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• EU beslutade i december 2016 att alla EU-länder ska ha lagar 
som syftar till ökad digital tillgänglighet för alla användare, 
inklusive personer med funktionsnedsättning.

• Den nya lagen i Sverige träder i kraft den 1 januari 2019, men 
webbtillgänglighetsdirektivet har redan börjat införas. Lagen 
gäller myndigheter, landsting, kommuner och andra aktörer 
som räknas som offentligrättsliga organ, det vill säga aktörer 
som anses vara en upphandlande myndighet. 

• Det är Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) som 
kommer att genomföra tillsyn och se till så att reglerna följs.

VARFÖR?



• Det är Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) som 
kommer att genomföra tillsyn och se till så att reglerna följs.

• Webbtillgänglighetsdirektivet ställer krav på att man ska följa 
den internationella standarden för tillgänglighet som heter 
"Web Content Accessibility Guidelines" (WCAG 2.1) till nivå 
AA.

• Läs mer om webbtillgänglighetsdirektivet:
https://webbriktlinjer.se/lagkrav/webbdirektivet/

VARFÖR?

https://webbriktlinjer.se/wcag/
https://webbriktlinjer.se/lagkrav/webbdirektivet/


• Harmonised European standard EN 301 549  (inkluderar 
WCAG 2.1 nivå AA)

• Accessibility requirements for ICT products and services 

VARFÖR?



För att nå det nationella målet ska genomförandet 

av funktionshinderspolitiken inriktas mot de fyra 

områdena:

• Principen om universell utformning

• Identifiera och åtgärda befintliga brister i tillgängligheten 

• Individuella stöd och lösningar för individens 

• självständighet

• Förebygga och motverka diskriminering

FUNKTIONSHINDERSPOLITIKENS
INRIKTNING
PROPOSITION 2016/17:188



Sedan 2015 räknas bristande tillgänglighet som en 
diskrimineringsform enligt Diskrimineringslagen. Detta berör 
inte bara offentliga aktörer, utan även många andra.

DISKRIMINERING

http://webbriktlinjer.se/lagkrav/diskrimineringslagen/


Webbdirektivets krav på inspelad video gäller material som 
publiceras från och med 23 september 2020.

Utdrag från WCAG-standarden

Riktlinje 1.2 Tidsberoende media: Tillhandahåll alternativ till 
tidsberoende media.

• 1.2.2 Textbeskrivningar (Förinspelade): Det finns 
textbeskrivningar till allt förinspelat ljudinnehåll i 
synkroniserad media, utom när mediet är ett mediealternativ 
till text och tydligt är märkt som sådant. (Nivå A)

LAGKRAV

https://webbriktlinjer.se/webbdirektivet/
https://www.w3.org/TR/WCAG21/#time-based-media
https://www.w3.org/TR/WCAG21/#captions-prerecorded
https://webbriktlinjer.se/r/1-utga-fran-wcag-2-0-niva-aa/#nivaer


HUR?



TEXTA I YOUTUBE



TEXTEDITOR I YOUTUBE



• Autotextning (AI)

• Korrigering av autotextning

• Plus-tjänst: Manuell textning

ALTERNATIV FÖR FRAMTIDEN?



• Autosub (Open Source)

• Använder Google Speech-to-text API

• Översätter till +90 språk

• Kan köpas till Kaltura (REACH)

DEMO AUTOSUB



AUTOSUB



KALTURA REACH



• Oklart hur lagstiftningen påverkar högre utbildning

• Oklart om all video i lärplattformarna måste textas

• Oklart om det finns leverantörer som kan klara kraven

• Kaltura (UmU Play) har stöd för undertexter

• Synkronisering av text och bild måste göras i ett särskilt 
program

• Idag har vi ca 24 000 videofiler i UmU Play

SAMMANFATTNING



Frågor?


