Dokumentation

Tillgängliga pdf-dokument

Vår referens
Danne Borell
danne.borell@funkanu.se

Datum
Senast uppdaterad: 5 maj 2014

Innehåll
Dokumentation Tillgängliga pdf:filer .................................................................. 1
Vår referens ....................................................................................................... 1
Datum ................................................................................................................ 1
Innehåll .............................................................................................................. 2
Viktigt om detta dokument ................................................................................ 4
Tillgänglighet ...................................................................................................... 5
Regelverk ........................................................................................................... 7
Skapa pdf-dokument .......................................................................................... 8
Olika konverterare _______________________________________________________ 8
Microsoft Word 2010 och Word 2007 ________________________________________ 8
Äldre versioner av Microsoft Word. _________________________________________ 23
Adobe InDesign _________________________________________________________ 26
PowerPoint ____________________________________________________________ 37
Excel _________________________________________________________________ 42
Adobe LiveCycle Designer _________________________________________________ 43

Arbeta med pdf-dokument i Adobe Acrobat .................................................... 46
Versioner som kan användas ______________________________________________ 46
Hur mycket måste göras i Adobe Acrobat? ___________________________________ 46
Visa verktyg ____________________________________________________________ 46
Taggar ________________________________________________________________ 47
Hantera pdf-dokument som enbart består av en bild, exempelvis inskannade dokument48
Lägga till taggar i ett dokument som saknar taggar _____________________________ 50
Länkar, innehållsförteckning och bokmärken __________________________________ 51
Hantera rubriker ________________________________________________________ 57
Alternativtexter på bilder _________________________________________________ 58

| Funka Nu AB | Döbelnsgatan 21, 111 40 Stockholm | 08-555 770 60 | kontakt@funkanu.se |

2 (83)

Skapa korrekta tabeller ___________________________________________________ 60
Kontrollera och korrigera läsordning ________________________________________ 61
Ange tabbordning _______________________________________________________ 62
Ange språk_____________________________________________________________ 63
Ange dokumentegenskaper _______________________________________________ 63
Formulär ______________________________________________________________ 64
Skyddade dokument _____________________________________________________ 72
Användbara verktyg och funktioner _________________________________________ 73

Användarnas olika förutsättningar och behov .................................................. 77
Funkas utbildningar .......................................................................................... 82
Funka Nu AB ..................................................................................................... 83
Kontaktinformation .......................................................................................... 83

| Funka Nu AB | Döbelnsgatan 21, 111 40 Stockholm | 08-555 770 60 | kontakt@funkanu.se |

3 (83)

Viktigt om detta dokument
Att skriva en manual som ska omfatta många olika program och vara användbar för
många olika läsare med olika förutsättningar när det gäller versioner och programvaror
är en stor utmaning. När vi skrivit denna manual har vi i första hand utgått ifrån
Microsoft Office 2010 och Adobe Acrobat X Professional. Vi har sedan kompletterat med
en avdelning om äldre versioner av Word, med vissa inslag och kompletteringar från
Adobe Acrobat 8.0 Professional och Adobe Acrobat 9.
Där det finns skillnader i Acrobat X jämfört med 8 och 9 har vi angett det, men nästan
allting som du bör göra för att öka tillgängligheten kan du göra från och med Adobe
Acrobat 6.0 och Microsoft Office 2000. Dock har vi inte haft någon möjlighet att
redogöra för alla alternativ när det gäller placeringar i menyerna och namngivning av
alternativen i de olika versionerna. En del menyalternativ kan därmed ha en något
annan formulering och/eller placering i din version av programmet. Vi hoppas att du har
överseende med det.
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Tillgänglighet
Tillgänglighet handlar om att ge alla människor möjlighet att ta del av information och
tjänster. Tanken är att utgå ifrån de användare som har det svårast och bygga
gränssnitt/tjänster som dessa användare kan hantera. Detta leder till att resultatet blir
enklare och bättre för alla användare. Det finns många grupper som detta är extra
viktigt för, som exempel kan nämnas teknikovana, personer med svenska som
andraspråk, äldre och personer med funktionsnedsättning. För en del individer är ett
otillgängligt gränssnitt omöjligt att använda.

Vad är en tillgänglig pdf?
För att en webbplats ska kunna betraktas som tillgänglig i alla avseenden, måste även
innehållet vara tillgängligt. En webbplats kan alltså inte kallas tillgänglig om det blir
tvärstopp för vissa användare när de försöker läsa pdf-filer, hur bra webbplatsen än är i
övrigt. En tillgänglig pdf-fil är ett dokument som är uppbyggt på ett sådant sätt att så
många som möjligt kan tillgodogöra sig informationen i det. Det handlar om flera delar.
Dels måste innehållet vara tillgängligt. Texterna måste vara skrivna på ett enkelt sätt
som läsaren lätt kan ta till sig. Texterna bör kompletteras med bilder, illustrationer, och
exempel för att underlätta för läsaren. Dels måste filen vara korrekt uppbyggd.
Innehållet måste exempelvis vara korrekt uppmärkt, strukturen måste vara bra och
grafiska element beskrivna.
Strukturen i ett pdf-dokument byggs upp av så kallade taggar. Dessa taggar behöver inte
finnas i dokumentet för att det ska se rätt ut, men om de inte finns där kan många
hjälpmedel inte ge användaren någon information. Dokumentet blir helt oanvändbart.
Ett strukturerat och taggat dokument gör det möjligt för hjälpmedlet att:
 Presentera innehållet i rätt ordning
 Skilja på rubriker, underrubriker och löpande text
 Identifiera listor, tabeller och bildbeskrivningar
 Söka efter och identifiera rubriker, länkar, listor, tabeller, formulär och bilder
 Skapa länklistor och rubriklistor för att få överblick över dokumentet
 Navigera mellan länkar och formulärsfält med ”TABB”-tangenten, det vill säga utan mus
 Läsa upp beskrivningar av bilder och andra grafiska objekt
 Läsa upp beskrivningar av formulärsfält och kryssrutor
I det här dokumentet kommer vi att fokusera på den tekniska konstruktionen av pdfdokumenten.

Vem får problem med otillgängliga pdf-dokument?
Med åren upplever många människor att de ser sämre och har svårare att träffa rätt
med muspekaren. Genom att lösa problem som blinda, synsvaga, dyslektiker och
rörelsehindrade har kan man därför underlätta för många användare.
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För personer med funktionsnedsättning kan behoven skifta beroende dels på
funktionsnedsättningen, dels på personliga förutsättningar. En effekt av en
funktionsnedsättning kan vara att man periodvis är mycket trött eller påverkas av en
kraftig medicinering. I sådana lägen kan bristande koncentrationsförmåga ytterligare
förstärka de problem som kan ligga i dokumentets tekniska lösning, dess struktur eller
dess design.
Nedan följer en beskrivning av hur olika funktionsnedsättningar kan innebära problem
med att använda ett pdf-dokument:

Motoriska funktionsnedsättningar
En del personer med motoriska funktionsnedsättningar har svårigheter att styra datorn
med en vanlig mus. Oavsett om man har spasmer, reumatism eller är delvis förlamad så
ställer funktionsnedsättningen speciella krav på pdf-filernas tekniska utformning. En pdffil som kräver att användaren måste ha en mus för att klicka på länkar eller fylla i
formulär stänger omedelbart ute många användare ur denna grupp. Samtidigt
underlättar det att det finns länkar. Genom att exempelvis göra innehållsförteckningen
klickbar underlättar vi för användare med motoriska funktionsnedsättningar att ta sig
snabbt framåt i dokumentet. På samma sätt hjälper vi användaren när vi gör formulär
ifyllnadsbara digitalt. En person som har svårt att använda en mus, har ofta ännu svårare
att använda en vanlig penna.

Lässvårigheter
Den grafiska utformningen är viktig för att underlätta läsbarheten. Det blir extra viktigt
för personer med nedsatt läsförmåga. För att öka läsbarheten bör dokumenten ha korta
rader, bra mellanrubriker, ett tydligt typsnitt samt exempel, bilder och illustrationer. Det
är också viktigt att det går att anpassa hur texten presenteras. För att det ska fungera
krävs det att texten är inlagd som ren text, inte bilder av text. Det går exempelvis inte
att anpassa hur texten presenteras i en pdf-fil som bara består av en scannad bild.

