


Vad gör DIGG?

Styra och 
samordna

Främja

Tillhandahålla 
gemensam digital 
infrastruktur och 

tjänster

Följa och 
analysera

Tillse och 
kontrollera



Prioriterade områden 2019

E-legitimation

eIDAS

E-faktura /
E-handel

Tillgänglighet 
till digital

offentlig 
service

Mina 
Meddelanden

Regerings-
uppdrag

Analys och 
omvärld



Disability

is not

inability



Permanent Tillfällig Situationsberoende

Typer av funktionsvariationer



DOS-lagen

eller

Lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service



Webbtillgänglighetsdirektivet

Direktiv
(EU) 2016/2102

EN 301 549

WCAG 2.1

Lag
(2018:1937)

Förordning
(2018:1938)

Föreskrifter
(2019:2)



Principer i WCAG 2.1

Perceivable Möjlig att uppfatta

Operable Hanterbar

Understandable Begriplig

Robust Robust

Artikel 4
Medlemsstaterna ska säkerställa 
att offentliga myndigheter vidtar 
de åtgärder som är nödvändiga för 
att göra sina webbplatser och 
mobila applikationer mer 
tillgängliga genom att göra dem 
möjliga att uppfatta, hanterbara, 
begripliga och robusta.

4 § Digital offentlig service ska 
vara möjlig att uppfatta, vara 
hanterbar, begriplig och robust.



Vem omfattas av lagen?

Offentliga aktörer ska uppfylla kraven:

• 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 föreskrifter 
omfattas:

• Innehåll på webbplatser, även intranät och extranät

• Mobila applikationer



Vilka är kraven?

❶

Göra webbplatser och mobila 
applikationer:

möjliga att uppfatta,
hanterbara,

begripliga och
robusta

Genom att, till exempel…
Uppfylla kraven i 

EN 301 549 Annex A

❷ Publicera tillgänglighetsredogörelse

❸
Ge möjlighet att meddela om 

bristande tillgänglighet



När ska kraven vara uppfyllda?

2019

23 september 2019

Webbplatser 
offentliggjorda efter 
23 september 2018

2020

23 september 2020

Samtliga webbplatser

2021

23 juni 2021

Mobila applikationer

• Befintliga intranät & extranät när de 

genomgår en omfattande översyn

• Viss tredjepartsservice som för första 

gången tillhandahålls efter 23/9 2020



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)

• Tillgängligt format

• Nåbar från alla sidor på webbplatsen



Oskäligt betungande

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

Bedömning beaktar bland annat:
• aktörens storlek

• karaktär på uppgifter

• uppskattade kostnader och fördelar för aktören

• fördelarna för personer med funktionsnedsättning.



Interna system

• Tillfälligt undantag för befintliga intranät

• Resonemang i lagens förarbeten om omfattning
• ”Informationsbaserade” webbplatser

• Ingen definition

• Måste prövas i domstol

• Inget stöd i direktivet

”De intranät som omfattas av 

lagen är därmed enligt 

regeringens bedömning endast 

sådana intranät som är utfor-

made som interna 

informationsbase-rade

webbplatser som riktar sig till en 

offentlig aktörs anställda.”

6.1.2, Regeringens proposition 2017/18:299, 
Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet

Glöm inte att anställda också är människor – med funktionsvariationer!



Övervakning: webbplatser

• Förenklad övervakning: 275 (385) webbplatser

• Ingående övervakning: 24 (29) webbplatser, 16 appar

• Diversifierad, representativ, geografiskt balanserad

• Representativa tjänster

• Ofta nedladdade appar

• Samråd med funktionshinderrörelsen



Ingående övervakning: sidor

• Vissa särskilt viktiga sidor

• Varje typ av tjänst som tillhandahålls

• Tillgänglighetsredogörelse och kommentarsfunktion

• Speciella eller avvikande sidor

• Nedladdningsbara dokument

• Andra relevanta sidor

• Slumpmässigt urval

• Hela processer



Vid bristande tillgänglighet

DIGG

Anmälan

Övervakning

Påpekande

Föreläggande

Föreläggande
(med vite)



Vad ni kan göra

• Skaffa kunskap om EN-standarden och kraven

• Hitta era webbplatser och mobila applikationer

• Inventera för att se var bristerna finns

• Prioritera efter nyttoeffekter

• Åtgärda

• Testa



Vad gör DIGG?

• Informerar via DIGG.se och webbriktlinjer.se

• Bygger upp vår verksamhet kring främjande och 
tillsyn

• Deltar på konferenser



TL;DR

• Webbtillgänglighetsdirektivet

• Lag om tillgänglighet till digital offentlig service

• EN 301 549

• WCAG 2.1



Nødvendig for nokon

bra for alle


