


Inkluderande digitalisering
Webbtillgänglighet – nu är det lagkrav



Vad gör DIGG?

Styra och 
samordna

Främja

Tillhandahålla 
gemensam digital 
infrastruktur och 

tjänster

Följa och 
analysera

Tillse och 
kontrollera



Digital inkludering

Tillgänglighet
(accessibility) Kan jag tillgodogöra mig innehållet eller tjänsten?

Användbarhet
(usability) Är det enkelt och naturligt att använda tjänsten?

Åtkomst
(availability) Har jag möjlighet att använda tjänsten?

Individuella förutsättningar Har jag kunskaper, färdigheter, motivation, tillit 
och socioekonomiska förutsättningar?



Til lgänglighet är

att inte sätta upp

onödiga barriärer

för användarna.



The power of the Web is in its universal ity.

Access by everyone regardless of disabil ity

is an essential aspect

T im  B e rn e rs - Le e



Alla har inte…

• senaste mobilen
• stöd för video
• vanligt tangentbord
• mus eller annat pekdon
• fiberanslutning
• dubbla 24"-skärmar.



Alla har inte…

• fullgod syn
• perfekt färgseende
• fullgod hörsel
• full rörlighet
• bra finmotorik
• god läsförståelse
• svenska som modersmål.



Disability

is not

inability



Typer av funktionsvariationer

Permanent Tillfällig Situationsberoende



Det som är

nödvändigt för någon

är bra för al la.



• Lag (2016:1145) om offentlig upphandling
• Diskrimineringslag (2008:567)
• Arbetsmiljölagen (1977:1160)
• Språklag (2009:600)
• Lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig 

service
• Kommande: tillgänglighetsdirektivet (2022/2025)

Lagar



Webbtillgänglighetsdirektivet

Direktiv
(EU) 2016/2102

EN 301 549

WCAG 2.1

Lag
(2018:1937)

Förordning
(2018:1938)

Föreskrifter
(2019:2)



Vilka är kraven?

❶

Göra webbplatser och mobila 
applikationer:

• möjliga att uppfatta
• hanterbara
• begripliga
• robusta.

Genom att, till exempel… Uppfylla kraven i 
EN 301 549 Annex A

❷ Publicera tillgänglighetsredogörelse

❸ Ge möjlighet att meddela om 
bristande tillgänglighet, m.m.



Tillgänglighetsredogörelse
• Obligatoriskt innehåll

• Vem och vad den avser
• Utvärderingsmetod och fullgörandestatus
• Förteckning av delar som ej är tillgängliga, med skäl varför
• Datum och metod för bedömning av uppfyllelse
• Beskrivning av och länk till meddelandefunktion (egen och DIGG:s)

• Ska vara i ett tillgängligt format
• Bör vara nåbar från alla sidor på webbplatsen



Vad gör lagen för 
användaren?
• Rapportera brister
• Begära tillgängliggörande
• Anmäla till DIGG



Utmaning 1: 
video
• Ska textas och syntolkas
• Direktsändning undantas
• Inspelad direktsändning ska 

göra tillgänglig utan 
onödigt dröjsmål

• Ta inte bort!
Åberopa undantag i stället



Utmaning 2: 
Dokument
• Gamla dokument undantas
• Ändå stor backlog
• Gör mallar tillgängliga
• Utbilda skribenterna
• Helst: Använd HTML!



Vid bristande tillgänglighet

Tillsyn

Övervakning

Anmälan

Påpekande

Föreläggande

Föreläggande
(med vite)
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