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Hållpunkter för dagen 

15.00 Välkommen – Mia Ahlgren Funktionsrätt Sverige

15.10 Internationella trender och goda exempel – James Thurston G3ict 

15.20 Företagsnytta med digital tillgänglighet – Stina Biärsjö Microsoft 

15.30 Tillgänglighetsdirektivet – Ima Placencia Porrero EU-kommissionen 

15.45 Digital tillgänglighet i upphandling – Josefine Monfors och

Ellionor Triay Strömvall Upphandlingsmyndigheten

16.00 – 16.30 Samtal om nästa steg för att förbättra 

det systematiska arbetet med digital tillgänglighet i offentliga inköp



Kommunikation under mötet

Direkttextning på svenska Välj CC ”Show subtitles”

Teckenspråkstolkning på svenska – Högerklicka ”pinna” 

Talad översättning – Välj språk under jordgloben 

Använd chatten för teknikfrågor eller kommentar

Q & A för fråga direkt till någon av talarna

Samtalet spelas in och laddas upp på youtube

Mikrofoner och kamera avstängda om du inte talar



Systematiska krav på tillgänglighet

Tillgänglighetskrav ska ställas för allt som ska användas av 

människor, såväl allmänhet som anställda i myndigheter 
Upphandlingsdirektivet se artikel 42 samt artiklarna 58, 62, 67

+ Rekommendation från FN 2014: ”Krav på tillgänglighet ska 

inkluderas systematiskt i alla avtal om offentliga upphandlingar”

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sv/TXT/?uri=CELEX:32014L0024


Upphandlingsstrategin

”s.k. universell utformning,

dvs. tänker strategiskt för att

säkerställa att produkter och tjänster

kan användas av så många som 

möjligt och inte på förhand

utesluter vissa användare. 
Källa: Regeringen

https://www.regeringen.se/globalassets/regeringen/dokument/finansdepartementet/pdf/2016/upphandlingsstrategin/nationella-upphandlingsstrategin.pdf


Verktyg för krav på tillgänglighet

Tillgänglighet till IT system produkter och tjänster
Europeisk standard 301549 – tekniska specifikationer

Funktionella krav på tillgänglighet till byggd miljö
Europeisk standard 17210 – ännu ej översatt till svenska

Tillgänglighet genom universell utformning
Europeisk standard 17161

Processtandard lämplig för krav på leverantör/  tilldelningskriterier



Statistik om tillgänglighetskrav

Myndigheter cirka 90 procent svarat 2020 (2019)

15 (17) alla/nästan alla, 51 (49) några, 34 (inga) 

Kommuner cirka 65 procent svarat

24 (23) alla/nästan alla, 65 (60) några, 11 (17) inga

Regioner cirka 90 procent svarat

(37) alla/nästan alla, (47) några, 16 inga

2005 59 % i policy



Statistik IT i kommuner
Har kommunen ställt krav på tillgänglighet vid upphandling av:

IT-system för tidsrapportering? Ja 7 procent 2015 och 4 % 2016

Mer än 60 procent vet ej.

Intranät Ja 21 procent både 2015 och 2016

Nästan 60 procent vet ej

Byggd miljö Ja 33 procent 2015 och 45 %  2016

32 procent vet ej 2015 och 20 % vet ej 2016



Involvera funktionsrättsorganisationer

• Outnyttjad resurs, enstaka exempel, kräver kunskap

• Förberedande behovsanalys och utvärdering

• Kvalitetskrav på leverantörer och samarbetspartners EN17161

• Överväg innovationsupphandling

• Förbättra och revidera inköps- och upphandlingsstrategier

Upphandlingsmyndighetens frågeportal om krav på leverantörer och användarinvolvering

https://frageportalen.upphandlingsmyndigheten.se/org/upphandlingsmyndigheten/d/utvarderingsbara-krav-pa-kunskap-om-tillganglighet/


Systematiskt arbete på gång
Inventera tillgänglighet i alla interna system

Markera i uppföljningssystem planerade upphandlingar

Utbilda förvaltningar – mindre inköp som görs direkt

Framgångsfaktorer: Politisk prioritering och ledning över tid

Anställda med funktionsnedsättning

Utmaningar: Uppföljning av mål/policy och avtal

Interoperabilitet och många olika system



Hur ska digital tillgänglighet i 
upphandling bli regel, inte undantag?

Vad blir nästa steg för att förbättra det systematiska arbetet 
med digital tillgänglighet i offentliga inköp?



Länkar till mer information

Webbinarium om tillgänglighet och universell utformning i Upphandling december 2020

Upphandlingsmyndighetens frågeportal om krav på leverantörer och användarinvolvering

Standard Tillgänglighet genom universell utformning EN17161 (europeisk och svensk)

Standarder om krav på tillgänglighet i IT, (2014, uppdateras) Byggd miljö (ännu ej översatt)

EU-kommissionens vägledning till innovationsupphandling, med olika exempel, 2018

Innovationsupphandling – värdig entré – höjdskillnader i befintlig byggnad (exempel Sverige)

Arvsfondsprojektet Rätt från början om universell utformning

https://www.youtube.com/watch?v=a5Dh5p7cTxg&list=PLUe0F2kuSehuoXIpDBAx92l6PrmIGJ8q5
https://frageportalen.upphandlingsmyndigheten.se/org/upphandlingsmyndigheten/d/utvarderingsbara-krav-pa-kunskap-om-tillganglighet/
https://www.sis.se/produkter/miljo-och-halsoskydd-sakerhet/ergonomi/ss-en-171612019/
https://www.sis.se/produkter/halso-och-sjukvard/hjalpmedel-for-personer-med-funktionsnedsattning/personer_funktionsnedsattningar/ss-en-3015492017/
http://www.edf-feph.org/newsroom/news/first-european-accessibility-standard-built-environment-approved
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2018/EN/C-2018-3051-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
https://www.sfv.se/globalassets/kulturvarden-artiklar/2014_3/vardig_entre.pdf
http://www.rattfranborjan.nu/