Gravt synskadade
Gravt synskadade användare behöver ett hjälpmedel, en skärmläsare, för att kunna
använda datorn. Den omvandlar det som visas på skärmen till tal och/eller punkskrift.
För att detta ska fungera i pdf-filer måste filerna innehålla en struktur. Denna struktur
byggs upp av kod som liknar html-kod, men i pdf-sammanhang kallas för taggar.
Taggarna är organiserade i ett taggträd och det är detta taggträd som hjälpmedlet läser
och tolkar. Tyvärr är det så att en pdf-fil inte behöver innehålla något taggträd för att
fungera visuellt. Filen kan vara fylld med text och bilder, men helt sakna taggar. Då går
den bra att läsa för någon utan hjälpmedel men är helt oanvändbar för en användare
som behöver en skärmläsare.

Synsvaga
Synsvaga har behov av att kunna förstora text och bild. Ibland krävs en extrem förstoring
för att en text ska bli läsbar för användaren. I Acrobat finns möjligheten att förstora
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textens storlek liksom alla bilder genom att använda zoom-verktyget. Detta ställer dock
krav på att text verkligen är text och inte bilder med text i, eftersom sådana bilder blir
suddiga vid stor förstoring. Många synsvaga användare har dessutom egna hjälpmedel,
så kallade förstoringsprogram. Dessa program används för extrem förstoring, upp till 32
gånger, och ställer ännu högre krav på att pdf-filen är gjord på rätt sätt.

Regelverk
För att göra kraven på tillgänglighet mer konkreta har det tagits fram regelverk.
Regeringen har utfärdat en förordning om de statliga myndigheternas ansvar för
genomförandet av handikappolitiken (SFS 2001:526). Där anges att myndigheterna ska
bedriva sin verksamhet med beaktande av de handikappolitiska målen. I detta ingår att
ge personer med funktionshinder ökad tillgänglighet till myndigheternas lokaler,
verksamhet och information.
Myndigheterna har ett särskilt ansvar att fungera som föredömen och goda exempel och
att på så sätt visa andra aktörer att det är möjligt att uppnå målen om ett tillgängligt
samhälle.
Sverige och övriga EU har beslutat att följa regler och riktlinjer för tillgänglighet som
utfärdas av W3C, www.w3.org (information på engelska). W3C har tagit fram riktlinjer
för tillgängligt webbinnehåll, Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG).
Riktlinjerna omfattar alla typer av webbtekniker, alltså även pdf, men det är svårt att
enbart med utgångspunkt från WCAG avgöra hur man i praktiken uppfyller kraven i en
pdf-fil. Därför har vi tagit fram konkreta riktlinjer som utgör basen för den här manualen.
I stort sett kan Funkas pdf-riktlinjer ses som en ”pdf-version” av W3Cs mer generella
riktlinjer. Microsoft och Adobe har i sin tur anpassat sina produkter så att de steg för
steg blivit bättre på att uppfylla kraven på tillgänglighet.
Mer information om hur Microsoft och Adobe arbetar med dessa frågor hittar du på:
Microsoft: www.microsoft.com/enable (information på engelska)
Adobe: www.adobe.com/enterprise/accessibility/main.html (information på
engelska)
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Skapa pdf-dokument
Du kan skapa pdf-filer från många olika program, vi kommer här att gå igenom några av
de vanligaste programmen och de inställningar som krävs för att resultatet ska bli så bra
som möjligt. Vi rekommenderar att ni i första hand använder Word, StarOffice,
OpenOffice eller InDesign för dokument och Adobe LiveCycle Designer för formulär
eftersom stödet från dessa program är mest utbyggt.

Olika konverterare
Det finns en rad olika verktyg för att konvertera olika dokument till pdf-filer. Du kan i
princip använda alla dessa verktyg, men resultatet blir högst varierande och enbart
Adobes egna PDFMaker, Microsoft Office 2010 och 2007 samt OpenOffice, klarar av
konverteringen på ett relativt bra sätt. Övriga verktyg skapar otaggade eller dåligt
taggade dokument som kräver mycket efterarbete. För att göra efterarbetet krävs att du
använder Adobe Acrobat Professional, och om du har Adobe Acrobat Professional så har
du också PDFMaker och kan således använda detta för konverteringen.
Även om du har Office 2007 eller senare och den medföljande konverteraren behöver
du Adobe Acrobat Professional eftersom visst efterarbete alltid krävs för att resultatet
ska bli fullt tillgängligt.

Microsoft Word 2010 och Word 2007
Att skapa pdf-filer från Word handlar mycket om att skapa rätt struktur i Worddokumentet. Så länge du i princip hanterar löpande text och vissa bilder så är det ganska
enkelt. Om ditt dokument innehåller tabeller eller formulär krävs det en lite större
arbetsinsats. Nedan beskrivs de olika stegen för att skapa en pdf från Word.

Versioner som kan användas
Word från och med Word 2000 och senare kan användas för att skapa tillgängliga pdfdokument. Bästa resultat får du med Word 2007 eller
senare.
Äldre versioner av Word saknar en del verktyg för hantering
av formatmallar, som finns från och med Word 2003. Från
och med Word 2003 kan man till exempel välja att se de
formatmallar som tillhör ett visst dokument – en funktion som är mycket användbar för
att skapa ett bra källdokument. Vidare finns möjligheten att låsa ett dokument till ett
urval av formatmallar. Båda dessa funktioner var nya för Word 2003.
Med Adobe Acrobat installerat får du upp ett menyalternativ i
Word som heter ”Acrobat” eller ”Adobe PDF”. Om du
använder Word 2007 eller senare har du också en möjlighet att
i Words vanliga ”Spara som” dialog välja ”PDF” som format.

Om du har äldre Word-dokument bör du öppna dem och spara om
dem i din nyaste version av Word. Det kan då också vara en god idé
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att gå igenom formatmallarna och se till att de används. Notera att du bör använda formatet
.doc snarare än .docx om du använder en äldre version än Word 2013, mer om det senare.

Arbetsprocessen
Processen att skapa ett en tillgänglig pdf-fil från Word kan indelas i fyra delar:
 Skapa ett bra Word-dokument.
 Redigering av struktur i Word
 Inställningar av Word eller PDFMaker innan konvertering
 Efterbearbetning och kontroll i Adobe Acrobat

Formatmallar
Det första steget för att få ett bra dokument är att skapa och använda korrekta
formatmallar i dina källdokument. Formatmallar gör att man sparar tid och energi under
själva arbetet eftersom det som görs följer med till pdf-dokumentet vid konverteringen.
Du hittar formatmallarna i Word i verktygsfältet ”Start”. Till höger så har du då en
del färdiga format att välja bland. Du hittar fler formatmallar, samt möjlighet att
skapa nya och hantera existerande format, genom att klicka på den lilla pilen i
högra hörnet. I bilden under så är pilen markerad med en cirkel.

Bra formatmallar ökar tillgängligheten vid konvertering till pdf och
förenklar arbetsprocessen i Word. Det försäkrar även att dokumenten
följer verksamhetens grafiska profil, att samma typ av dokument eller
ärende presenteras likadant varje gång och så vidare.
I stora organisationer kan det finnas en rad olika mallar framtagna för
olika ändamål.
Om formatmallar inte är bra, eller inte används, blir efterbehandlingen i
Acrobat mycket mer omfattande.
I en större organisation med många redaktörer kan det ibland vara
önskvärt att låsa dokumentet, så att endast ett urval formatmallar får
användas. Denna funktion finns fr.o.m. Word 2003.
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Gör så här för att välja vilka format som kan användas i Word 2010 och senare:
1.

Klicka på fliken ”Granska”

2.

Klicka på ikonen ”Begränsa redigering”

3.

Klicka i kryssrutan ”Begränsa formatering till ett urval av formatmallar”.

4.

Klicka på den blå texten ”Inställningar…” under kryssrutan

5.

Välj i listan vilka formatmallar som ska kunna användas i dokumentet

6.

Klicka på OK när du är klar

För att välja vilka format som får användas i äldre Wordversioner går man in under
menyn ”Verktyg” -> ”Skydda dokument” för att hitta motsvarande alternativ.

Ange rubrikernas dispositionsnivå
I Word 2013, 2010 och 2007 måste du ange dispositionsnivåer för rubrikerna i
formatmallarna. Detta för att det ska bli korrekta rubriker i det färdiga pdf-dokumentet.
Det gör du så här:

1. Högerklicka på det format du vill ändra på och välj ”Ändra”. (Detta exempel visar hur
du gör detta för Rubrik 1, det går även att använda egenformaterade rubriker. )
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2. I rutan ”Ändra formatmall”: välj ”Format” nere till vänster och därefter ”Stycke”.
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3. I rutan ”Stycke”: välj vilken nivå rubriken har under ”Dispositionsnivå”. Gör dessa
inställningar på alla rubriker du använder i dokumentet och var noga med att
ordningen på rubrikerna blir rätt. Nivå 1 = huvudrubrik, Nivå 2 = underrubrik (nivå 2),
och så vidare.

