


Håller din webbplats måttet?



Webbtillgänglighetsdirektivets artikel 4:

Medlemsstaterna ska säkerställa att offentliga myndigheter 
vidtar de åtgärder som är nödvändiga för att göra sina 

webbplatser mer tillgängliga genom att göra dem möjliga att 
uppfatta, hanterbara, begripliga och robusta.



Från direktiv till lag

Oktober 2016

Webbtillgänglighets-
direktivet

(EU) 2016/2102

Januari 2019

Lag om tillgänglighet till digital 
offentlig service

SFS 2018:1937



Vilka gäller lagen

• Statliga och kommunala myndigheter

• Beslutande församling i kommun eller landsting

• Offentligt styrda organ, under vissa förutsättningar

• Vissa privata aktörer med offentlig finansiering inom skola, 
vård och omsorg



Vad omfattas av lagen

Lagen är teknikneutral, men enligt DIGG:s (förslag till) 
föreskrifter omfattas:

• Innehåll på webbplatser

• Mobila applikationer



Vilka är kraven

Göra webbplatser och mobila 
applikationer:

möjliga att uppfatta,
hanterbara,

begripliga och
robusta

Uppfylla kraven i 
EN 301 549 Annex A

Genom att, till exempel…

Publicera tillgänglighetsredogörelse

Ge möjlighet att meddela om 
bristande tillgänglighet



När ska kraven vara uppfyllda

2019 2020 2021

• Befintliga intranät & extranät när de 
genomgår en omfattande översyn

• Viss tredjeparts service som för första 
gången tillhandahålls efter 23/9 2020

23 september 2019

Webbplatser 
offentliggjorda efter 
23 september 2018

23 september 2020

Samtliga webbplatser

23 juni 2021

Mobila applikationer



Tillgänglighetsredogörelsen

• Obligatoriskt innehåll

• Vem och vad den avser

• Beskrivning av fullgörandestatus

• Förteckning av delar som ej är tillgängliga, med skäl varför

• Datum och metod för bedömning av uppfyllelse

• Beskrivning av och länk till meddelandefunktion (egna & DIGGs)

• Ska vara i ett tillgängligt format



Oskäligt betungande

• En offentlig aktör behöver inte uppfylla kraven om det är 
oskäligt betungande

• Vid bedömning av oskäligt betungande ska bl.a. beaktas:
• Aktörens storlek

• Karaktär på uppgifter

• Uppskattade kostnader och fördelar för aktören

• Fördelarna för personer med funktionsnedsättning



Tillsyn

Anmälan Övervakning
Om bristande tillgänglighet av användare Stickprov med rapportering till kommissionen

Förenklad Ingående



Vid bristande tillgänglighet

Genom 
anmälan

Från 
övervakning

Påpeka för att 
åstadkomma 

rättelse

Förelägga om 
åtgärder

Förelägga om 
åtgärder förenat 

med vite



Vad kan ni göra

• Skaffa kunskap om standarden och kraven

• Hitta era webbplatser och mobila applikationer

• Leta upp var bristerna finns

• Identifiera var nyttan är som störst

• Åtgärda…



Nødvendig for nokon
bra for alle



Veta mer

• DIGG
• www.digg.se/utveckling--innovation/digital-tillganglighet

• Vägledning för webbutveckling
• webbriktlinjer.se/lagkrav/webbdirektivet/

• The World Wide Web Consortium (W3C)
• www.w3.org/WAI/

http://www.digg.se/utveckling--innovation/digital-tillganglighet
https://webbriktlinjer.se/lagkrav/webbdirektivet/
http://www.w3.org/WAI/

