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Tillgänglighetsutlåtande för Kopiostos webbplats 1.2.2023 
 
Med tillgänglighet på en webbplats avses att webbplatsens innehåll är sådana att vem 
som helst kan använda och förstå dem.  
 
Kopiostos webbplats är avsedd för licenskunder och användare av licenser samt 
rättsinnehavare och de som arbetar i Kopiostos medlemsorganisationer. På samma 
webbplats finns även allmän information om Kopiosto och upphovsrättigheterna. 
I tillgänglighetsanvisningarna för webbplatsen, WCAG (Web Content Accessibility 
Guidelines), har man bedömt och fastställt att webbplatsen uppfyller/motsvarar de 
kriterier som används för att definiera tillgängligheten. Kriterierna är att en webbplats ska 
vara möjlig att uppfatta, hanterbar, begriplig och robust. Kopiostos webbplats uppfyller till 
stor del tillgänglighetskriterierna på nivå AA.  
 
Syftet med WCAG är att säkerställa att personer med olika funktionsnedsättningar ska 
kunna använda webbplatser. 
 
Beträffande webbplatsens användbarhet samt den visuella planeringen och 
genomförandet av den har man i mycket stor utsträckning ägnat uppmärksamhet åt 
tydlighet och tillräckliga grafiska kontraster. 
Webbplatsen kan användas på surfplatta, dator och smarttelefon. Det är möjligt att 
navigera på webbplatsen med hjälp av tangentbordet. Webbplatsen är kompatibel med de 
vanligaste webbläsarna och tekniska hjälpmedlen. Kompatibla webbläsare är de senaste 
versionerna av Chrome, Firefox, Edge och Safari.  
 
På Kopiostos webbplats finns även element som inte är tillgängliga. De är utmanande för 
skärmläsare eller dem som navigerar med hjälp av tangentbordet:  

• Kontrasten mellan bilderna och texterna i bildkarusellen på ingångssidan är inte 
alltid tillgänglig. 

• Infograferna är inte tillgängliga. 
• Element på sidan Medialle (För media) (på finska) är inte tillgängliga. 
• Blanketter och pdf-filer som länkats på webbplatsen är inte tillgängliga. 
• Innehåll på olika språk saknar rätt språkattribut, vilket ger upphov till 

uppläsningsfel för skärmläsare. 
• I mindre fönster är medieelementen olika för de som använder tangentbord och de 

som använder mus. Detta kan förvirra en del användare, eftersom de ser 
menyknappen men inte får tillgång till innehållet. 

• Kopiostos webbtjänster, till exempel licensbutiken, extranätet för av-upphovsmän 
och utlåningsersättningstjänsten, är inte tillgängliga. 

Kontakta oss 
Om du upptäcker problem med tillgängligheten på webbplatsen, ge oss respons per e-post 
till viestinta(at)kopiosto.fi. 

https://www.tillganglighetskrav.fi/lagar-och-standarder/om-wcag-riktlinjerna/
https://www.kopiosto.fi/kopiosto/ajankohtaista/medialle/

