www.edelegationen.se/sida/vagledning-i-
nyttorealisering

Läs även:

Användbarhet och användarcentrerat arbetssätt
R108. Ta fram designförslag
R109. Testa/utvärdera designförslag
R110. Stäm av resultat med ansvarig

Senast uppdaterad: 2012-05-21
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Prio 1

Ta fram designförslag
Med hjälp av ett designförslag kan man visa hur en målgrupp utför en speciell
uppgift. Ett designförslag består av en prototyp och en uppgiftsbeskrivning.

Om denna riktlinje
Prioritet: 1
Principer: Användbar
Roller/arbetsuppgifter: Användbarhet och användarcentrerat arbetssätt, Inköpare och
beställare
När i utvecklingsprocessen?:

Med hjälp av ett designförslag kan man visa hur en målgrupp utför en speciell
uppgift. Ett designförslag består av en prototyp och en uppgiftsbeskrivning.

Med hjälp av designförslaget kan alla resurser inom ett projekt tidigt vara med och
aktivt deltaga och lämna synpunkter på lösningsförslaget, den får alla att prata
”samma språk”. En framgångsfaktor när man utvecklar designförslag är att man har
fokus på rätt saker vid rätt tillfälle. Vi utvecklar därför designförslagen i 3 olika
nivåer, konceptuell design, interaktionsdesign och detaljerad design. Till största delen
är det prototypen som utvecklas mellan dessa nivåer, uppgiftsbeskrivningen brukar
vara relativt oförändrad.

Viktigt vid utveckling av prototyper är att det inte är början på konstruktion, då
tenderar man att undvika vissa ändringar pga att man ”redan byggt det”. Tänk på att
man inte har en prototyp bara för att ge användarna en förhandstitt på systemet, de är
till för att ge användarna en chans att tidigt utvärdera och en möjlighet att kunna
förändra designen. Det ger en även möjlighet att jobba med flera olika designförslag
att ta ställning till.

Exempel
Nedan visas exempel för de olika designfaserna för ett system där man ska mata in
personuppgifter, adress och information om tidigare jobb.

Konceptuell design
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Den konceptuella designen ska visa vad och i vilken ordning information ska
presenteras, men den kan även visa navigering. Det första utkastet till den
konceptuella designen visar vilken information som skall visas och i vilken ordning
den ska visas:

När den konceptuella designen är färdig kan den se ut så här:

Nu syns vilken information som ska matas in och i vilken ordning. Här är
informationen uppdelad i olika informationsmängder, inte på olika sidor. Två eller
flera av dessa informationsmängder kan senare hamna på samma sida.

Interaktionsdesign
Interaktionsdesignen visar var och hur informationen presenteras. I detta exempel
utgår vi från exemplet på konceptuell design ovan.

Den första interaktionsdesignen såg ut så här.
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När interaktionsdesignen är färdig kan den se ut så här.
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Personuppgifter och adressuppgifter presenteras i det nya förslaget på samma sida.
Vissa fält har anpassats till informationen de ska innehålla, se till exempel fältet
postnummer. Fältet postort kan inte redigeras. Informationen i fältet hämtas
automatiskt utifrån det inmatade postnumret. Fälten för start- och slutdatum för
jobbeskrivningen har ersatts med period och matas in med hjälp av en dropdown-
meny.

Detaljerad design
I den detaljerade designen försöker man visa hur den slutgiltiga sidan kommer att se
ut. Detta exempel bygger vidare på resultatet från konceptuell och interaktionsdesign
ovan.
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I den detaljerade designen visas färger, fonter och placering av objekt. I ett
tillhörande dokument beskrivs även tabbordning, initiala värden, markörplacering
och andra egenskaper för fönstret.