Observera: Dispositionsnivå ska du alltid sätta men i vissa äldre versioner av Word i
kombination med Adobes PDFMaker räcker inte detta. Det kan då krävas att även
formatmallarnas namn anges enligt ”Heading 1”, ”Heading 2” eller ”H1”,” H2” och så
vidare. Om du inte använder dig av PDFMaker så är det inte nödvändigt, men om du gör
det så bör du prova dig fram. Nedan kommer vi utgå ifrån Words egen konvertering och
då är namnet på formatmallen utan betydelse.
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Spalter
Använd Words eget spaltverktyg om du vill skapa spalter. Skapa inte
spalter med hjälp av tabeller, tabbsteg eller dylikt. Genom att använda
verktyget Spalter så blir läsordningen korrekt i den färdiga pdf-filen. Du hittar verktyget
Spalter genom att klicka på ikonen i verktygsfältet ”Sidlayout” i Word.

Länkar
Skapa riktiga länkar om du vill att läsaren ska kunna klicka i dokumentet för att
gå till en webbsida. Det fungerar automatiskt om du skriver ut hela adressen, till
exempel www.funkanu.se men om du vill länka ett ord enligt exemplet ovan så
använder du verktyget Infoga hyperlänk genom att klicka på ikonen i verktygsfältet i
Word eller klicka dig fram via Infoga-menyn -> ”Hyperlänk”.

Punktlistor eller numrerade listor
Skapa listor (punktlistor eller numrerade listor) med de inbyggda verktygen. Skapa inte
punktlistor manuellt och om du vill välja en annorlunda ”punkt” är det viktigt att den
punkt du väljer följer standarden UNICODE (Vid konverteringen till pdf kan du
kontrollera om dokumentet innehåller otillåtna tecken, se avsnittet ”Övriga åtgärder”).
Du hittar verktygen ”Numrerad lista” och ”Punktlista” genom att klicka på ikonen i
verktygsfältet ”Start” i Word.
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Bildhantering
De bilder du lägger in i dokumentet behöver förses med en alternativ text (alt-text). Då
kan hjälpmedel som läser upp innehållet också läsa en beskrivning av bilden.
Den alternativa texten ska beskriva bilden och bildens funktion. Det betyder att olika
typer av bilder kan behöva mer eller mindre omfattande beskrivningar. Se nedan vad
som gäller för några olika typer av grafiska objekt.

Bilder av dekorkaraktär
Bilder som mest används för att lätta upp sidan har ingen djupare funktion och ska
därför beskrivas kortfattat. Du behöver inte skriva ”Bild”. Däremot är det bra att skriva
om bilden exempelvis är ett fotografi eller en illustration.

Innehållsrika bildobjekt
Vissa bilder innehåller information som är mycket viktig för användarens förståelse. Det
kan till exempel vara diagram, ritningar, sprängskisser eller nyhetsbilder. För dessa krävs
en mer noggrann och omfattande beskrivning. Tänk på att det krävs kunskap om hur
man skriver bra alt-beskrivningar och att det inte finns några generella regler för hur
man skriver. Försök dock att begränsa beskrivningen till max 150 tecken. Komplettera
också gärna bilden med exempelvis en tabell eller text på sidan. Bild och text ska
fungera tillsammans, det ska inte vara så att du antingen använder en bild eller text för
att förmedla information.

Textbilder
Undvik att använda bilder för att endast presentera text. I de flesta fall går det att
ersätta ”textbilder” med riktig text. Om du ändå använder textbilder så måste du skriva
in samma text som en alternativ text.

Icke meningsbärande grafiska objekt
Om bildens funktion inte är meningsbärande ska du inte ange någon alternativ text.
Exempel på icke meningsbärande objekt är typografiska linjer, prickar och liknande, som
används för att tydliggöra den visuella presentationen på sidan.
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Att ange alt-texter på bilder i Word 2010:
1. Infoga bilden i dokumentet, markera bilden och högerklicka. Välj ”Formatera bild”

2. I rutan som dyker upp klicka på fliken ”Alternativtext”. Skriv en text i rutan och klicka på
”OK”.

Om dialogrutan som öppnas ser ut som den här nedan väljer du ”Alternativ text” i den
vänstra menyn och fyller i rutan ”Beskrivning”.
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Det här utseendet betyder också att ditt dokument är i docx-format och om du använder en
äldre version än Word 2013 måste du spara om dokumentet i doc-format för att
konverteringen ska bli så bra som möjligt (se mer om det nedan).

Att ange alt-texter på bilder i Word 2007:
Det skiljer sig något både i utseende och i menyval när man ska ange en alt-text i Word 2007.
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1. Infoga bilden i dokumentet, markera bilden och högerklicka. Välj ”Storlek”.

2. I rutan som kommer upp välj fliken ”Alternativ text”, skriv en text i rutan ”Alternativ
text” och klicka på stäng.

Spara och konvertera till pdf
Om du använder en äldre version än Word 2013 bör du spara ditt dokument i ”Word 972003” formatet (filändelsen .doc) innan du konverterar det till pdf, eftersom det har
visat sig ge de bäst strukturerade dokumenten. En bugg i Word 2010 och Word 2007 gör
att om du sparar ditt arbete i .docx-formatet, som är standard från Word 2007, och
sedan konverterar den till pdf är risken i dagsläget mycket stor att samtliga bilder
placeras fel i strukturen. De ser visuellt ut att ligga där de ska, men i en skärmläsare för
gravt synskadade presenteras samtliga bilder tillsammans, överst i dokumentet. Om du i
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stället sparar dokumentet som .doc (kompatibelt med 2003) så slipper du detta
problem. Det här problemet verkar vara löst i Word 2013.

För att kunna spara dokument som pdf-filer i äldre versioner av Word så behövdes Adobe
PDFMaker men i Word 2007 och senare har du möjlighet att spara filer i pdf-format direkt,
Word (egentligen hela Office paketet) kan alltså göra konverteringen. Du kan dock behöva
installera en fil för att låsa upp möjligheten.
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1. Första gången du försöker spara som pdf kan det hända att denna ruta från hjälpen
kommer upp. Klicka på länken "Installera och använda tillägget Publicera som pdf
eller xps från Microsoft"
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2. Klicka på: ”Microsoft Spara som pdf eller XPS-tillägg för Microsoft Office 2007program”

3. Nu kommer du till en sida på Microsofts webbplats för hämtning av filer, här gör du
dina inställningar, välj svenska under Ändra språk, välj därefter ”Ladda ner”.

| Funka Nu AB | Döbelnsgatan 21, 111 40 Stockholm | 08-555 770 60 | kontakt@funkanu.se |

20 (83)

4. I dialogrutan som öppnas välj ”Kör”. Du kan även spara filen och installera den från
din dator senare genom att välja alternativet ”Spara”:

Nu laddas filen ned och installeras i din dator, eventuellt kan du behöva starta om
Word för att din nedladdning ska kunna användas.

Spara filen som pdf från Word 2013, 2010 och 2007
1. Välj ”Spara som”. Om du istället väljer ”Save as Adobe PDF” så används Adobes egen
konverterare, vilket ibland kan ge sämre resultat. Men om resultatet inte skulle bli
bra när du sparar som pdf med Word så kan det vara värt ett försök.
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2. I Word 2007 ser första dialogen annorlunda ut.

3. I rutan ”Spara som” välj filformatet ”pdf”.
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4. Välj ”Alternativ” och se till att rutorna ”Dokumentegenskaper” och ”Visa taggar för
dokumentstruktur är förkryssade”. Klicka på OK i rutan ”Alternativ”, klicka på Spara i
rutan ”Spara som”.

OBS detta garanterar inte att läsordning, tabeller och andra taggar blir korrekta, utan viss
efterredigering i Adobe Acrobat Professional krävs för att filen ska bli tillgänglig, se
kursdokumentationen.

Äldre versioner av Microsoft Word.
Här beskriver vi de processer som skiljer sig något ifrån nyare
versioner av Word. I tidigare versioner av Word är vissa steg något
krångligare. Se detta som en fortsättning från föregående avsnitt.
I versioner före 2007 är den största skillnaden att man måste
använda Acrobats konverterare, PDFMaker, det går inte att spara
som pdf direkt i Word.

