
WEBBTILLGÄNGLIGHETSDIREKTIVET
Digitalt möte inom DiVA:s

användargrupp för 

kunskapsutbyte och orientering



DELTAGARE PÅ MÖTET 10 SEPTEMBER

Linnéuniversitetet (Jonas Barck, Ida Ahlström)

Mittuniversitetet (Olivia Ekman, Daniel Fahlén, Maria von Essen)

Havs- och Vattenmyndigheten (Jenny Klang)

Enskilda Högskolan Stockholm (Liv Tegeman)

Mälardalens högskola (Tord Heljeberg)

Högskolan i Skövde (Qiuhong Boers, Krister Johannesson, Henrik Levin)

Södertörns högskola (Greta Linder)

DiVA-konsortiet (Urban Ericsson)

Högskolan i Gävle (Anna Hillström, Malin Almstedt Jansson)

Trafikverket (Anne Marcusson)

Institutet för språk och folkminnen (Maria Grennall, Tone Gellerstedt)

Luleå tekniska universitet (Ola Andersson, Johanna Cinber, Cissi Jansson)

Uppsala universitet (Johanna Dalmalm, Ann-Louise Lindström, Frida de 
Verdier, Erik Åkesson Kågedal)

Malmö universitet (Michael Gustafson, Aron Lindhagen, Helena Stjernberg)

Kungliga tekniska högskolan (Karin Walford, Margareta Fathli)

Örebro universitet (Ann Emilsson)

Högskolan Kristianstad (Cecilia Lindskov)

Gymnastik- och idrottshögskolan (Karin Jäppinen)

Karlstads universitet (Magnus Åberg, Nadja Neumann)

Försvarshögskolan (Peter Elging)

Högskolan i Halmstad (Jenny Helmstad)

Stockholm universitet (Cilla Öhnfeldt)

Blekinge Tekniska Högskola (Peter Linde)



DAGORDNING

Vad är webbtillgänglighetsdirektivet – kort introduktion (10 min)

Vad gör och planerar DiVA-konsortiet göra kring detta centralt? (10 min)

Runda i gruppen 5 minuter per organisation – vilka åtgärder och krav ser varje 
användarorganisation att man kommer utföra eller ser behövas kring DiVA (bl.a. 
dream, smash, och innehåll) och hur angriper man dessa frågor.

Kort summering och tankar hur man går vidare framåt

Skriv gärna frågor i chatten under mötet så fångar vi upp det på slutet



VAD ÄR WEBBTILLGÄNGLIGHETSDIREKTIVET –
KORT INTRODUKTION

Introduktion baseras (med tillåtelse) på presentation av Örjan Hellström, 
förvaltningen för kulturutveckling, Västra Götalandsregionen, 24 april 2020 (Örjan 
kunde dock inte närvara idag)



VAD ÄR DIGITAL TILLGÄNGLIGHET?

”Digital tillgänglighet innebär att ingen ska hindras från att använda digital service på grund av 
funktionsnedsättning.

Några exempel på viktiga egenskaper för digital tillgänglighet:

❖ Det ska gå att förstora/zooma utan att innehåll hamnar utanför skärmen.

❖ Det ska gå att navigera och använda alla funktioner via tangentbord eller röststyrning.

❖ Det ska gå att lyssna till innehållet via ett uppläsande hjälpmedel.

❖ Texten ska vara lätt att läsa och förstå.

Det är viktigt att förstå att man alltså inte själv behöver bygga in funktioner för röststyrning, 
uppläsning och förstoring, utan att man bara behöver skapa sina webbsidor och mobila 
applikationer på rätt sätt så sköter webbläsare, telefoner och hjälpmedel resten.”

DIGG.se



VILKA ÄR TILLGÄNGLIGHETSKRAVEN?

”De så kallade tillgänglighetskraven utgörs av fyra principer. Digital service ska vara

1. möjlig att uppfatta

2. hanterbar

3. begriplig

4. robust.

