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Funka 

• Startades av funktionshinderrörelsen

• Privatägt bolag 2000

• Oslo 2010

• Madrid 2013



Vad vi gör

• Konsultverksamhet

• Utveckling

• Analys, stöd och test

• Utbildning

• Forskning

• Samarbetsprojekt

• Förtroendeuppdrag

• Standardisering



Anpassning



Design för alla



Design för alla

Det som planerats och formgivits

av människor

för att användas av människor

fungerar för alla människor.



Informationstillgänglighet

Alla människor

oavsett förmåga

ska kunna ta till sig information 

och utföra tjänster.



Vad är problemet?





A/B test med 240 000 besökare

”The menu button was clicked

by 20% more unique visitors

than the hamburger button.”

Källa

http://exisweb.net/menu-eats-hamburger








Vilka berörs

• Teknikovana och försiktiga

• Stress och koncentration

• Vissa situationer

• Annat modersmål 

• Äldre

• Funktionsvariationer



Se

Försiktig
Läsa och skriva

Höra

Språk

Koncentration

Motorik

Förstå

Ålder
Intresse

Situationen



I siffror

• 1,3 – 1,8 miljoner med 
funktionsnedsättning

• 9,5 % använder hjälpmedel

• 1,6 miljoner utlandsfödda

• 1,5 miljoner över 65 år





Dyslexi Bipolär Afasi SRS Asperger

SchizofreniAutismAllting!

Blind ADHD MS Tourette

Depression

Borderline

Hörsel



”Det finns ingen lag vad gäller 

webbtillgänglighet i Sverige”



Det som gäller i Sverige

• FN-konventionen 

• Arbetsmiljölagen 

• Förordning: myndigheters ansvar 

• Lagen om offentlig upphandling 

• Språklagen 

• Diskrimineringslagen 

• WCAG 2.0 (W3C)



EU-nivå

• Upphandlingslag

• Webbdirektiv

>> båda gäller universitet      
och högskolor



EN 301 549: 
Accessibility requirements for 
procurement of ICT products
and services in Europe



Vad innebär det konkret?

• IT generellt, inte bara webb

• EN 301 549

• Kapitiel 9: WCAG 2.0 nivå AA

• Minimikrav

• Upphandling (LOU)

• Implementeras i svensk lag

• 1 januari 2017



Nuvarande skrivning



När det är möjligt BÖR 

specifikationerna bestämmas med 
hänsyn till kriterier avseende 
tillgänglighet för personer med 

funktionshinder eller utformning med 
tanke på samtliga användares behov.



Lagrådets förslag



När det som anskaffas ska användas av 

fysiska personer SKA de tekniska 
specifikationerna bestämmas med 
beaktande av samtliga användares 

behov, däribland tillgängligheten för 
personer med funktionsnedsättning.



Directive of the European

Parliament and of the 

Council on the 
accessibility of public 

sector bodies' websites



Vad innebär det konkret?

• Externwebb

• Intranät

• Extranät

• Dokument

• Appar

• WCAG 2.0 AA

• Minimikrav



Hur ska det gå till?

• Implementeras i svensk lag

• Nationell uppföljning

• EU-sanktionerad metodik

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2001526-om-de-st_sfs-2001-526/


När börjar lagen gälla?

• Höst 2016: publicering

• 21 månader: nationell lag

• 1 år för nya

• 2 år för äldre

• 33 mån för appar



Hur tänkte de här?



Låt inte det bästa bli det godas fiende



Lär av de som lyckas

• Medvetenhet

• Ambitionsnivå

• Intern process

• Krav och kontroll

• Ny teknik: testa!

• Lösningar – inte problem



Det finns inga 

normalanvändare
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