Formatmallar
Du hittar formatmallarna i tidigare Wordversioner genom att klicka
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på ikonen i verktygsfältet eller genom att klicka dig fram via Visa-menyn -> Verktygsfält > Formatering.
Namnet på rubrikerna är viktigt. För att den färdiga pdf-filen ska få en korrekt
rubrikformatering måste rubrikerna i formatmallen vara döpta enligt ”Heading 1,
Heading 2” osv. eller ”H1, H2” osv. Är rubrikerna döpta på detta sätt kommer den
färdiga pdf-filen att få ett korrekt taggträd och därmed fungera för alla
hjälpmedelsanvändare.
För att ändra i formatmallen i äldre versioner av Word gå till menyn Format ->
Formatmallar. I övrigt gäller beskrivningen som finns tidigare i manualen.

Alternativ text
Gör så här för att lägga till alt-text i äldre versioner av Word:
1. Högerklicka på bilden
2. Välj ”Formatera bild”
3. Välj fliken ”Webb”
4. Skriv in alt-texten
5. Klicka på OK

Inställningar innan konvertering
När ditt källdokument är strukturerat enligt instruktionerna ovan så är det dags
att göra själva konverteringen till pdf. Men innan detta kan ske måste vissa
inställningar göras.
I Adobe Acrobat Professional finns ett enkelt verktyg, PDFMaker, som du ska
använda när du ska konvertera ett Microsoft Office-dokument till pdf. Det finns
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som en ikon i Officeprogrammen som heter ”Konvertera till Adobe pdf” eller ”Convert to
Adobe pdf” i den engelskspråkiga versionen. Att skapa pdf-filer genom att skriva ut
dokumentet till en s.k. pdf-skrivare medför att tillgängligheten går förlorad och
rekommenderas därför inte.
Inställningarna för PDFMaker görs under menyn ”Adobe pdf”, enligt följande:


Under menyn ”Adobe pdf” väljer du ”Ändra konverteringsinställningar” eller ”Change
Conversion Settings” i den engelskspråkiga versionen.



Under fliken ”Inställningar”/“Settings”: Kryssa i ”Lägg till bokmärken”/“Add bookmarks”,
”Lägg till länkar”/“Add links” och ”Aktivera tillgänglighet och flödesomformning med taggad
pdf-fil”/“Enable Accessibility”



Under fliken ”Dokumentskydd”/“Security”: Se till att rutan ”Aktivera
texttillgänglighet…”/“Enable text access…” är ikryssad. (Gäller endast om man väljer att
lösenordsskydda sin pdf-fil)



Under fliken ”Word”: välj om fotnoter med mera ska konverteras eller inte.



Under fliken ”Bokmärken”/”Bookmarks”: Välj vilka av formatmallarna som ska konverteras
till bokmärken i pdf-filen. (En grundrekommendation är att göra rubriker av nivå 1 och 2 till
bokmärken)



Klicka på OK
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När inställningarna är gjorda kan du konvertera. Välj “Konvertera till Adobe
pdf”/”Convert to Adobe pdf”

Adobe InDesign
Versioner som kan användas
Adobe InDesign från och med version 2.0 och senare kan användas för att skapa
tillgängliga pdf-dokument. I manualen utgår vi från InDesign Creative Suite 5 (CS5) men
berör även InDesign 6. När det gäller stödet för att skapa tillgängliga pdf-filer skiljer sig
inte versionerna InDesign 2.0, CS, CS2 och CS3 mycket åt. Det är först i versionerna CS4
och CS5 som stödet för tillgänglighet har förbättrats ytterligare.

Förberedelser
Dokumentets layout påverkas inte av att du gör dokumentet tillgängligt. Däremot kan en
komplex layout kräva mycket efterbearbetning i Adobe Acrobat Professional. För att
minimera detta efterarbete är det viktigt att så mycket som möjligt av
tillgänglighetsarbetet görs redan i InDesign. På så sätt blir tillgängligheten i pdfdokumentet bra utan att det behövs så mycket efterbearbetning i Adobe Acrobat. Och
omvänt: gör du inte rätt i InDesign så kommer det att bli mycket tidskrävande att rätta
till bristerna i Acrobat. Om en sådan situation uppstår så är det ofta bättre att gå tillbaka
till InDesign och korrigera problemen där och sedan göra en ny konvertering till pdf.
I hjälpfunktionen för InDesign finns ett antal avsnitt som förklarar hur du dels arbetar
med InDesign för att skapa god tillgänglighet och dels hur du förbereder ditt InDesigndokument inför konverteringen till pdf. Du hittar dessa avsnitt under rubriken
”Accessibility”.

I korthet
För att ditt InDesign-dokument ska kunna konverteras till ett pdf-dokument med hög
tillgänglighet ska du:

1. Döpa rubrikernas formatmallar (Paragraph styles).
2. Gör länkar och innehållsförteckning klickbara.
3. Skapa taggar i InDesign.
4. Komplettera grafiska objekt med alternativa textbeskrivningar.
5. Koppla formatmallar till taggar för att visa vad som är rubriker.
6. Korrigera läsordningen innan konvertering.
7. Ange dokumentegenskaper.
8. Exportera till pdf med korrekta konverteringsinställningar.
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1. Döpa rubrikernas formatmallar (Paragraph styles)
Det första steget i arbetet mot en tillgänglig pdf är att namnge formatmallar för rubriker.
Om du döper dem enligt principen ”H1, H2, H3” och så vidare (H1 = huvudrubrik, H2 =
underrubrik osv), behöver du inte koppla formatmallarna till taggar innan konvertering
(steg 6). Om du inte kan använda namnen ”H1, H2, H3” eller måste ha flera olika
formatmallar för rubriker på samma nivå så kan du innan konverteringen koppla
formatmallarna till taggar, se mer nedan.

Om man har formatmallar i InDesign som inte följer denna princip, så bör de alltså döpas
om innan konvertering till pdf. Detta görs på följande sätt (i engelsk version av InDesign):
1. Välj ”Window” -> ”Styles” -> ”Paragraph styles”.
2. Högerklicka på den rubrik som ska ändras och skriv in det nya namnet, t.ex. H1, i fältet ”Style
name”.
3. Klicka på OK för att bekräfta.
4. Upprepa steg 1-3 för alla rubrikformat.
Observera att detta endast behöver göras för rubriker. Brödtext blir ”automatiskt”
tillgänglig vid konvertering till pdf.
Vi kommer att fortsätta med rubrikerna längre ner och visa hur man kopplar
formatmallar med taggar.

2. Gör länkar och innehållsförteckning klickbar
Både webblänkar och innehållsförteckningar måste vara klickbara i den färdiga pdf-filen
för att vara tillgängliga. Dessutom måste de finnas representerade i pdf-filens taggträd.
Om båda dessa krav är uppfyllda kommer länkarna kunna användas utan att användaren
behöver använda mus och de presenteras som länkar även av uppläsande hjälpmedel.
Dessutom så kan nyare versioner av InDesign använda innehållsförteckningen för att
automatiskt skapa bokmärken i den exporterade pdf-filen.

URL-länkar
Gör så här för att göra webblänkar (URL-länkar) tillgängliga:
| Funka Nu AB | Döbelnsgatan 21, 111 40 Stockholm | 08-555 770 60 | kontakt@funkanu.se |

27 (83)

1. Markera den text som ska länkas med textverktyget

.

2. Högerklicka på markeringen och välj ”Interactive” -> ”New Hyperlink”.
3. I flervalslistan ”Link to”, välj ”URL”. För e-post väljer du ”E-mail”.
4. Kontrollera att adressen är korrekt i fältet ”URL”. För e-post-länkar fyller du i mottagarens epostadress och eventuellt förinställt ämne i ämnesraden.

5. Upprepa steg 1-4 för alla URL-länkar i dokumentet.
Anmärkning: länkar ska alltid vara visuellt tydliga. De ska alltså gå att identifiera som
klickbara objekt. Vanligast är att de görs blå och understrukna men man kan tänka sig
andra sätt också.

Länkade innehållsförteckningar
På samma sätt som URL-länkar, måste innehållsförteckningar vara klickbara och finnas
representerade i pdf-filens taggträd. Du kan skapa innehållsförteckningen automatiskt,
men vi förklarar även hur du kan göra det manuellt.
Gör så här för att lägga till innehållsförteckningen automatiskt:
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1. Välj “Table of Contents” under Layout.

2. Här väljer du vilka formatmallar som ska ingå I innehållsförteckningen och deras
inbördes hierarki. I skärmbilden nedanför så är rutorna med valda och
tillgängliga formatmallar markerade med en röd rektangel. Välj formatmallar i
den högra rutan och klicka på ”Add” för att lägga till dem
Om du klickar i kryssrutan ”Create PDF Bookmarks”, som är markerat med en
röd pil i skärmbilden, så kommer bokmärken automatiskt skapas från de
formatmallar som är valda till innehållsförteckningen vid export till pdf.

