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Manual för Siteimprove  

Logga in  

1. Logga in med de inloggningsuppgifter du fått i bekräftelsemejlet. Du kommer nu 

in på startsidan för Siteimprove som består av en dashboard. Dashboarden består 

av värden för de olika områdena kvalitetssäkring, tillgänglighet och 

sökmotoroptimering. Dessutom finns ett övergripande DCI-index som 

sammanväger de tre områdena. 

 

Uppe till vänster ser du vilken webbplats dashboarden avser. Här kan du ändra till en 

annan webbplats som du har behörighet till.  
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Kontrollera tillgänglighet 

2. För att kontrollera tillgängligheten klickar du på rubriken Accessibility i 

vänsternavigeringen. Och i nästa steg klickar du på rubriken Problem. 

 

 

I denna vy sorteras de fel som hittas efter nivåerna i WCAG, d v s A, AA och AAA. 

Enligt lagen ska alla offentliga myndigheters webbplatser leva upp till kraven i A och 

AA. 

Problemen i listan är kategoriserade efter olika allvarlighetsgrad. Fel är identifierade 

rena fel, varningar är problem som hittats som inte följer ”bästa praxis” och 

bedömningar är potentiella fel som inte går att upptäcka vid automatisk testning utan 

behöver en manuell granskning och en bedömning. 
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Du kan välja att filtrera och visa problem efter vilken roll 

som bör vara ansvarig för att åtgärda problemen.  

 

 

Listan visar hur många sidor som har detta problem och 

vilken förändring av antalet sidor med felet som skett 

de senaste 30 dagarna. 

 

 

 

 

 

3. Om du klickar in på ett av problemen så får du en 

beskrivning av vad som är fel och hur man kan korrigera problemet. Du får också 

en hänvisning till vilken av riktlinjerna i WCAG felet kan kopplas till och hur 

förändringen sett ut över tid. 
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Nedanför ser du listan över vilka sidor som har problemet och hur många gånger just 

detta fel återkommer på sidan.  

 

Klicka på sidans titel för att komma till sidrapporten för sidan. Där markeras var felet 

finns på sidan och mer exakt vad det är för fel.  

Här ser vi att det ligger en tom rubrik 2-formattering under bilden som bör raderas. 

Du kan även snabbt och lätt komma till den specifika sidan för att åtgärda problemet 

genom att klicka på länken uppe till vänster. 
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