Principerna kommer från Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) och fastställs i 
webbtillgänglighetsdirektivet och DIGG:s föreskrifter.

Genom att följa en särskild europeisk standard (EN 301 549 V2.1.2), som i sin tur bygger på 
WCAG 2.1, kan webbplatser och mobila applikationer leva upp till kraven.”

DIGG.se



WEBBDIREKTIVET GENOMFÖRS I SVERIGE

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

2. Förordning (2018:1938) om tillgänglighet till digital offentlig service

3. Myndigheten för digital förvaltnings föreskrifter om tillgänglighet till digital offentlig service 
(MDFFS 2019:2)

Lagen, förordningen och DIGG:s föreskrifter kompletterar varandra och måste läsas tillsammans 
för att få en full förståelse av vilka krav som gäller.



VILKA GÄLLER LAGEN?

Offentliga aktörer

1. Statliga och kommunala myndigheter 

2. Beslutande församlingar i kommuner och regioner

3. Offentligt styrda organ

4. Sammanslutningar av dessa aktörer

Även privata aktörer (som tillhandahåller vård, omsorg och utbildning med offentlig finansiering).



VAD OMFATTAR LAGEN?

1. Webb, inklusive intranät, extranät, e-tjänster

2. Mobila applikationer

3. Så långt som möjligt även innehåll hos tredje part, ex. sociala medier



NÄR?

1. 23 september 2019 nya webbplatser 

2. 23 september 2020 befintliga webbplatser (= offentliggjorts innan 23 september 2018)+ 
inspelningar + innehåll hos tredjepart

3. 23 juni 2021 appar



UNDANTAG

❖ Direktsändningar av tidsberoende medier.

❖ Kartor som inte är avsedda för navigering (inte heller kartor avsedda för navigering, om väsentlig information om 
innehållet i dessa tillhandahålls på ett tillgängligt digitalt sätt).

❖ Digital service från tredje part som varken har finansierats, utvecklats eller kontrolleras av den berörda offentliga aktören.

❖ Skolwebbar, om det inte gäller väsentliga administrativa funktioner.

❖ Dokument (office-, pdfetc) som offentliggjorts före den 23 september 2018, om sådant innehåll inte behövs för att 
genomföra väsentliga administrativa funktioner.

❖ Förinspelade tidsberoende medier som offentliggjorts före den 23 september 2020.

❖ Intranät och extranät, som offentliggjorts före den 23 september 2019 fram till dess att de genomgår en omfattande 
översyn.

❖ Interna administrativa system som utformats för eller används av ett begränsat antal personer.

❖ Arkiverat innehåll som inte behövs för att genomföra aktiva administrativa förfaranden eller uppdateras eller redigeras 
efter den 23 september 2019.

❖ Reproduktioner av föremål från kulturarvssamlingar som inte kan göras fullständigt tillgängliga utan betydande hinder.



OSKÄLIGT BETUNGANDE

”Vid bedömningen om anpassningen är oskäligt betungande ska bland annat 
den offentliga aktörens storlek beaktas, liksom karaktär på uppgifter och 
resurser samt uppskattade kostnader och fördelar för aktören i förhållande 
till de uppskattade fördelarna för personer med funktionsnedsättning.”

Redovisas i tillgänglighetsredogörelse.



TESTA DINA TJÄNSTER – VILKA BRISTER FINNS?

Manuell granskning: webbriktlinjer.se/testa

Bolagsverket: lathundar och checklistor

Automatisk granskning -online

https://webbriktlinjer.se/testa-din-webbplats/
https://deladigitalt.se/delameddig/mycards?visakort=824
https://webbriktlinjer.se/testa-din-webbplats/automatiska-testverktyg/


DIREKTIVET I KORTHET

❖ Direktivet ger offentliga myndigheter ett lagrum att ställa krav på leverantörer 
kring tillgänglighetsfrågor. När krav väl är ställda så gäller dessa i framtida drifts-, 
förändrings-, utvecklings-, och upphandlingsfrågor. 