3. Nu kan du använda formatmallar för att ställa in utseendet på
innehållsförteckningen som du vill ha den.
För att länka en innehållsförteckning manuellt gör du så här:
1. Markera den text i innehållsförteckningen som ska länkas med textverktyget
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2. Högerklicka på markeringen och välj ”Interactive” -> ”New Hyperlink”.

3. I flervalslistan ”Link to”, välj ”Page”.
4. Skriv sidnummer för den sida som texten i innehållsförteckningen ska länkas till.
5. Upprepa steg 1-4 för alla rader i innehållsförteckningen.

3. Skapa taggar i InDesign
Efterbearbetningen i Adobe Acrobat Professional kan minskas genom att du skapar ett
taggträd redan i InDesign. Taggträdet gör också att du kan hantera läsordning, innehåll,
bilder med mera i InDesign.
Gör så här för att lägga till ett taggträd till ditt InDesign-dokument.
1. Ta fram strukturpanelen. ”View” -> ”Structure” -> ”Show Structure”. Då dokumentet från
början är otaggat ser du bara en
“Root”-tagg.
2. Gå till strukturpanelens meny i
högra hornet och välj “Add
untagged items”.

Dokumentet blir nu upptaggat och du ser också att de
olika sortens element i dokumentet får olika färg, t.ex.
blir ”Root”-elementet turkost.
I strukturpanelen hittar du nu taggträdet (strukturen)
för ditt dokument. Genom att klicka på pilen brevid
respektive tagg ser du de underliggande taggarna.
Genom att dubbelklicka på taggnamnet eller ikonen
markeras motsvarande bild eller textstycke i ditt
dokument.
Detta är inte i sig tillräckligt för att säkra
tillgängligheten men det underlättar arbetet med
alternativa textbeskrivningar på bilder, rubriker och
läsordning.

| Funka Nu AB | Döbelnsgatan 21, 111 40 Stockholm | 08-555 770 60 | kontakt@funkanu.se |

30 (83)

4. Komplettera grafiska objekt med alternativa textbeskrivningar
Om du inte redan skapat taggar enligt steg 3 ovanför och använder en version av
InDesign tidigare än 5.5 måste du göra det för de bilder för vilka du vill ange en
alternativ text. Du kan även ange alternativa texter i Adobe Professional i efterhand.
Men om du ska använda InDesign-dokumentet som mall för flera dokument så är det
effektivast att lägga in alternativa textbeskrivningar redan här.
Från och med version 5.5 så finns det en alternativ metod för att lägga till
alternativtexter som tas upp lite längre ner. Men den här metoden fungerar både i nyare
och äldre versioner:
1. Öppna paletten för taggar genom att välja “Window” -> ”Utilities” -> ”Tags”. Om inga taggar
har skapats vid ett tidigare tillfälle så innehåller paletten bara en tagg som heter ”Root”.
Denna tagg ligger alltid högst upp i taggträdets hierarki och innehåller dokumentets övriga
taggar.
2. Klicka på det lilla piltecknet uppe till höger i tagg-paletten och välj ”New tag”.

3. Döp taggen till t.ex. ”Figur1” (Namnet har ingen betydelse för tillgängligheten, men olika
bilder bör ha olika namn för att det ska bli lättare att hitta respektive tagg i taggträdet).
4. Klicka OK för att bekräfta.
5. För att associera den första bilden till den nyss skapade taggen ”Figur1”, högerklickar man på
bilden och väljer ”Tag frame”->”Figur1”.
6. Öppna sedan taggträdet i InDesign genom att välja ”View”->”Structure”->”Show structure”.
För att lägga in en alt-text på en bild gör du följande:
7. Högerklicka på bildens tagg (i det här
exemplet ”Figure1”) och välj ”New Attribute”.
8. I fältet ”Name”, skriv ”Alt” (OBS! Stor
bokstav!)
9. I fältet ”Value” skriver man slutligen den
alternativa bildbeskrivningen.
10. Upprepa steg 1-10 för dokumentets alla
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bildobjekt, med olika namn på alla taggar (t.ex. Figur1, Figur2, Figur3 osv.).
För InDesign 5.5 eller nyare så behöver man inte skapa taggar för att lägga till alternativtexter, även
om man fortfarande kan göra så.
Istället kan man göra så här:
1. Markera bildobjektet och välj ”Object Export Options”, som visas i skärmbilden nedanför, i
menyn ”Object”.

2. Välj ”Custom” under ”Alt Text Source” och skriv in en bra beskrivning av bildobjektet. Om det
här görs under fliken ”Alt Text” så kommer den här texten följa med om dokumentet
exporteras till pdf, epub eller html. Om det görs under någon av flikarna ”Tagged PDF” eller
”EPUB and HTML” så berör det bara de valda formaten. I skärmbilden nedanför så är
området med de här alternativen markerat med en röd rektangel.

Bildbeskrivningar
De bilder du lägger in i dokumentet behöver alla förses med en alternativ text (så kallad
Alt-text). Då kan hjälpmedel som läser upp innehållet också läsa en beskrivning av
bilden.
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Den alternativa texten ska beskriva bilden och bildens funktion. Det betyder att olika
typer av bilder kan behöva mer eller mindre omfattande beskrivningar. Se nedan vad
som gäller för några olika typer av grafiska objekt.
Bilder av dekorkaraktär
Bilder som mest används för att lätta upp sidan har ingen djupare funktion och ska
därför beskrivas kortfattat. Du behöver inte skriva ”Bild”. Däremot är det bra att skriva
om bilden exempelvis är ett fotografi eller en illustration.
Innehållsrika bildobjekt
Vissa bilder innehåller information som är mycket viktig för användarens förståelse. Det
kan till exempel vara diagram, ritningar, sprängskisser eller nyhetsbilder. För dessa krävs
en mer noggrann och omfattande beskrivning. Tänk på att det krävs kunskap om hur
man skriver bra alt-beskrivningar och att det inte finns några generella regler för hur
man skriver. Försök dock att begränsa beskrivningen till max 150 tecken. Komplettera
också gärna bilden med exempelvis en tabell eller text på sidan. Bild och text ska
fungera tillsammans, det ska inte vara så att du antingen använder en bild eller text för
att förmedla information.
Textbilder

Undvik att använda bilder för att endast presentera text. I de flesta fall går det att ersätta
”textbilder” med riktig text. Om du ändå använder textbilder så måste du skriva in samma
text som en alternativ text.
Icke meningsbärande grafiska objekt
Om bildens funktion inte är
meningsbärande ska du inte ange
någon alternativ text. Exempel på icke
meningsbärande objekt är typografiska
linjer, prickar och liknande, som
används för att tydliggöra den visuella
presentationen på sidan. Dessa bilder
ska vi istället dölja för hjälpmedlen. Det
gör vi genom att ange att taggen är en
artefakt.
Högerklicka på bilden och välj "Tag
element"/"Tagga element" och sedan
"Artifact"/"Artefakt".

5. Koppla formatmallar till
taggar för att visa vad som är
rubriker.
Nyare versioner tillåter att rubriker har andra namn än H1, H2 och så vidare (se mer
under ”1 Döpa rubrikernas formatmallar (Paragraph styles)” ovan). Detta görs möjligt i
och med att det går att koppla olika formatmallar (Paragraph styles) till taggar.
För att göra kopplingen mellan rubriken i texten och dess strukturella rubriknivå:
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1. Klicka på meny-knappen i strukturpanelen
2. Välj ”Map styles to tags”/”Koppla stil till
tagg”.
3. Klicka på OK när du har önskade kopplingar.

Tänk på att rubrikstrukturen ska återspegla den hierarkiska strukturen, du ska
kunna läsa bara rubrikerna som en slags innehållsförteckning för hela
dokumentet. H1 = huvudrubrik, H2 = underrubrik, H3 = underrubrik till
underrubrik och så vidare.
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Från version 5.5 av InDesign så går det att ställa in rubriknivån direkt i formatmallarnas
inställningar. Välj kategorin ”Export Tagging”, som är markerat med en röd pil i
skärmbilden ovanför, och sen kan du under ”PDF” välja rubriknivå.

6. Korrigera läsordningen innan konvertering

Genom att korrigera läsordningen redan i InDesign minskar du också efterarbetet i
Adobe Acrobat Professional avsevärt. Läsordningen är den ordning som texten ska läsas
av hjälpmedel för t.ex. gravt synskadade. Läsordningen går vanligen uppifrån och ner i
ett dokument. Genom att ”klicka-och-dra” de olika taggarna i strukturpanelen till rätt
plats i strukturen ändrar du också läsordningen.
Enklast gör du såhär:
1. Ta fram strukturpanelen. ”View” -> ”Structure” ->
”Show Structure”.
2. Klicka och dra den tagg som ska flyttas till rätt plats.