Fördjupning
Se även:

Tema: Användbarhet och användarcentrerat arbetssätt
R107. Utför användningsanalys
R109. Testa/utvärdera designförslag
R110. Stäm av resultat med ansvarig

Senast uppdaterad: 2012-05-21
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Prio 1

Testa/utvärdera designförslag
Designförslaget bör testas och/eller utvärderas allt eftersom det utvecklas. Med test
menar vi en användningstest där användare testar en prototyp genom att utföra en
eller flera uppgifter. Med utvärdering menar vi att man presenterar ett designförslag
för någon som kommer med synpunkter, det kan t.ex. vara en användbarhetsexpert
som gör en expertutvärdering, eller en fokusgrupp som har synpunkter på förslaget i
en workshop.

Om denna riktlinje
Prioritet: 1
Principer: Användbar
Roller/arbetsuppgifter: Användbarhet och användarcentrerat arbetssätt, Inköpare och
beställare
När i utvecklingsprocessen?:

Designförslaget bör testas och/eller utvärderas allt eftersom det utvecklas. Med test
menar vi en användningstest där användare testar en prototyp genom att utföra en
eller flera uppgifter. Med utvärdering menar vi att man presenterar ett designförslag
för någon som kommer med synpunkter, det kan t.ex. vara en användbarhetsexpert
som gör en expertutvärdering, eller en fokusgrupp som har synpunkter på förslaget i
en workshop.

Beroende på vilken nivå designförslaget är på, kan det vara olika syften med testen.
Om man har tagit fram ett konceptuellt designförslag, då vill man kanske kontrollera
att man förstår navigeringen. Ett detaljerat designförslag kan testas mot
slutanvändare där de får arbeta igenom en uppgift från start till mål.

Det finns många olika varianter av tester och utvärderingar som man kan utföra, alla
fyller olika mål och syften. Men alla syftar i slutändan till att säkerställa att man
bygger rätt produkt och i ett tidigt skede hitta eventuella fel eller brister som
produkten har. Ju tidigare man upptäcker fel eller brister, ju större chans att man kan
åtgärda problemet. Det blir även dyrare att åtgärda ju längre man kommit i
utvecklingsprocessen.

Fördjupning
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Se även:

Tema: Användbarhet och användarcentrerat arbetssätt
R107. Utför användningsanalys
R108. Ta fram designförslag
R110. Stäm av resultat med ansvarig

Senast uppdaterad: 2012-05-21
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Prio 1

Stäm av resultat med ansvarig
Den fjärde fasen inom användarcentrerat arbetssätt syftar till att återkoppla med
uppdragsgivaren om det resultat som arbetats fram. En användbar webbtjänst
utvecklas genom att arbetsprocessen fram till denna fas skett iterativt. Då har
resultatet en möjlighet att bli såväl användbar som att tjänsten kommer ha hög
användningsfrekvens.

Om denna riktlinje
Prioritet: 1
Principer: Användbar
Roller/arbetsuppgifter: Användbarhet och användarcentrerat arbetssätt, Inköpare och
beställare
När i utvecklingsprocessen?:

Beroende på när i arbetsprocessen en avstämning sker har designförslaget olika
komplexitet. Det kan vara resultat som har koppling till såväl en pappersmock-up
som en digital prototyp. Den springande punkten är att stämma av det resultat som
kommit fram.

De ansvariga ska förses med underlag som de kan fatta beslut utifrån. Underlaget bör
innehålla uppgift om ex.: hur väl det framtagna designförslaget uppfyller de
användarmål som är beslutade samt beskrivning av eventuellt nyupptäckta
användarbehov.

De ansvariga ska fatta beslut om hur resultat av måluppfyllelse samt hur eventuella
nya användarbehov ska hanteras. Om det ska hanteras i pågående uppdrag, flyttas till
annat uppdrag, senareläggas eller liknande.

Om designförslaget ska omarbetas och vidareutvecklas behöver beslut fattas om
vilka av faserna eller vilka delar av faserna inom det användarcentrerade arbetssättet
som behöver hanteras på nytt.

Senast uppdaterad: 2012-05-16
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