
 

 
 

 
 

 

 

Vårt åtagande för 
tillgänglighet för alla 
Vår policy är att arbeta för att säkerställa att så många 
som möjligt, inklusive personer med funktionsvariationer, 
får tillgång till all den information som tillhandahålls av 
vårt företags webbplatser och mobilappar. 
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Vi strävar efter att anpassa företagets webbplatser och mobilappar efter framgångskriterierna och kraven på överensstämmelse på nivå A och nivå AA i 
Web Content Accessibility Guidelines 2.1 (WCAG), som ges ut av World Wide Web Consortium (W3C) och Web Accessibility Initiative (WAI). 

— Vi delar ut denna policy till vår personal och erbjuder dem utbildning, inklusive de som designar, utvecklar, genomför underhåll, administrerar eller på annat 
sätt har ansvar för innehåll och format för företagets webbplatser och mobilappar. 

— Vi genomför regelbundet tillgänglighetstestning av företagets webbplatser och mobilappar. 

— Vi granskar och utvärderar regelbundet företagets webbplatser och mobilappar för att säkerställa tillgängligheten för personer med funktionsvariationer. 
Hit hör bland annat personer som: 

— Använder skärmläsare eller programvara med röstinteraktion, 

— Endast eller huvudsakligen använder tangentbord för inmatning av data och för navigering på webbplatser, 

— Använder enheter med utdata i punktskrift, 

— Använder tangentbord på skärmen, 

— Använder programvara för textförstoring, 

— Behöver kunna justera teckenstorlek och/eller teckenfärg för att läsa webbplatser, 

— Behöver en ljudbeskrivning för att kunna ta del av videoinnehåll, 

— Behöver textning för att kunna ta del av audiovisuellt material. 

— Vi har tillsatt en ledningsgrupp för företagstillgänglighet som har kunskap om tillgänglighet och WCAG samt är tillgängliga som resurs för företagets 
webbplatser och mobilappar. 

— Vi har inlett ett samarbete med eSSENTIAL Accessibility som digital tillgänglighetspartner för användning av deras plattform Accessibility as a Service 
då vårt företags webbplatser och mobilappar utvärderas, åtgärdas och genomgår fortlöpande underhåll. Genom detta partnerskap tillhandahåller vi 
tekniska hjälpmedel för personer med funktionsvariationer, inklusive men ej begränsat till nedsatt syn och nedsatt motorik. I applikationen – som visas 
i form av en lättigenkännlig ikon på våra webbplatser – ingår sådana verktyg som ersättning av mus och tangentbord, taligenkänning, röstaktivering, 
hands-free/beröringsfri navigering med mera. Denna teknik hjälper till med navigering av och interaktioner med webbplatser samt utgör ett hjälpmedel 
kommunikationsstöd som påbjuds av Americans with Disabilities Act (ADA). 

— Vårt mål är att se till att tredjepartsleverantörer säkerställer tillgängligheten till det innehåll de utvecklar för vårt företags webbplatser och mobilappar. 

— Observera att företagets webbplatser och mobilappar kan länka till eller ha gränssnitt med webbplatser och mobilappar från tredje part som vi inte har 
kontroll över och som vi inte har direkt anknytning till. 

— Vi arbetar fortlöpande med att säkra tillgängligheten till företagets webbplatser och mobilappar och vi välkomnar återkoppling från våra besökare angående 
hur tillgängligheten kan förbättras. 

https://www.w3.org/TR/WCAG21/