7. Ange dokumentegenskaper
Det är viktigt att ange dokumentets titel, författare och gärna ge en kortfattad beskrivning av
det i dokumentinställningarna. Det förbättrar inte bara tillgängligheten utan gör det även
lättare för sökmotorer att hitta dokumentet.
Börja med att klicka på ”File Info” under menyn ”File” som visas i skärmbilden nedanför.
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Skriv in titel, författare och beskrivning i rutorna ”Document Title”, ”Author” och
”Description”. I skärmbilden nedanför så är de markerade med en röd rektangel.

8. Exportera till pdf med korrekta konverteringsinställningar
Använd inte Adobe PDF Printer för att konvertera till pdf. Om man använder
printfunktionen så kommer inte de nödvändiga taggarna att skapas och allt arbete med
redigering i InDesign har gjorts i onödan. Istället är det InDesigns ”Export”-funktion som
ska användas.
1. Välj ”File”->”Export” och ange sedan att dokumentet ska exporteras som pdf.
2. I flervalslistan ”Compatibility”, välj ”Adobe 5” eller senare.
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3. Vi ska nu säkra att taggarna skapas vid konverteringen. Det har sett lite olika ut i olika
versioner, men leta efter en kryssruta som säger ”Create tagged pdf”, ”Märkord”, ”Taggar”
eller liknande. Om du har en rubrik ”Include”, kryssa i ”Bookmarks” och ”Hyperlink”.
4. Om dokumentet ska skyddas med lösenord så måste man se till att ”Enable Text Access For
Screen Reader Devices…” är ikryssad under fliken ”Security”.
5. Klicka slutligen på ”Export” för att starta konverteringen.

PowerPoint
Med PDFMaker kan du generera pdf-filer även från exempelvis PowerPoint.
Programmet används dock lite annorlunda än Word och därför skiljer det sig också en
del åt hur du ska jobba med PowerPoint för att resultatet i pdf ska bli så bra som möjligt.

Versioner som kan användas
Vi rekommenderar att du använder PowerPoint 2003 eller senare.

Rubriker
Normalt sett består en PowerPointpresentation av ett flertal bilder som vardera inleds
med en rubrik och sedan har bilder, text och listor.
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Eftersom rubrikstrukturer inte används på samma sätt i PowerPoint som i Word är också
stödet betydligt mindre, men det går att skapa korrekta rubriker. Det viktiga är att du
använder de inbyggda bildlayouterna när du skapar en ny bild.

När du skapar en ny presentation eller välja att lägga till en ny bild visas olika
bildlayouter till höger. Det är viktigt att du här väljer en lämplig layout som passar till
den information du ska ge i bilden. Alla bilder bör ha en platshållare för en rubrik, extra
viktigt är detta i den första bilden.
Använd sedan de platshållare som bilden har för att lägga in rubriken. Du kan lägga till
nya textrutor utöver de platshållare som bildlayouten innehåller, men du kan inte ange
att de ska utgöra rubriker.
Observera att utseendet styrs med hjälp av bilddesign, designmallar vilka är frikopplade
från layouten.
Den text som du skriver in i platshållaren som anger ”Klicka för att lägga till rubrik” blir
till en korrekt rubrik i pdf-dokumentet.

Text och bilder
Om du vill lägga till flera fält med text har du i princip två möjligheter, du kan välja att
lägga till ”Textruta” eller ”WordArt”.

Om du infogar en textruta och skriver in text så blir detta till korrekt text i pdf-filen.
Väljer du ”WordArt” och skriver in text så genereras detta som en bild. Du bör undvika
det här alternativet men om det används för kortare texter som inte används som
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rubriker och som är stora och tydliga så kan detta vara ett alternativ. Den text du skriver
in blir automatiskt till en alt-text på bilden i pdf-filen.
När du lägger in bilder ska du ange en alt-text. Det gör du genom att högerklicka på
bilden och sedan välja ”Formatera bild”:

I fliken ”Webb” anger du en beskrivande alt-text på samma sätt som i Word. Läs
avsnittet i instruktionerna för Word för information om hur du ska formulera alt-texten.
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Läsordning
I PowerPoint är ordningen för de olika delarna viktig. Ordningen för objekten blir också
presentationsordningen i hjälpmedlen. Om du inte ändrar så blir läsordningen samma
som den ordning i vilken du lagt in de olika objekten i bilden. Om detta inte är den
logiska läsordningen måste du ordna objekten i rätt ordning. Det gör du genom att i tur
och ordning högerklicka på objekten (för textrutorna gäller att du måste högerklicka på
ramen) och i menyn välja ”Ordna”.

Objekten kommer att presenteras bakifrån och fram, så att det objekt som är ”längst
bak” presenteras först. Undantaget är rubriken som alltid pressenteras först om du
skapat den korrekt enligt ovan.
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Inställningar innan konvertering
När ditt källdokument är strukturerat enligt instruktionerna ovan
så är det dags att göra själva konverteringen till pdf. Men innan
detta kan ske måste vissa inställningar göras.
I Adobe Acrobat Professional finns ett enkelt verktyg, PDFMaker,
som du ska använda när du ska konvertera ett Microsoft Officedokument till pdf. Det finns en ikon i InDesign för att använda det
här programmet för konverteringen som heter ”Konvertera till Adobe pdf” eller
”Convert to Adobe pdf” i den engelskspråkiga versionen.
Att skapa pdf-filer genom att skriva ut dokumentet till en s.k. pdf-skrivare
rekommenderas inte därför att tillgängligheten då går förlorad.
Inställningarna för PDFMaker görs under menyn ”Adobe pdf”, enligt följande:
1. Under menyn ”Adobe pdf” väljer du ”Ändra konverteringsinställningar” eller ”Change
Conversion Settings” i den engelskspråkiga versionen.
2. Under fliken ”Inställningar”/“Settings”: Kryssa i ”Lägg till bokmärken”/“Add bookmarks”,
”Lägg till länkar”/“Add links” och ”Aktivera tillgänglighet och flödesomformning med taggad
pdf-fil”/“Enable Accessibility”

3. Under fliken ”Dokumentskydd”/“Security”: Se till att rutan ”Aktivera
texttillgänglighet…”/“Enable text access…” är ikryssad. (Gäller endast om man väljer att
lösenordsskydda sin pdf-fil)
4. Klicka på OK
När inställningarna är gjorda kan du konvertera. Välj “Konvertera till Adobe
pdf”/”Convert to Adobe pdf”

| Funka Nu AB | Döbelnsgatan 21, 111 40 Stockholm | 08-555 770 60 | kontakt@funkanu.se |

41 (83)

Excel
Använd bara Excel för källdokumentet om det är data som ska pressenteras. Eftersom
Excel i praktiken bara är en stor tabell blir resultatet i pdf-filen svårtillgängligt och kräver
ganska mycket efterarbete.

Versioner som kan användas
Vi rekommenderar Office 2003 eller senare. Processerna nedan beskrivs utifrån Excel
2003 och kan skilja sig något från Excel 2007. Det som framförallt kan skilja är var de
olika inställningarna är placerade.

För att det överhuvudtaget ska vara möjligt
För att du överhuvudtaget ska kunna konvertera en excel-fil till en pdf-fil och få en
acceptabel struktur måste du ta bort alla eventuella anvisningar kring utskriftsområden.
Om sådana inställningar finns klarar inte PDFMaker av att skapa en tillgänglig struktur i
pdf-filen. Du får en varning när du försöker konvertera ett dokument med den här typen
av inställningar, det kan se ut så här:

Får du upp detta meddelande bör du trycka ”Nej”.
För att ta bort (eller ändra/ange) ett utskriftsområde går du in i menyn under
”Arkiv”/”File” och väljer ”Utskriftsformat”/”Page setup”. Under fliken
”Blad”/”Worksheet” måste du se till att fälten för ”Utskriftsområde”/”Print area” och
”Utskriftsrubriker”/”Print title” är tomma. I exemplet nedan ser vi att det finns ett
utskriftsområde vilket gav upphov till felmeddelandet ovan.

| Funka Nu AB | Döbelnsgatan 21, 111 40 Stockholm | 08-555 770 60 | kontakt@funkanu.se |

42 (83)

Bilder och diagram
Du kan infoga bilder i Excel på samma sätt som i Word. Du anger då en alternativtext
enligt samma anvisningar som gäller i Word. Diagram som du skapar i Excel är däremot
svårare. Dessa måste du förse med alternativtext efter att du konverterat filen. Se mer
under rubriken ”Arbeta med pdf-dokument i Adobe Acrobat”.

