Tillgänglighetsutlåtande
Moovit anser att det är av yttersta vikt att göra sin tjänst tillgänglig för alla.
Anpassningar på webbsidan har gjorts i enlighet med Public Sector Bodies
(offentliga myndigheter) (Webbsidor och Mobilapplikationer) (nr 2) Regler för
tillgänglighet 2018 och W3C:s riktlinjer för tillgänglighet av webbsidesinnehåll 2.1,
nivå AA.

Anpassningarna vad gäller tillgänglighet innefattar:
Anpassningar för tangentbords-användare
Webbsidans funktioner fungerar genom ett tangentbordsgränssnitt enligt
följande: genom att trycka på Tab-tangenten flyttas du till nästa länk, och genom
att trycka på Enter öppnas länken. När du trycker på Shift-Tab flyttas du till
föregående länk.
I sökfält med automatisk ifyllnad – genom att trycka på Tab i sökfältet kommer du
till toppen av listan med automatisk ifyllnad. Tryck på upp/ner-tangenterna för att
gå igenom alternativen, och tryck på Enter för att välja alternativet du har framför
dig.

Hoppa till olika platser på sidan och webbplatsen
Detta hjälper tangentbords-användare och synskadade personer. Högst upp på
varje sida finns en länk markerad ”Hoppa till huvudinnehållet”, och genom att
trycka på Enter för denna kommer du direkt till sidans huvudinnehåll.

Anpassningar för synskadade användare
● Färger med hög kontrast för att förbättra läsbarheten
● Zooma in och ut på sidan med hjälp av webbläsarens zoom-alternativ. När
du trycker samtidigt på Ctrl/Cmd och plus (+) zoomas sidan in (gör detta
några gånger tills du får den storlek du vill). Tryck på Ctrl/Cm och minus (-)
för motsatt effekt.
● Öka storleken på teckensnitt genom webbläsarens OS-inställningar:
○ Chrome: Inställningar => Utseende => teckenstorlek
○ Firefox: Alternativ => Språk och Utseende => Standardteckensnitt =>
Storlek

○ iPhone: Inställningar => Hjälpmedel => Skärm & Textstorlek =>
Större Text

Förebyggande av effekter och animeringar
Webbsidan använder sig av animering för att visa ankomsttid i realtid. Användare
som vill inaktivera effekterna kan ändra OS-inställningarna:
● Windows: Stäng av Visa Animationer i Inställningar => Lättillgänglighet =>
Skärm
● Mac and iPhone: Välj Minska rörelse i Inställningar => Hjälpmedel
● Android: Tryck på Ta bort animationer i Inställningar => Hjälpmedel
Anpassningar för användare med skärmläsningsprogram
Webbsidan är fullständigt tillgänglig för skärmläsningsprogram, då detta
innefattar:
● Namn
● Alternativa texter för bilder
● Separata sektioner för navigering och innehåll, och möjlighet att hoppa
emellan dessa
● Användning av ARIA för att förbättra skärmläsningsprogrammets
prestanda

Om tillgänglighetsutlåtandet
Detta utlåtande skrevs den 18 juni 2020, efter att webbsidan hade testats på
Chromes webbläsare (internet och mobil), Firefox (internet) och Safari (iPhone).
Webbsidan testades också med JAWS för Windows skärmläsningsprogram på
Chrome. Därtill testas alla nya sidor regelbundet.
Kontakta oss om tillgänglighet
Moovit arbetar ständigt med att förbättra webbsidans tillgänglighet, så om du har
några kommentarer eller frågor är du välkommen att kontakta oss på
https://moovit.com/contact-us/. Vänligen bifoga en länk till den sida du hänvisar
till, samt dina kontaktuppgifter.