❖ All upphandling inom offentlig sektor är ålagda att kräva stöd för WCAG2.1. 

❖ Dokumentation av kravställning och beslut är viktiga och diarieförs hos 
myndigheten (till exempel i förvaltningsplanen). 

❖ En tillgänglighetsredogörelse ska finnas hos samtliga myndigheter.

❖ DiVA innefattas som webbtjänst av lagen i två olika hänseenden: innehållet från 
DiVA-användaren (PDF, video, ljud, text mm) men även sök- och användargränssnittet 
(idag bl.a. portal, smash och dream)



SAMTALSRUNDOR

DiVA-konsortiet (Urban Ericsson) berättar om pågående arbete inne i konsortiet (10 minuter)

Se separat presentationsunderlag

Linnéuniversitetet (Jonas Barck, Ida Ahlström)

Linnéuniversitetet:  har inte gjort så mycket än, har webbredaktör som kollar igenom DiVA. Tar upp tanke om 
wordmallar som används konsekvent även för studentmallar. Blir mycket fel utan mallar, i pdf:kontroller. Är mycket 
support att underhålla mallarna, efterfrågar samsyn/ samarbete.

Mittuniversitetet (Olivia Ekman, Daniel Fahlén, Maria von Essen)

Mittuniversitetet: Biblioteket har blivit kontaktade av kommunikations chef, intresserade av 
publikationsprocessen. Biblioteket har informerat om att det är bra om det finns bra mallar som alla bör använda. 
Men att det finns problem med mallar, det behövs resurser för att tillgänglighetsanpassa. Jobbat aktivt för att 
forskare ska parallellpublicera, olyckligt om detta skulle väljas bort om det krockar med direktivet.

Havs- och Vattenmyndigheten (Jenny Klang)

Havs-och vattenmyndigheten: Samarbetar med kommunikationsavdelning, nyligen lanserat ny webbplats, 
publikationer ca 2000 dokument kan behöva anpassas på webben. Har ny wordmall för nya dokument. Kommer 
omvandla rapporter med hjälp av mallar inför publicering.



SAMTALSRUNDOR

Enskilda Högskolan Stockholm (Liv Tegeman)

Enskilda högskolan: har precis börjat att titta på det här, inväntar ny hemsida för hela 
högskolan. Kursadministratörer som tar hand om uppsatser i DIVA. Arbetet är precis påbörjat. 
Uppmuntrar till att lärosäten delar med sig av sina erfarenheter.

Mälardalens högskola (Tord Heljeberg)

Mälardalens högskola: har inte jobbat aktivt än, är med och lyssnar på mötet.

Högskolan i Skövde (Qiuhong Boers, Krister Johannesson, Henrik Levin)

Högskolan i Skövde: är i uppstart, kontaktat jurist m.m . Funderar på avhandlingsmallar. 
Använder sig av DiVA Wikin.



SAMTALSRUNDOR

Södertörns högskola (Greta Linder, Saga Nylund)

Södertörns högskola: Hela högskolan har bytt webb för ca 1 år sedan, och frågan kom upp gällande direktivet. Olika grupper med pdf:er, visa funktioner 
existerar, men saknar ex. metadata. Överväga att förlora statistik om dokument laddas upp igen efter att ha uppdaterade dokument. Har haft gemensam 
mall för omslag, men har inte det längre (?) många viljor från olika institutioner. Avhandlingar skapas mer kontrollerat, studentuppsatserna mer 
okontrollerade. Använder sig av omslag för parallellpublicering, men  det kan förstöra befintlig metadata/anpassningar.

inspel från Urban Ericsson: komplext att omslagsgeneratorer inte tar med sig befintliga pdf:er metadata/anpassningar. Kan inte garantera att metadata 
inte försvinner.

