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Testrapport 
WCAG 
BYKLE KOMMUNE 

En analyse av tilgjengelighet på nettstedet  

i henhold til gjeldende WCAG 2.0-krav 

 og kommende WCAG 2.1-krav. 
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Formål med testrapporten 

Formålet med denne testrapporten er å avdekke eventuelle feil og mangler ved dagens 

nettsted som bør utbedres for å tilfredsstille lovpålagte tilgjengelighetskrav, herunder 

WCAG 2.0 og WCAG 2.1 som blir gjeldende fra februar 2023.  

 

Funnene i denne rapporten kan brukes som hjelpemiddel for å fylle ut 

tilgjengelighetserklæringen. 

 

Tilgjengelighetserklæring 

I oktober 2022 lanserte Digdir en veileder for tilgjengelighetserklæring, som alle 

virksomheter i offentlig sektor plikter å ha på plass på sine nettsteder innen 1. februar 

2023. Minstekravene er de 35 som gjelder fra før, i tillegg til de 12 nye som gjelder fra 

februar 2023. 

 

Les mer om tilgjengelighetserklæringen her 

 

WCAG 2.0 

WCAG 2.0 består av 35 testkriterier totalt som er fordelt på fire prinsipper;  

 

• Prinsipp 1: Mulig å oppfatte 

• Prinsipp 2: Mulig å betjene 

• Prinsipp 3: Forståelig 

• Prinsipp 4: Robust 

 

Les mer om WCAG 2.0-standarden 

 

WCAG 2.1 

Offentlig sektor skal følge WCAG 2.1. Det innebærer 12 nye krav som skal følges fra 1. 

februar 2023. De tidligere kravene fra WCAG 2.0 er videreført i WCAG 2.1. 

 

Les mer om WCAG 2.1-standarden 

 

 

https://www.uutilsynet.no/tilgjengelighetserklaering/tilgjengelighetserklaering/1127
https://www.uutilsynet.no/wcag-standarden/wcag-20-standarden/86
https://www.uutilsynet.no/fremtidig-regelverk/wcag-21-standarden/140
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Roller og ansvarsområder 

I rapporten har vi skilt mellom oppgaver som 

må løses av utvikler og oppgaver som kan 

løses av innholdsprodusent. Utvikler i denne 

sammenheng kan innebære oppgaver både 

innen design, visuell utforming og utvikling. I 

den forstand er utvikler en samlebetegnelse 

for alle oppgaver som faller utenfor 

innholdsprodusentens ansvar.  

 

Selv om ansvarområdene er nokså tydelige kan det være underliggende årsaker som 

fører til at enkelte punkter likevel bør utbedres av innholdsprodusent istedenfor 

utvikler. Eksempler på dette kan være; 

• Formattering av tekster og lenker som har blitt overstyrt av innholdsprodusent. 

Typisk egen formattering som er gjort i teksteditor i CMS. 

• Manglende bruk av ALT-tekster på bilder. 

• Feil bruk av tabeller. 

 

  

Testmetoder og verktøy 

Vi har benyttet SiteImprove som testverktøy. SiteImprove tilbyr løsninger for å forbedre 

nettstedets ytelse, synlighet og tilgjengelighet på web. Det tilbys løsninger innen 

statistikk, analyse, tilgjengelighet og søkemotoroptimalisering blant annet.  

 

Løsningen har mulighet for å scanne hele eller deler av nettstedet og gir oss en rapport 

på de kriteriene vi har satt. Vi har tatt for oss delen som går på tilgjengelighet som er 

direkte knyttet opp mot WCAG-kriteriene. Fordelen med dette er at vi får ut en rapport 

basert på kriteriene og får en oversikt over eventuelle feil tilknyttet hvert punkt i 

kriteriesettet.  
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I rapporten får man en overordnet score med en maks poengsum på 100. Nettstedet 

blir målt på alle kriteriene og resultatet gir en totalscore basert på 

antall feil og hvilke typer feil nettstedet har. Dette er kun en 

måleindikator som benyttes internt i SiteImprove. Det har ingen 

direkte betydning for tilgjengelighetserklæringen, men det gir en 

indikasjon på hvordan nettstedet ligger an i dag. Det er også verdt å 

merke seg at eventuelle følgefeil vil dra ned snittresultatet. Det 

betyr at gjentakende feil på nettstedet vil fremstå som en ny feil i hvert tilfelle. Det igjen 

betyr at score kan øke betraktelig ved å luke vekk slike feil.  

Målet er at vi i CustomPublish sammen med dere innholdsprodusenter skal få denne 

scoren så høyt som overhodet mulig og på den måten tilfredsstille kravene ihht WCAG 

2.0 og WCAG 2.1.  

 

SiteImprove er nyttig for å lage rapporter som denne, men det er også nyttig i daglig 

bruk for å sikre et godt fungerende nettsted også i det daglige. Mer informasjon om 

Siteimprove finner man ved å gå til siteimprove.com.   

 

 

https://www.siteimprove.com/


19.12.2022 10:54

WCAG-rapport

Accessibility (universell utforming)

Detaljer for poengsum (Accessibility NextGen)

Oppgaver Innholdsprodusent

Nettsted
Bykle

Nettsted: Bykle

Gå gjennom dette mulige problemet for å få opptil 76,6 poeng: Er dette navnet på bilde�len et passende tekstalternativ?