Inställningar i PDFMaker
De inställningar du ska göra i PDFMaker är de samma som beskrivs under rubriken
PowerPoint ovan.

Spara som PDF
Under arkiv så går det att välja ”Save as Adobe PDF”, men vi rekommenderar i nuläget
att det inte används för att spara som pdf då det kan leda till bristande tillgänglighet.
Använd istället ”Spara som” och välj PDF som filformat.

Adobe LiveCycle Designer
Adobe LiveCycle Designer rekommenderas om du ska skapa formulär i pdf-format och
inte har Adobe Acrobat 9 eller senare. Programmet följer med Adobe Acrobat
Professional och är bättre för att skapa formulär än Word, det krävs betydligt mindre
efterarbete på ett formulär gjort i LiveCycle. Det går även att skapa dynamiska pdf-filer
med LiveCycle Designer. Dynamiska pdf-filer tas inte upp på djupet i den här manualen,
men lite mer information finns under rubriker ”Dynamiska pdf-filer”. Om du har Adobe
Acrobat 9 kan du läsa om hur du hanterar formulär under ”Formulär i Adobe Acrobat 9”
längre ner i dokumentet.

Beskriv alla formulärsobjekt
Alla formulärsobjekt du skapar, exempelvis
textfält, kryssrutor, knappar och listor, måste
beskrivas så att ett uppläsande hjälpmedel kan
presentera för användaren vad denna ska fylla
i/välja.
Börja med att se till att informationsfönstret
”Accessibility” visas. Gå in i menyn under
”Fönster”/”Window” och se till att ”Accessibility”
är ikryssat.
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Till höger på skärmen ser du då detta informationsfönster:

Klicka på respektive formulärsobjekt och se till att det i rutan ”Tool tip” står en kort
beskrivning av vad användaren ska fylla i. Om en längre beskrivning behövs för gravt
synskadade användare kan detta skrivas i fältet nedanför ”Custom Screen Reader Text”.

Ange tabbordning
I menyn under ”Visa”/”View” väljer du ”Tabbordning”/”Tab order”.
Nu kan du genom att första hålla nere ”Shift”
och ”Ctrl” och klicka i det första fältet ange
var tabbordningen ska börja. Sedan släpper
du upp knapparna och fortsätter klicka i tur
och ordning i fälten. När du är klar väljer du
”Tabbordning”/”Tab order” i menyn på nytt.
Tänk på att även textfält som du lagt in
(exempelvis bakgrundsinformation och
rubriker) ingår i tabbordningen. Klicka därför
även på dessa där de hör hemma i
läsordningen.
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Spara
Du behöver inte ”konvertera” eller ”exportera” formuläret till pdf, här väljer du helt
enkelt att ”Spara”. Glöm dock inte att säkerställa att rutan ”Generate Accessibility
Information (Tags) for Acrobat” är i kryssad i spara-dialogen.

Dynamiska pdfer
Med LiveCycle Designer så kan man skapa dynamiska pdf-filer. Det innebär att man
exempelvis kan göra ett formulär som dynamiskt genererar nya fält efter vad
användaren fyller i.
Dynamiska formulär kan vara väldigt komplexa och ger stora möjligheter men också stor
potential för tillgänglighetsproblem. I den här manualen så går vi inte in djupare på
dynamiska formulär.
Tänk på att mycket av det som går att göra med ett dynamiskt formulär kan göras
enklare med ett HTML-formulär. Det är också lättare att säkra tillgängligheten i ett
HTML-formulär.
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Arbeta med pdf-dokument i Adobe Acrobat
Versioner som kan användas
Det går att arbeta med tillgänglighet från och med Adobe Acrobat Professional version
5, men det är betydligt krångligare än i nyare versioner. Version 8 eller 9 är bättre men
rekommendationen är att du bör använda Adobe Acrobat X Professional eller senare.
Adobe Acrobat Standard har inte tillräckligt bra stöd för att skapa tillgängliga pdf-filer.

Hur mycket måste göras i Adobe Acrobat?
Hur mycket efterarbete som krävs i Adobe Acrobat Professional beror på hur och när
dokumentet genererats. Ett nyskapat dokument där du följt anvisningarna ovan kräver
ganska lite efterarbete, men har du ett äldre dokument där du saknar grunddokumentet,
eller har en inskannad pdf-fil krävs det ganska mycket arbete.

Visa verktyg
För att kunna arbeta med ett dokuments tillgänglighet så behöver du göra vissa inställningar
för att du ska ha enkel tillgång till rätt verktyg. Här följer instruktioner för hur du gör
inställningarna i Adobe Acrobat X Professional.

Visa taggträdet
Om ikonen för att visa taggträdet inte finns i navigationsmenyn till vänster så lägger du till
den så här genom att gå in i ”View” i menyn, ”Show/Hide” -> ”Navigation Panes” och klicka
på ”Tags”. Se bilden nedanför om du skulle ha svårt att hitta.
Efter det så kommer ikonen för att visa taggträdet finnas med i navigationsmenyn på vänstra
sidan.
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Visa tillgänglighetsverktyg
Om tillgänglighetsverktygen under ”Accessibility” inte finns under
”Tools” till höger så lägger du till dem genom att gå in på ”View” i
menyn, välj ”Tools” och klicka på ”Accessibility”
Om du skulle ha problem med att hitta så kan du se på bilden nedanför.

Taggar
Vid konverteringen skapar Adobe Acrobat ett så kallat taggträd. Detta träd, som
påminner om HTML-kod, bildar en struktur som gör det möjligt för olika hjälpmedel
att tolka innehållet i dokumentet. Konverteringsprocessen är dock inte helt säker.
Även om du skapat ett bra Word-dokument så kan vissa saker gå snett i
konverteringen. Dessutom kan ditt dokument innehålla sådant som ännu inte går
att konvertera (till exempel tabeller som måste korrigeras i efterhand i Acrobat).
Därför krävs efterbearbetning och kontroll för att du ska vara säker på att din pdf är
tillgänglig.
Varje typografiskt element i ditt dokument kommer att representeras av en tagg.
Till exempel så är taggen för en huvudrubrik <H1>, taggen för en tabell <Table> osv.
Ordningen i vilken taggarna kommer i taggträdet styr också dokumentets läsordning
och det är därför extra viktigt att man kontrollerar att taggträdet är korrekt.
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Några viktiga åtgärder i efterbearbetningen är:



Kontrollera och eventuellt korrigera läsordningen



Kontrollera att rubrikhierarkin blivit korrekt



Komplettera tabeller och formulär



Kontrollera och eventuellt korrigera tabbordningen för länkar och formulär



Kontrollera och komplettera bildbeskrivningar



Kontrollera och komplettera länkbeskrivningar



Kontrollera och komplettera språk och dokumentegenskaperna.

Hantera pdf-dokument som enbart består av en bild,
exempelvis inskannade dokument
En inskannad fil består enbart av en bild per sida. Detta fungerar inte bra för någon
användare. Det första du måste göra är därför att omvandla texterna till riktig text. Det
kan du göra med OCR-funktionen.
Om du använder Acrobat X så gör du så här:
1. Öppna dokumentet i Adobe Acrobat X Professional
2. Klicka på ”Tools” till höger i verktygsfältet
3. Välj ”Recognize Text” i verktygsfältet som öppnas, och
sedan ”In This File”
4. Välj vilka sidor som ska behandlas
5. Tryck på ”Edit” och sätt ”Primary OCR Language” till
dokumentets språk och ”PDF Output Style” till ”ClearScan”
6. Tryck på ”OK” för att godkänna inställningarna i ”Edit” och
sedan ”OK” för att starta omvandlingen
7. Välj ”Find First Suspect” för att gå igenom misstänkta fel i
textigenkänningen och korrigera dem där det behövs.
Nu borde all text vara faktiskt text. Nu är det dags att strukturera
upp dokumentets innehåll med taggar.
Gör så här om du använder Acrobat 9 eller tidigare:
1. Öppna dokumentet i Adobe Acrobat Professional
2. Öppna menyn ”Dokument”/”Document”
3. Välj ”OCR Textigenkänning”/”OCR Text recognition” och ”Identifiera text med hjälp av
OCR”/”Recognize text using OCR”
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4. Du kan nu välja om det bara ska vara den aktuella sidan eller hela dokumentet som
bearbetas samt vilket språk dokumentet är på. Observera att du här ska välja att spara
dokumentet som formaterad text och grafik, inte som sökbar bild.
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5. Gå nu igenom och säkerställ att textigenkänningen blev korrekt. Det gör du genom att i
menyn välja ”Dokument”/”Document”->”OCR Text igenkänning”/”OCR Text recognition”>”Find first OCR suspect”. Nu kan du bedöma tveksamheterna en efter en och korrigera dem.
Resultatet blir nu en fil där texten är text och bilderna bilder. Nästa uppgift blir att lägga
in taggar i dokumentet för att strukturera informationen.