Högskolan i Gävle (Anna Hillström, Malin Almstedt Jansson)

Högskolan i Gävle: har inte börjat än med direktivet än, har testat olika verktyg som kontrollerar anpassning

Trafikverket (Anne Marcusson)

Trafikverket: finns projekt hur hela trafikverket ska arbeta kring direktivet, DiVA kommer nämnas där. Finnas arbete att ta fram mallar, svårt att få alla att 
använda dessa.  Kollar dokument via Adobe Acrobat, ser mycket fel i dessa. Kommer inte jobba bakåt, så längde det inte efterfrågas på specifika 
dokument.

Institutet för språk och folkminnen (Maria Grennall, Tone Gellerstedt)

Institutet för språk och folkminnen: laddar upp max 100 dokument per år. Kommunikationsenheten jobbar framförallt med direktivet. Tar fram interna 
mallar. Inte bestämt gällande fulltexter från 2018 och framåt, om dessa ska åtgärdas. Nya webben något försenad. Nya pdf:er kommer att följa direktivet. 
Vill gärna se att producent av dokument tar ansvar att anpassa. Digitaliserar material, oklart hur det ska anpassas.



SAMTALSRUNDOR

Luleå tekniska universitet (Ola Andersson, Johanna Cinber, Cissi Jansson)

LTU: tar upp direktivet i förvaltningsplanen. Har omslagsapp för att skapat framsidor till allt förutom avhandlingar. Fått finansiering att bygga om app, när 
student ska ladda upp/ slå ihop pdf:er så ska de godkänna att de har tillgänglighetsanpassat. Oklart att veta hur det kommer att efterföljas.  
Förhoppningsvis kommer det att efterföljas av studenter.  Kommer inte tillgänglighetsanpassa det man inte har kontroll över. Programvaror som testar 
pdf:er för anpassningar, bollar till DiVA om det finns en kommande central lösning för programvara som kollar pdf:er.

Uppsala universitet (Johanna Dalmalm, Ann-Louise Lindström, Frida de Verdier, Erik Åkesson Kågedal)

Uppsala universitet: ca 6000 publikationer om året, hälften studentuppsatser, hälften forskningspublikationer. Samtalat med jurister om undantag för 
oskäligt betungande, få det tydliggjort, gällande ansvar och arbetsfördelning. Ta kontakt med kommunikationsavdelningen och avhandlingsproduktion. 
Kontakt med arkiv m.m. stor fråga gällande förlags pdf:er. vem ska kontrollera och anpassa i efterhand? Info från UU jurist. Undantaget är just ett 
undantag, ska inte tas lätt på. Fråga gällande upphovsrätt. Svårt att gå in i efterhand att ändra i befintliga dokument utifrån upphovsrättsliga skäl.

Se separat presentation.

Malmö universitet (Michael Gustafson, Aron Lindhagen, Helena Stjernberg)

Malmö universitet: har nyligen lanserat DiVA för forskare, DiVA för studenter kommer senare. Finns mallar för avhandlingar, tar mycket resurser att 
handleda doktorander i arbetet med mallen.

Kungliga tekniska högskolan (Karin Walford, Margareta Fathli)

Kungliga tekniska högskolan: har inte jobbat specifikt med DiVA och direktivet än. Anser det vara en orimlighet att anpassa alla pdf:er, både bakåt och 
framåt. Vägar in till pdf:en. Spelar ingen roll hur många mallar man har, är svårt att hantera och tar mycket resurser. 2000 examensarbeten om året. 
funderar kring ökat motstånd att lägga upp pdf:er om det kräver mer jobb.



SAMTALSRUNDOR

Örebro universitet (Ann Emilsson)

Örebro universitet: har börjat inventera läget, tagits fram central info om anpassningar, dock inte för studenter och doktorander. 
Olika typer av uppsatsmallar, finns inget arbete för direktivet där än. Behöver kommunicera kring rutiner och hur avvikelser ska
anmälas. Allmänna handlingar ska kunna begäras ut och vara anpassade och tillgängliga. Risk att tillgängligheten minskar istället 
för ökar om fler publikationer blir dolda istället för publiceras öppet. Hoppas på återinförande av omslagsapp från DiVA centralt.