Detaljert oversikt

Poengsum

74,6 /100

+ 0,0

Nettsted: Bykle

Detaljer for poengsummen

Nivå A 77.3 / 100

Nivå AA 77.1 / 100

Nivå AAA 52.8 / 100

Fremgangsmåter for bruk av WAI-ARIA 83.9 / 100

Anbefalte fremgangsmåter for tilgjengelighet 67.3 / 100

Nettsted: Bykle Problemtype: Problem

Forekomster uten beslutninger Nivå A (+1) Vanskelighetsgrad Innholdsskriving

Elementtype Custom columns (4 selected) CSV

Problemer Suksesskriterier

Problemer SuksesskriterierTomme overskrifter 1.3.1: Informasjon og
relasjoner Overskrifter 408

Samsvar

Samsvar

Elementtype

Elementtype

Sider

Sider
 →



Oppgaver CustomPublish

j

Knapp uten
tekstalternativ 4.1.2: Navn, rolle, verdi Annen 11

Lenke uten
tekstalternativ

2.4.4: Formål med lenke (i
kontekst)
2.4.9: Formål med lenke
(bare lenke)
4.1.2: Navn, rolle, verdi

Lenker 8

Synlig ledetekst og
tilgjengelig navn
stemmer ikke
overens

2.5.3: Ledetekst i Navn Skjemaer 3

Skjemafeltet er ikke
merket 4.1.2: Navn, rolle, verdi Skjemaer 2

Bilde er uten
tekstalternativ 1.1.1: Ikke-tekstlig innhold Bilder 2

Innebygd ramme uten
tekstalternativ 4.1.2: Navn, rolle, verdi Annen 1

 →

 →

 →

 →

 →

 →

1 - 7 of 7 items Vis per side10 objekter

Nettsted: Bykle Problemtype: Problem

Forekomster uten beslutninger Nivå A (+1) Vanskelighetsgrad Utvikling (+2) Elementtype

Custom columns (4 selected) CSV

Problemer Suksesskriterier

Problemer Suksesskriterier

Beholderelementet er
tomt 1.3.1: Informasjon og

relasjoner Annen 370

Teksten blir avkuttet
når den endrer
størrelse

1.4.4: Endring av
tekststørrelse Sideoppsett 239

Element-ID-er er ikke
unike 4.1.1: Parsing (oppdeling) Skjemaer 224

Skjult element har
fokuserbart innhold

1.3.1: Informasjon og
relasjoner
4.1.2: Navn, rolle, verdi

Annen 153

Samsvar

Samsvar

Elementtype

Elementtype

Sider

Sider

 →

 →

 →

 →



Retningslinjer

Rollen er ikke
innenfor den
nødvendige
konteksten

1.3.1: Informasjon og
relasjoner Annen 118

Det er ikke lett å se
lenkene 1.4.1: Bruk av farge Lenker 36

Fargekontrasten
oppfyller ikke
minimumskravene til
fargekontrast

1.4.3: Kontrast (minimum) Skjemaer 5

 →

 →

 →

1 - 7 of 7 items Vis per side40 objekter

Nettsted: Bykle

Prinsipp 1: Mulig å oppfatte
Informasjon og brukergrensesnittkomponenter må være forståelig for alle brukere.

Suksesskriterier Forekomster

Suksesskriterier Forekomster

1.1 Tekstalternativer

1.1.1 Ikke-tekstlig innhold 7

1.2 Tidsbaserte medier

1.2.1 Bare lyd og bare video (forhåndsinnspilt)

1.2.2 Teksting (forhåndsinnspilt)

1.2.3 Synstolking eller mediealternativ (forhåndsinnspilt)

1.2.5 Synstolking (forhåndsinnspilt)

1.3 Mulig å tilpasse

1.3.1 Informasjon og relasjoner 1 940



1.3.4 Visningsretning

1.3.5 Identi�ser formål med inndata

1.4 Mulig å skille fra hverandre

1.4.1 Bruk av farge 50

1.4.2 Styring av lyd

1.4.3 Kontrast (minimum) 11 256

1.4.4 Endring av tekststørrelse 3 364

1.4.8 Visuell presentasjon 1 010

1.4.10 Dynamisk tilpasning (Re�ow)

Prinsipp 2: Mulig å betjene
Brukere må kunne navigere på nettstedet ditt og betjene grensesnittet.

Suksesskriterier Forekomster

Suksesskriterier Forekomster

2.1 Tilgjengelig med tastatur

2.1.1 Tastatur

2.2 Nok tid

2.2.1 Justerbar hastighet

2.2.4 Avbrytelser



2.3 Anfall

2.4 Navigerbar

2.4.2 Sidetitler

2.4.4 Formål med lenke (i kontekst) 255

2.4.7 Synlig fokus 1

2.4.9 Formål med lenke (bare lenke) 387

2.5 Inndatamodaliteter

2.5.3 Ledetekst i Navn 3

Prinsipp 3: Forståelig
Nettstedet ditt må være lesbart og forståelig, med en forutsigbar brukeropplevelse.

Suksesskriterier Forekomster

Suksesskriterier Forekomster

3.1 Leselig

3.1.1 Sidans språk

3.1.2 Språk på deler av innhold



3.2 Forutsigbar

3.2.5 Endring på anmodning

3.3 Inndatahjelp

Prinsipp 4: Robust
Innholdet må være kompatibelt med hjelpeteknologi – og robust nok til å være tilgjengelig over tid.

Suksesskriterier Forekomster

4.1 Kompatibel

4.1.1 Parsing (oppdeling) 1 070

4.1.2 Navn, rolle, verdi 409

Anbefalte fremgangsmåter: Kvalitet
Løsing av problemer på dette nivået er ikke nødvendig for WCAG-samsvar – men det forbedrer brukervennligheten til nettstedet ditt.

Suksesskriterier Forekomster

Anbefalte fremgangsmåter

Fremgangsmåter for bruk av WAI-ARIA 4 481

Anbefalte fremgangsmåter for tilgjengelighet 751


