
Anpassa tillgänglighet på skärmen 

Webbplatsen är byggd för att vara så tillgänglig som möjligt för så många som möjligt. 
Både för synskadade och för personer med andra funktionsnedsättningar. Vi har valt att 
inte ha en separat funktion för att anpassa webbplatsen. Du som besökare kan istället med 
hjälp av din webbläsare anpassa webbplatsens utseende. De anpassningar du gör i din 
webbläsare fungerar även på andra webbplatser som är utvecklade med fokus på 
tillgänglighet. 

Anpassa textstorlek 
Med hjälp av din webbläsares inbyggda funktioner kan du ändra storleken på 
texten på webbplatsen. I de flesta moderna webbläsare gör du detta genom att 
hålla nere Ctrl-tangenten på PC eller CMD-tangenten på Mac och snurra på 
mushjulet. Du kan även ändra textstorleken i webbläsarens menyer. Se din 
webbläsares hjälpavsnitt för mer information. 
 
Anpassa teckensnitt 
I de flesta moderna webbläsare kan du själva välja vilket teckensnitt som ska 
användas på webbplatserna du besöker. 
I Internet Explorer 
Välj "Internetalternativ" på menyn "Verktyg". 
I Firefox 
Välj "Inställningar" på menyn "Verktyg". Klicka därefter på "Innehåll". Se din webbläsares 
hjälpavsnitt för mer information. 

 
Anpassa färger 
I de flesta moderna webbläsare kan du själv påverka vilka färger som används på 
webbplatserna du besöker. 
I Internet Explorer 
Välj "Internetalternativ" på menyn "Verktyg". 
I Firefox 
Välj "Inställningar" på menyn "Verktyg". Klicka därefter på "Innehåll". Se din webbläsares 
hjälpavsnitt för mer information. 

 
Andra anpassningsmöjligheter 
Flera webbläsare har en inbyggd zoom-funktion. Det gör det enkelt för dig att 
snabbt förstora eller förminska hela webbplatsen rent visuellt. Du kan i en del 
webbläsare ställa in hur du vill att länkar ska hanteras, t.ex. om länkarna ska öppnas 
i nya fönster eller i nya flikar. 
 
 



Tillgänglighetsredogörelse för sundsgarden.se 
 
Sundsgårdens folkhögskola återfinns under Ideella föreningen Sundsgården folkhögskola 
(org.nr: 843000-3189) och står bakom den här webbplatsen. Vår målsättning är att så 
många som möjligt skall kunna ta till sig och använda vår webbplats. Detta dokument 
beskriver hur Sundsgårdens folkhögskola uppfyller lagen om tillgänglighet på vår digitala 
plattform. 
 
Hur tillgänglig är webbplatsen? 
Till dagens datum 2020-08-25 är webbplatsen sundsgarden.se till största del förenlig med 
lagen om digital tillgängliga. Dock är vi medvetna om att delar av vår webbplats inte är 
helt tillgängliga för alla, vare sig det gäller anpassning för synskadade eller hörselskadade. 
 
Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen? 
Om du behöver ta till dig av innehållet från sundsgarden.se som inte är tillgängligt för dig, 
som antingen är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, 
eller som vi inte uppfattat kan du kontakta oss (svarstiden är normalt 3 dagar): 
 
• skicka e-post till info@sundsgarden.se 
• ringa oss: 042 – 193800 
 
Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet 
Vi strävar hela tiden efter att förbättra våra digitala plattformars/webbplatsers 
tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna i detta dokument, eller om 
du anser att vi inte uppfyller lagens krav skall du meddela oss så att vi blir varse om att 
problemet finns.  
 
Tillsyn 
Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet Om 
du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för 
digital förvaltning och påtala det via mail: info@digg.se 
 
Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet 
Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden 
Web Content Accessibility Guidelines version 2.1.  
 
Innehåll som inte är tillgängligt 
Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt. 
 
Problem vid användning utan synförmåga 
• Vi har ingen talande webb 
• Bilder i PDF-dokument kan sakna eller ha felaktiga textalternativ. [WCAG 1.1.1 (A)] 
• Videofilmer som publicerats före den 25/8 2020 saknar syntolkning. [WCAG 1.1.1 (A)] 
 
 
 



Problem vid användning med nedsatt synförmåga 
• Tangentbordsfokus syns inte tydligt på vår webbplats. 
• Vissa innehållsbärande bilder kan sakna textalternativ. [WCAG 1.1.1 (A)] 
• Felmeddelanden i vissa formulär indikeras enbart genom röd färg. [WCAG 1.4.1 (A)] 
• Vissa länkar har inte alternativ text [WCAG 2.4.4, WCAG 4.1.2] 
• Vissa element på sidorna har otillräcklig kontrast. [WCAG 1.4.11 (AA)] 
 
Problem vid användning med nedsatt färgseende 
• Felmeddelande i vissa formulär indikeras enbart genom röd färg. [WCAG 1.3.3 (A)] 
• Kontrasterna i vissa block är svaga. [WCAG 1.4.11 (AA)] 
 
Problem vid användning utan eller med nedsatt hörsel 
• Det finns inte alltid textalternativ för våra Youtube filmer. [WCAG 1.1.1 (A)] 
 
Problem vid användning med nedsatt finmotorik eller styrka 
• Tangentbordsfokus syns inte tydligt på vår webbplats 
 
Problem vid användning med kognitiv nedsättning 
• Felmeddelanden i vissa formulär indikeras bara genom röd färg. [WCAG 1.3.3 (A)] 
 
Hur vi testat webbplatsen 
Vi har gjort en självskattning (intern testning) av sundsgarden.se 
Vi har även använt verktygen: 
– web disability simulator 
– accessibility insights for web för att få en karta/bild över hur vår webbplats ser ut och hur 
vi skall jobba med denna för att uppfylla de krav om tillgänglighet som åligger oss. 
 
Granskningsrapport 
Senaste bedömningen gjordes den 25 augusti 2020. 
Redogörelsen uppdaterades den 25 augusti 2020. 
Redogörelsen skall uppdateras senast den 25 november 2020. 
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