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HiQ har utvecklat ny webb åt Arvsfonden
HiQ har utvecklat en ny webbplats åt Allmänna arvsfonden. Fokus har legat på tillgänglighet och en förbättrad
användarupplevelse.
– Att bistå med vår expertis inom webbutveckling för offentlig sektor är både kul och hedrande, säger Anders Nilsson,
vd på HiQ Mälardalen.
HiQ har tillsammans med Allmänna arvsfonden gjort en helrenovering av arvsfonden.se. Syftet är att webbplatsen ska bli
mer tillgänglig och ge ett bättre stöd till de som besöker webben.
– Vårt mål med nya arvsfonden.se är att underlätta för de som vill ansöka om pengar ur Arvsfonden och ge bättre stöd till
de projektledare som driver arvsfondsprojekt. Vi vill också ge tydlig information till de som vill veta hur Allmänna
arvsfonden fungerar och vilken nytta den bidrar till i samhället, berättar Pontus Ekstedt, avdelningschef på
Arvsfondsavdelningen.
Under arbetet har bland annat en ny ansökningssida med tydligare information om hur en ansökan går till och vad som
krävs för att få pengar samt en samlande sida med information till projektledare i arvsfondsprojekt tagits fram. Även
navigering och innehåll har arbetats om för att bli tydligare och mer vägledande.
Målsättningen har även varit att den nya webben ska hålla en hög grad av tillgänglighet, inte minst för att underlätta för de
webbplatsbesökare som har behov av hjälpmedel som läsverktyg och liknande. Utöver att webbplatsen ska möta
tillgänglighetskraven enligt standarden WCAG så har arvsfondsprojektet ”DigiKog – Kognitivt tillgängliga digitala produkter
och tjänster” varit delaktiga för att göra webben mer tillgänglig för personer med olika former av kognitiva
funktionsnedsättningar.
– Vi har både stor erfarenhet av webbutveckling för offentlig sektor och specifik kunskap inom tillgänglighet. Just att
tillgängliggöra information är en stor utmaning för flera av Sveriges offentliga verksamheter, och många kommer till oss
med dessa uppdrag just nu. Det finns mycket att göra inom detta viktiga område, säger Anders Nilsson, vd på HiQ
Mälardalen.
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