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Tillgänglighet:

• Den fysiska miljön 

• Transporter  

• Varor, produkter, tjänster 

och digitala lösningar

• Information och kommunikation  

MFD arbetar för att alla ska kunna vara 
fullt delaktiga i samhället. 



• Ger stöd och rådgivning

• Analyserar utifrån standarder för tillgänglighet 

• Testar med användare

• Utbildar

• Tillgängliga dokument - Word, PDF och EPUB3

Vad gör ETU



Tillgänglighetskrav enligt lagen

• Ska precis som webb följa WCAG 2.1 AA

• Fungera med skärmläsare

• Taggar skapar strukturen i dokumentet 

• Navigera med tangentbordet



Gör rätt redan när du gör underlaget

• Utgå från mallar med rubriknivåer H1, H2 osv

• Hoppa inte över någon nivå, ej gå från H1 till H3

• Diagram och tabeller ska inte läggas in som bild utan 

göras i dokumentet eller kopplas från Excel

• Detta hänger med till PDF-en och behöver då inte 

justeras i Acrobat



Exempel: Taggar



Rätt läsordning



Exempel: Taggar



Bokmärken



Exempel: Taggar



• Länkar (utan understrykning eller symbol)

• Hänvisningar ”se text i den gröna rutan”

• Information med färg (exempel diagram)

Enbart färg ska inte bära information 

WCAG 1.4.1 
Användning av 
färger (nivå A)



• Använd tillräckliga 

kontraster (värde 3:1) i 

komponenter och grafik

Använd tillräckliga kontraster



• Informationsbärande bilder – alternativtext ska beskriva bilden

• Dekorativa bilder – ska märkas upp som bakgrundsbild

Bilder



Annat som är viktigt – inte lagkrav

• Välja bilder och symboler som stärker 

innehållet

• Skriva klarspråk så att fler förstår

• Bra läsbarhet

• Inte för liten text

• Inte för långa rader

• Luft mellan stycken



Granska och testa

• Tillgänglighetsgranska

• Göra användartest med dina målgrupper



Hur har MFD arbetat

• Tagit fram mallar i Word och InDesign

• Utbildat sig

• Tagit hjälp utifrån

• Vad har fungerat bra och mindre bra



Vad är fortfarande utmaningar hos MFD

• Fler behöver lära sig att tillgänglighetsgranska 

och åtgärda fel

• Tid – planera in för att hinna

• Budget – till utbildning, program, utrustning och 

konsulthjälp vid behov



Måste allt vara PDFer?

• Rensa bort onödiga PDFer

• Publicera i första hand i HTML
Använd PDF för dokument som:

• har långa texter, ska läsas i utskrivet format

• är statiska över tid, som lagtexter, regleringsbrev 

• är beroende av layout, grafik mm

• är bundna enligt lag att se ut på ett specifikt sätt

• innehåller komplexa tabeller, matematiska formler



Nuläge

1. Vem gör dokument i din organisation/förvaltning?

2. Hur går arbetet till från information till 

publicerad PDF?

3. Antal dokument?

Hur många dokument är redan publicerade?

Hur många publiceras per vecka?



Hur når vi målet?

1. Vem gör dokument i din organisation/förvaltning?

2. Hur går arbetet till från information till 

publicerad PDF?

3. Antal dokument?

Hur många dokument är redan publicerade?

Hur många publiceras per vecka?



Tips på hur kan ni göra i organisationen

1. Bestäm mål och riktning för organisationen

2. Utse ansvariga för: 
• Dokument  i organisationen

• Arbetssätt för tillgängliga dokument

• Tillgängliga dokumentmallar

3. Ge tydliga riktlinjer för vilka format som ska 

användas
• HTML-sidor, E-böcker (ePub3), PDF



Forts tips.

4. Ge utbildningar på olika nivå

• Utbilda ”Superanvändare” för att ge stöd 

5. Utse kontrollant



Tack för oss

Maria Olsson, MFD
maria.olsson@mfd.se

Stina Johansson, ETU
stina.johansson@etu.se
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