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Testresultatet för  
Neonatalregistrets hemsida  
Testresultatet för Neonatalregistrets hemsida är 90% tillgänglighet (snitt i Sverige 65%). 

Detaljerat resultat: 

Godkänt 

Zooma 

Ni har uppgett att det går att zooma i gränssnittet på er webbplats så att all text och alla 

funktioner fortfarande fungerar utan att användaren behöver scrolla. 

Navigera med tangentbordet 

Ni har svarat att det går att tabba sig fram till samtliga länkar och objekt på sidan och att 

användaren kommer åt all information enbart med hjälp av tangentbordet. 

Konsekvent navigation, struktur och utformning 

Ni har uppgett att er webbplats har en konsekvent navigering, struktur och utformning. 

Ibland kan det vara motiverat att göra avsteg från den generella utformningen. Tänk bara 

på att göra det tydligt för användaren att detta kommer att ske redan innan hen navigerar 

till denna del av webbplatsen. 

Rubriker med h1-h4 

Bra, en korrekt uppmärkning av rubrikerna med h-element underlättar inte bara till en 

enhetlig presentation på webbplatsen utan underlättar även för personer med till exempel 

skärmläsare att navigera på webbplatsen. Dessutom är det bra för sökmotoroptimeringen. 

Anpassa till små skärmar 

Ni har uppgett att hela webbplatsens gränssnitt fungerar på enheter med små skärmar 

såsom smartphones och på surfplattor. 

Tydliga ledtexter i formulär 

Det är antagligen tydligt för alla användare vilken information som ska fyllas i vilket fält. 

Kontrollera gärna att varje ledtext (fältetikett) även har en label-tagg i koden så är det 

tydligt även för personer som använder skärmläsare.  



Webbdirektivet 2020 

SID 2(2) 

Tillräckligt stora klickbara ytor 

Klickytorna på er webbplats är tillräckligt stora för att även användare med sämre precision 

och finmotorik ska kunna träffa rätt.  

Tydliga kontraster 

Bra att alla viktiga delar som avviker från övrigt innehåll är tydligt markerat på er webb-

plats. Det gör att så många användare som möjligt har en möjlighet att uppfatta vad som är 

klickbart eller inte, eller vad som på annat sätt avviker från övrigt innehåll.  

Bör förbättras 

Tydliga länkar 

Se över hur ni skriver länkar. Ta bort onödiga inledande texter som "Klicka här...", "Läs 

mer...", "Mer om...". Skriv länkarna så att användarna förstår vart länken leder även när 

den är lyft ur sitt sammanhang.  

Måste förbättras 

Ljud, bild och film för att komplettera text 

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


