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VÄLKOMMEN TILL WAMDIA 

Digital tillgänglighet i Europa är nu i strålkastarljuset efter godkännandet 2016 av EU 

direktiv 2016/2102 .  EU-direktivet träder i kraft den 23:e september 2018 genom att då bli 
inkorporerat i medlemsländernas egna lagrum. Den allmänna uppfattningen är att detta 
handlar om mycket specifika individer nämligen de med olika typer av handikapp. 

WAMDIA strävar efter att påverka inställningen hos "vanliga" it-användare. Faktum är 
att alla kan bidra till ökad tillgänglighet till digital information genom att se till att vanliga 
dokument som skapas är tillgängliga: textdokument, presentationer eller PDF- dokument är 
några exempel. Denna aspekt av tillgänglighet är dessutom nyckeln för de dagliga 
aktiviteterna där till exempel även den mest tillgängliga webbplats blir värdelös om så ett 
enda uppladdat dokument inte är tillgängligt. 

WAMDIA möjliggör för vanliga användare av IT att göra digital information tillgänglig genom 

att lära ut några enkla grunder som alla med baskunskaper i it-användning kan tillämpa i sin vardag. 

WAMDIA riktar sig till olika grupper av användare som inte är IT-experter; offentligt anställda, lärare 

och elever (i icke it-relaterade studieprogram), inom vuxenutbildning, chefer och anställda i små- och 

medelstora företag och rent generellt "alla" it-användare 

Kick-off-mötet för WAMDIA hölls den 2-3 november 2017 hos projektkoordinatorn 

University of Alcalá  i Polytechnic Building. Representanter för alla partners, från Ungern, 
Sverige, Italien, Irland och Spanien, jobbade intensivt i två dagar med planeringen av 
projektet liksom koordinering av arbetet med spridning och påverkan, ekonomi och 
administration och en strategi för att nå projektets mål. 
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 WAMDIA-projektets mål är att främja digital tillgänglighet ur ett användarperspektiv i 

samband med det historiska införandet inom EU av direktivet 2016/2012. Direktivet 

fastställer några gemensamma minimikrav på standard vad avser digital tillgänglighet för 

webb-platser, mobilappar samt olika typer av dokument som vänder sig till allmänheten via 

myndigheters och andra offentliga aktörers webb-platser, liksom offentligt finansierade 

webbar (EU-rpojekt, nationella project etc...) 

Alla länder i Europa har inte samma utgångsläge i form av stöd och reglering av nationella 

och lokala myndigheter vad gäller utvecklingen av digital tillgänglighet. Exempelvis har några 

länder en långtgående specifik lagstiftning som kräver uppfyllande av vissa standarder för 

digital tillgänglighet för offentliga webb-platser medan i andra länder så handlar det mer om 

frivillighet även om det stöds av myndigheterna på olika sätt. 

Analysen av de nationella rapporterna avseende reglering och lagstiftning av den digitala 

tillgängligheten som tagits fram av medverkande partners utgör en grund för utvecklingen av 

de huvudsakliga resultaten av WAMDIA-projektet: en kampanj för att öka medvetenheten 

och ett utbildningspaket om digital tillgänglighet för it-användare.  Baserat på informationen 

om varje lands förutsättningar så möjliggörs en anpassning till de lokala förhållandena. 

Genm den information som alla partners samlat in bekräftas att reglerna i de olika länder är 

mycket olika och att vi kan förvänta oss att kunskapen om och utbildningen är av helt skilda 

nivåer. 

Emellertid så behöver de första slutsatserna stämmas av mot de enkätsvar och enskilda 

intervjuer som är planerade för de första stegen i projektet. Det allmänna ramverket av lagar 

och regler kan ha, eller inte, en avgörande betydelse för hur individer och organisationer 

hanterar frågan. Även om det är logiskt att anta att  mer långtgående lagstiftning påverkar 

medvetenheten om och tillämpningen av digital tillgänglighet. I denna del av projektet är 

tanken att varje partner samlar in 35 enkätsvar och genomför 3 djupintervjuer med 

relevanta individer, såsom experter och chefer i målgrupperna.   
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We All Make Digital Information Accessible 

 

WAMDIA siktar på att ändra inställningen hos 

traditionella it-användare så att alla kan bidra 

till tillgängligheten av digital information 

genom att se till att dokument som alla skapar 

är tillgängliga: textdokument, presentationer 

och PDF-dokumentär bra exempel. 

Dessutom är detta en nyckelfaktor då en 

annars tillgänglig webb blir värdelös om 

uppladdade dokument inte är det. WAMDIA 

vill göra det möjligt för alla att bidra till 

tillgänglighet. 

Målgrupper 

• Offentligt anställda 
• Lärare och elever inom Gymnasie- och 

vuxenutbildning (ej it-program) 
• Chefer och anställda i små- och 

medelstora företag  
 
 Målsättning 

• En studie av digital tillgänglighet och 
lagstifitning i varje land 

• Utformning av strategier för med-
vetandegörande och curriculum för digital 
tillgänglighet med koppling till ramverk för 
kvalifikationer och certifiering i syfta att 
öka livslängden på resultatet av projektet 

• Material för medvetandegörande och 
utbildning i digital tillgänglighet. Fler-
språkiga, lättillgängliga och anpassnings-
bara . 
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