


Digital inkludering
Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service



Varför DIGG?



Avgörande läge för välfärden

+9% +11%
+6%

+3%

+44%

0 ÅR 1-19 ÅR 20-64 ÅR 65-79 ÅR 80+ ÅR

Arbetsför
ålder

Källa: SCB april 2018 och SKL







Ett hållbart välfärdssamhälle som 
möter människors
framtida behov.
DIGG:s vision



Vad gör DIGG?

Styra och 
samordna

Främja

Tillhandahålla 
gemensam digital 
infrastruktur och 

tjänster

Följa och 
analysera

Tillse och 
kontrollera



Från direktiv till föreskrifter

Direktiv
(EU) 2016/2102

EN 301 549

WCAG 2.1

Lag
(2018:1937)

Förordning
(2018:1938)

Föreskrifter
(2019:2)



Vilka omfattas?

Offentligrättsliga organ:

• myndigheter

• landsting

• kommuner

• med flera offentliga aktörer

• privata aktörer inom vissa 
verksamheter



Vad är digital offentlig service?

• Webbplatser och e-tjänster
• Publika webbplatser, extranät och intranät

• Appar

• Digitala dokument och blanketter

• Videofilmer och ljudklipp

• Digitalt innehåll hos tredje part
• sociala medier

• meddelanden via digital post



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.



När ska kraven vara uppfyllda?

2019

23 september 2019

Webbplatser 
offentliggjorda från 
23 september 2018

✔
2020

23 september 2020

Samtliga webbplatser
Förinspelad video

Innehåll på sociala medier

2021

23 juni 2021

Mobila applikationer

Befintliga intranät & extranät när de 
genomgår en omfattande översyn



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



Tillsyn

• DIGG är tillsynsmyndighet för ”DOS-lagen”

• Tar emot anmälningar



Övervakning

• Uppdrag från EU

• Förenklad övervakning av 275 (375) webbplatser/år

• Ingående övervakning av 24 (29) webbplatser/år

• 6 (16) mobilapplikationer/år



Vid bristande tillgänglighet

Tillsyn

Övervakning

Anmälan

Påpekande

Föreläggande

Föreläggande
(med vite)



Hur kan DIGG hjälpa?

• Frågor via info@digg.se

• Information om lagen på digg.se

• Vägledning för webbutveckling (webbriktlinjer.se)

• Utbildningar (beroende på resurser, pandemier etc.)

mailto:info@digg.se

