Bakgrund till examensarbete
DOS-lagen (Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service) tillkom september 2019.
Nordic Medtest testar ett stort antal tjänster som används inom offentlig sektor, exempelvis
invånartjänster i 1177. Vi utvecklar även vissa tjänster. Sedan lagen tillkom arbetar vi
dagligen med frågor kring och testning av digital tillgänglighet.
Det finns en rad olika verktyg som tillhandahålls för att granska olika tjänsters tillgänglighet.
Idag använder vi en del av de verktygen i vårt granskningsarbete. Det tillkommer hela tiden
nya verktyg för granskning och Nordic Medtest vill gärna få en bra överblick över vad som
finns och vilka som är att föredra i vårt testarbete. Detta är bakgrunden till ett examensarbete
på Nordic Medtest.
Vi söker en till två personer som kan hjälpa oss att hitta, testa och utvärdera verktyg för att
granska tjänsters tillgänglighet.

Kortare Teknisk Bakgrund
De verktyg som är intressanta måste vara godkända enligt WCAG:s krav. Du kan läsa mer
om WCAG kraven här: https://www.w3.org/TR/WCAG22/
Verktyg som är intressanta kan vara både för manuella- och automatiserade tester, vilket
kräver grundläggande programmeringskunskaper.

Uppdragsbeskrivning
Jobbet delas upp i två delar, en undersökandedel och en utvärderingsdel.
Undersökandedel
Under den här tiden är tanken att studenten/studenterna undersöker vilka verktyg som kan
vara användbara för företaget (viktigt att de uppfyller WCAG:s krav) och lär sig mer om dem
samt provar att använda dem.
Utvärderingsdel
Tiden används för att ta fram för- och nackdelar med de verktyg som man kommit fram till
under den undersökande delen. Samt jämföra verktygen mot varandra i de fall detta är
möjligt. Utvärderingen kommer att skrivas i form av en testrapport som sedan kommer att
presenteras för handledare.

Utförande
Exjobbet utförs med fördel på Nordic Medtests kontor på Bryggaregatan 11 i Karlstad, där
den tekniska utrustningen som kommer att krävas finns tillgänglig. Där finns även en
handledare som kan ge stöd vid behov under hela arbetet. Resultatet kommer slutligen
presenteras för handledare och andra intressenter på Nordic Medtest.

Kontakperson
Vid intresse eller frågor kontakta Robert Magnusson: robert.magnusson@nordicmedtest.se
eller 070-304 97 16
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