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Skapa tillgängliga Word-dokument samt exportera dem till PDF 
 

Riksantikvarieämbetet arbetar löpande med att alla ska kunna ta del av den 
information som myndigheten producerar. För att uppnå detta är det därför viktigt att 
allt material tillgängliggörs enligt upprättade och gemensamma standarder. 

Genom att märka upp ett dokument/rapport med information om hur den ska läsas (textens läsordning, 
vad som är rubrik, brödtext och så vidare) blir den korrekt uppläst av exempelvis en skärmläsare eller 
talsyntestjänst. Det är det som avses med att en PDF tillgänglig 

Tillgängliga PDF-filer 
Word kan producera tillgängliga dokument. Texten i Word-dokument kan läsas av hjälpmedel som 
t.ex. skärmläsare och Braille-enheter. Men för att ett Word-dokumentet ska vara fullt tillgängligt, 
måste textförfattarna följa visa principer.  

Använd rubriker 
Att använda bra rubrikstrukturer hjälper människor utan syn att förstå hur dokumentet är organiserat. 
Skärmläsare och punktskriftsläsare kan då hoppa mellan rubriker, vilket gör navigering mycket mer 
effektivt än om det inte finns några rubriker i dokumentet. 

 

 

 

 

Rubriker bör användas som en del av dokumentets struktur. Det gör man genom att använda stilen 
”Rubrik 1” för huvudrubriken och stilen ”Rubrik 2” för underrubriker. Om det finns ytterligare nivåer 
av rubriker i dokumentet struktur fortsätter man med ”Rubrik 3”, ”Rubrik 4” o.s.v.  

Innehållsförteckning 
I längre dokument bör man skapa en automatisk innehållsförteckning som utgår ifrån en korrekt 
rubrikstruktur. Innehållsförteckningen underlättar navigeringen i längre dokument. Gå in under fliken 
Referenser och Innehållsförteckning. Där kan du skapa en automatisk innehållsförteckning. 
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Använd listor 
Listor bör skapas med hjälp av Words inbyggda verktyg för ordnade- (numrerade) och oordnade 
(punkt)- listor. Utan att använda dessa verktyg förstår inte skärmläsare att det är en lista som 
presenteras för läsaren.  

 

Lägg alternativ text för bilder  
Genom att lägga till text till bilden i ”Alternativ text”, se bild nedan, så kan även den som inte ser 
bilder få väsentlig informationen angående bildens innehåll. För att skriva in alternativ text, 
högerklicka på en bild och välj "Formatera bild". Välj sedan ”Alternativ text”. 

 

Kontrollera tillgängligheten 
Word har en inbyggd kontroll av dokumentets tillgänglighet. Klicka på fliken Arkiv. Välj Info i 
menyn och sedan ”Kontrollera dokument”. Där finns ett alternativ som heter ”Kontrollera åtkomst”. 
Klicka på knappen så öppnas en vy på höger sida av dokumentet där varningar och fel i dokumentet 
visas. 
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En analys av dokumentet görs och om brister hittas presenteras också förslag på åtgärder. 

 

 

Använd tabeller med eftertanke 
För enklare tabeller krävs ett steg för att göra tabellen tillgänglig och det är att identifiera vilken rad 
som innehåller kolumnrubrikerna. För att göra detta, markera tabellen och högerklicka. Välj 
Tabellegenskaper (eller välj Tabell i menyn och sedan Tabellegenskaper). När dialogrutan öppnas, 
klicka på fliken Rad, och kryssa i rutan som säger ”Upprepa rubrikraden högst upp på varje sida”.  

Word har begränsningar när det gäller att skapa tillgängliga tabeller. Programmet kan klara av en 
enkel tabell med en rad av kolumnrubriker. Mer komplexa tabeller kan endast göras tillgängliga via 
dokumentformaten HTML eller Adobe Acrobat. 
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När du exporterar till PDF 
När du sparar din Word-fil klickar du på ”Spara som”. 
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Välj Filformat PDF

 

 

Se till att Optimera för: ”Standard (publicera online och skriv ut)” är i bokat. Nu ska Word-filen ha 
bevarat dokumentets tillgänglighetsanpassning. 

 

 
Har du tillgång till Adobe Acrobat Pro exporterar du dokumentet till PDF via ”Spara som Adobe PDF” 
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