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WAMDIA PROJECT  
TA DEL AV DE SENASTE AKTIVITETERNA 

De senaste månaderna har projektet gjort avgörande framsteg i att nå sina mål. Konsortiet för 
WAMDIA diskuterade de första resultaten och analyserade aktiviteterna för  "Intellectual Output IO1 
Study on digital accessibility and VET in each of the 5 EU countries of the consortium: Spain, 
Hungary, Italy, Sweden and Ireland” vid det transnationella mötet i Budapest (28-29 juni 2018), med 
SZÁMALK-Szalézi Szakgimnázium som värd i en trevlig miljö. Analysen koncentrerades kring de tre 
huvudsakliga målområdena: Vuxenutbildning (inklusive grundutbildning, livslångt lärande och 
kontinuerlig vidareutbildning i yrket), utbildning i allmänhet samt offentlig administration. 

För IO1/A1 "Studie av regleringar, rapporter och nationella dokument" kan vi dela in de uppnådda 
resultaten i två grupper: 

• Länder med långtgående regleringar, som redan adresserar flertalet komponenter i EU-
direktivet 2016/2012 - Spanien och Italien. Det går att finna en stor andel av offentliga 
webbsidor som tar hänsyn till digital tillgänglighet bland stora organisationer som 
departement, regionala myndigheter etc. Medan mindre organisationer som 
utbildningscentra, små myndigheter eller kommuner inte lägger tillräcklig kraft för digital 
tillgänglighet. Existerande lagstiftning täcker inte alla aspekter som regleras av EU-direktivet. 

• Länder som har guidelines och rekommendationer men endast ett fåtal regleringar om digital 
tillgänglighet, utan omfattande lagstiftning om digital tillgänglighet, i vart fall för 
myndigheter och offentliga organisationer: Irland, Sverige och Ungern. Det finns olika initiativ 
och frivilliga åtgärder i dessa länder men ingen tvingande helhetsreglering som den som 
ordineras i EU-direktivet (myndigheter, offentliga organisationer och utbildningscentra). 

Resultatet av denna analys kommer att ge vägledning för ed två huvudaktiviteterna i projektet: 
kampanjen för medvetandegörande och utbildningen i digital tillgänglighet för IT-användare. 

Vad beträffar IO1/A2 "Information från aktörer baserat på web-enkät, intervjuer och fallstudier" så 
togs den väl emot och det insamlade materialet mycket mer omfattande än förväntat. Slutsatserna 
var: 

• Trots att en stor andel av de som svarat anser sig ha kunskaper som IT-användare så pekar 
uppgifter om denna typ av utbildning och certifieringar från andra studier på att projektet 
måste planera för en modell för att testa att deltagarna i utbildningarna redan har den 
minimikunskap som krävs för IT-användare: 

• Medvetandegraden för (DT) digital tillgänglighet är högre för länderna i grupp 1 (Italien och 
Spanien), med starkare regleringar. Dock så är den egentliga förståelsen för DT lika dålig i alla 
länder. Informationskampanjen måste därför vara beredd på en större  ansträngning för 
länderna i Grupp 2 men medvetandenivån måste marknadsföras kraftfullt i alla 
deltagarländerna. Förtydligandet av konceptet måste innehålla en förklaring av vilka digitala 
objekt som projektet anser relevanta för användare.  T ex administrativa dokument och 
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mediafiler (inte databaser) medan vi för webbar endast avser användning av verktyg för att 
upptäcka problem. Intervjuade experter avslöjade också sin ringa kunskap om DT. 

• För alla länder så är okunskapen om reglering av DT, speciellt avsaknaden av information om 
EU-direktivet, förhärskande bland alla grupper av intressenter (och intervjuade experter) Vår 
kampanj kommer att sprida information om direktivet. 

• De flesta människor är motiverade och intresserade av att stötta DT och tycker det är värt 
tiden och pengarna som läggs på att anpassa det digitala materialet. Småföretagarsegmentet 
är mindre motiverade än andra (utbildare och myndigheter) så projektets kampanj kräver 
kreativitet för att ändra deras uppfattning. De viktigaste argumenten för att motivera är 
"undvikande av utanförskap och diskriminering för ett integrerat och jämställt samhälle", 
"det gynnar alla, inte bara personer med funktionshinder" och  "rättvisa för alla" . 
Regleringens krav kommer inte att lyftas fram. Tankarna har bekräftats av experter i 
undersökningen. 

• Enkätsvaren påvisade en syn om att DT är något för alla IT-användare att tänka på, inte bara 
IT-proffs. De anser redan att kapaciteten hos användarna finns för att förbättra DT, även om 
de förmodligen inte vet hur. Genom att arbeta med vanliga dokument och mediafiler så kan 
vår utbildning och informationskampanj förklara användarollens betydelse för DT. 
Experterna påpekade i intervjuerna att brist på resurser och guider kan vara hinder för det 
praktiska införandet.  

• Det finns olikheter mellan de tre intressentgrupperna (Vuxenutbildare, SME-företag samt 
offentliga organisationer och myndigheter) vad gäller motivation och införande, särskilt vad 
gäller SME-företagen. Deras anställda och chefer verkar vara mindre motiverade och 
kommer att vara mindre engagerade i aktiviteter som utbildning och certifiering av individer. 
Detta överensstämmer självklart med  vad vi sett om intresset för DT. Dock så är andelen av 
individer som är intresserade av att delta i utbildning hög. Vi förväntar oss ett varmt 
mottagande av våra aktiviteter då detta också understryks av experterna. Det personliga 
intresset för certifiering är också mycket högt. 
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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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