Gymnastik- och idrottshögskolan (Karin Jäppinen)

GIH: har wordmallar och uppdaterat efter bästa förmåga, men studenters hantering av mallen kan förändra den. Guidar studenten 
via webbsida om GDPR, rättigheter till bilder, kryssa boxar. Känns konstigt att ändra i studenters uppsatser gällande upphovsrätt.

Karlstads universitet (Magnus Åberg, Nadja Neumann)

Karlstads universitet: har inte riktigt börjat än, funderar på organisation, tyst från ledningshåll. Kollat på DiVA gränssnittet. Stickprov 
på pdf:er, ser brister, ser att det finns att göra men oklart hur. Grafiska tjänster har anmält sig frivilligt för att kontrollera pdf:er, 
mycket jobb. Om filer byts ut, hur fungerar det med upphovsrätt för studentarbeten.

Försvarshögskolan (Peter Elging)

Försvarshögskolan: Har kollat på diva gränssnittet, har några ändringar gällande kontraster. Känns inte möjligt att åtgärda innehåll 
retroaktivt. Kommunikationsavdelningen drivande i arbetet med direktivet, tar fram ändringar, stora frågan om pdf:er, finns ingen 
helt klar plan för. Kommunikations avd. vill ta ansvar för all pdf produktion.



SAMTALSRUNDOR

Högskolan i Halmstad (Jenny Helmstad, Patrik Bergvall)

Högskolan i Halmstad: lyssnar in läget, känns svårhanterligt. Mallar säkerställer inte korrekt 
hantering, svåra vägval.

Stockholm universitet (Cilla Öhnfeldt)

Stockholm universitet: känner igen sig, ligger också efter. Institutionerna får ta ansvar för sina 
publikationer.

Blekinge Tekniska Högskola (Peter Linde)

Blekinge tekniska högskola: är inte på gång än. kommenterar Sthlm univ. tar ansvar för egna 
produktioner, men för andra publikationer bör ligga på institutionerna. Funderar på hur länkade 
webbplatser ska hanteras, ex. DOI. ska länkar tas bort?

Ola Andersson kommenterar: vi kan inte ta ansvar för externa publikationer man inte har kontroll 
över. 

Diskussion gällande vad som gäller om länkar, att vi inte har ansvar för externa webbplatser. Att 
förlagen får ta ansvar för sina sidor, även om vi länkar till dem



AVRUNDNING AV MÖTET

Reflektion av Urban (DiVA-konsortiet) efter samtalsrundan

Det generella intrycket är att vi letar efter rutiner och nya sätt att jobba samtidigt som 
flera också anser att det är omöjligt att uppnå direktivet i alla dess delar. Som någon nämnde 
infaller i värsta fall paradoxen att vi publicerar mindre material, för att vi inte kan leva upp till 
direktivet. Då kan det vara viktigt att minnas intentionen med direktivet vilket är att öka 
tillgängligheten och kontinuerligt verka för ökad tillgänglighet på Internet – inte att minska 
kunskaps- och informationsutbytet i samhället. Jag tror att vägen framåt är att se det som ett 
långsiktigt arbete. 

Samtalsrundan handlar mycket om behovet av mallar. Det är också uppenbart att flera 
medlemmar har fortsatt önskemål om att kunna generera omslag till artiklar. Här kan man 
fundera på om vi ska invänta den nya DiVA miljön istället för att lägga krut på Classic. Vi 
kommer dock att fortsätta att undersöka om/hur det är möjligt att utveckla verktyget för 
generering av försättsblad så att direktivet uppfylls.

Det här mötet och engagemanget för frågan tycker jag är en god start. Vi visar att vi 
jobbar med frågan och ingen kan förvänta sig att det ska vara perfekt från början. 