Lägga till taggar i ett dokument som saknar taggar
Det bästa sättet att lägga till taggar till en otaggad pdf är att gå tillbaka till
källdokumentet och konvertera om det till en taggad pdf enligt instruktionerna i den här
manualen. Om man av en eller annan anledning inte kan eller vill göra det
så kan Acrobat lägga till taggar automatiskt. Programmet försöker avgöra
vad som ska taggas som vad, men förutom i väldigt enkla dokument så
kommer det bli en del fel. Användaren måste gå igenom dokumentet
efteråt och åtgärda de fel som uppstår.

För att lägga till taggar i Adobe Acrobat X Professional så gör du så här:
1. Klicka på ”Tools” till höger i verktygsfältet
2. Välj ”Add Tags to Document” under ”Accessibility”
3. Nu är dokumentet taggat

Gör så här i Adobe Acrobat 9 Professional och tidigare versioner för att
lägga till taggar i ett otaggat pdf-dokumentet:

1. Välj ”Avancerat”/”Advanced”->”Tillgänglighet”/”
Accessibility” -> ”Lägg till taggar i dokument”/”Create
tags”/”Add tags to document”
2. När processen är slut kan du granska taggarna på fliken
Taggar i navigeringsfältet.
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Länkar, innehållsförteckning och bokmärken
Har du skapat korrekta, klickbara länkar i ditt Word-dokument blir dessa oftast korrekta i
pdf-filen, men om du har ett äldre pdf-dokument som ska korrigeras eller om du inte har
tillgång till källdokumentet så kan du behöva skapa och korrigera länkar direkt i Adobe
Acrobat. Du kan undersöka länkar genom att tabba dig fram genom dokumentet. Om
det finns url:er som du inte kommer till så är dessa inte korrekta länkar. Du behöver
också kontrollera att alla länkar är uppbyggda med rätt taggar. I taggträdet ska en länk
dels bestå av en så kallad länktagg <Link>, och i den en adresstagg <Link – OBJR> och
själva länkadressen.
Observera
Det är viktigt att taggen i taggträdet heter <Link> för att länken senare ska synas i det
färdiga pdf-dokumentet.
Gör så här för att leta upp länktaggen i taggträdet:

1. Markera länken med verktyget Välj
2. Klicka på ”Alternativ”/”Options” under fliken ”Taggar”/Tags”
3. Välj ”Sök tagg från markering”/”Find Tag From Selection”
4. Kontrollera att taggarna <Link> och <Link – OBJR> finns
5. Kontrollera att länkadressen är korrekt
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Gör så här för att korrigera länkadressen:

1. Välj Länkverktyget
2. Klicka med höger musknapp på länken,
välj ”Egenskaper”/”Properties”
3. Under fliken ”Åtgärder”/”Actions”,
markera texten ”Öppna en
webblänk”/”Open a weblink”
4. Klicka på knappen ”Redigera”/”Edit” och
korrigera webbadressen
5. Klicka på OK och sedan på Stäng när du är
färdig

Observera att det är lättare att korrigera
länkarna i Word-dokumentet och konvertera
till pdf på nytt än att korrigera och skapa
dem i pdf-dokumentet.
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Alternativa beskrivningar av länkar
De länkar som finns i ditt pdf-dokument kan i vissa lägen behöva förtydligas. En enkel
tumregel är att du ska kunna förstå vart länken leder enbart genom att läsa länken. Om inte
det fungerar eller om länken kan tolkas på olika sätt så ska du förtydliga länken med en
alternativ beskrivning. Detta görs på följande sätt:
1. Markera länk-taggen i taggträdet
2. Välj ”Alternativ”/”Options” och ”Egenskaper”/”Properties”
3. Skriv den alternativa texten för länken i fältet ”Alternativ text”/”Alternate text”

Skapa nya länkar
Om du har en otaggad fil som ska göras tillgänglig så rekommenderar vi att först skapa
länkarna innan du lägger till taggar till filen. Om du gör det så kommer länkarna att bli
korrekta när filen taggas.
Från och med Acrobat Professional X så har hanteringen av länkar dock blivit bättre än
vad den var i tidigare versioner så även om det kan ta lite mer tid så är det lätt att skapa
länkar även efter det att dokumentet har taggats.
Observera
Om du ska skapa länkar i ett redan taggat dokument så är det en bra idé att spara
regelbundet. Resultaten när man skapar en länk blir inte alltid som man tänkt sig,
framförallt i Acrobat 9 och tidigare versioner, och ångrafunktionen är inte helt pålitlig.
Gör så här för att skapa nya länkar:
1. Markera den text du vill göra till länk.
2. Klicka på höger musknapp.
3. Välj ”Skapa länk”/”Create Link”.

4. Välj länkens utseende samt funktion genom att göra val under rubrikerna
”Länkutseende”/”Appearance”
samt ”Länkåtgärd”/”Actions”
a. Vi rekommenderar att du
exempelvis väljer
”Linjeformat:
Understrykning.”/”Linestyle
: underline” samt blå färg
på länken som utseende för
länkar som avser internet.
En länk i en klickbar
innehållsförteckning
behöver dock inte ha detta
utseende.
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b. Välj ”Öppna en webbsida”/”Open a weblink” under Länkåtgärd för
internetlänkar, välj ”Gå till en sidvy”/”Go to a page view” för länkning inom
själva pdf-dokumentet.
5. Klicka på Nästa när du gjort dina val
a. När du gör en internetlänk, ska du skriva in
webbadressen i dialogrutan ”Redigera
URL”/”Edit URL”
b. När du gör en länk inom själva pdf-dokumentet,
exempelvis från en innehållsförteckning, ska du
ange målet med länken, scrolla till den sidan
som du vill länka till och klicka på knappen
”Ange länk”/”Set link”.
Nu bör länken ha skapats och om dokumentet är taggat så ska den bestå av en adresstagg,
som heter någonting med OBJR, och en länkadress som båda är placerade i en länktagg,
<LINK>. Kontrollera att den gör det och att den är placerad på rätt plats i taggstrukturen.
Om det blivit något litet fel, som att någon av länkens taggar hamnat utanför länktaggen
eller att länktaggen inte heter <LINK> så ordna felet manuellt. Om taggarna inte finns alls
men länken är klickbar så gå till ”Att skapa taggar för en länk som inte finns i taggträdet”
längre fram i manualen och följ instruktionerna där.
Om det blir ett större fel som är svårt att ordna till och du sparade dokumentet innan du
började arbeta med länken så kan du gå tillbaka till den sparningen. Prova med att först
isolera länktexten i taggträdet. Instruktioner för hur man gör det finns i första punkten av
”Att skapa taggar för en länk som inte finns i taggträdet” lite längre fram i manualen. Efter
det så kan du följa stegen i den här punkten normalt. Det här kan framförallt vara
nödvändigt om man använder en tidigare version än Acrobat X Professional.
Det kan också vara värt att känna till funktionen ”Skapa länkar från URL.er” / ”Create
links from URL:s”. Denna funktion skapar automatiskt länkar baserade på url:er och epostadresser i texten.
Du hittar den under ”Avancerat” / ”Advanced” -> ”Dokumentbearbetning” / ”Dokument
Processing” i Acrobat 9 eller tidigare. I Acrobat X så hittar du den bland verktygen till
höger under ”Document Processing”. Om ”Document Processing” inte finns med bland
verktygen så kan du lägga till den med ”View” -> ”Tools” -> ”Document Processing”.

Att skapa taggar för en länk som inte finns i taggträdet
Ibland är länken korrekt (man kan med musen klicka på länken och öppna den i
webbläsaren), men taggarna (”LINK2 och ”Link – OBJR”) saknas i taggträdet. Det uppstår
exempelvis om du har ett taggat dokument där du i efterhand har skapat en länk.
Gör så här för att skapa taggar för länkar:
1. När du upptäcker en länk som saknar korrekta taggar måste du först isolera
länktexten i taggträdet. Markera länken och leta rätt på taggen i taggträdet. Om
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taggen inkluderar mer än bara själva länktexten (exempelvis när länktexten är en del
av ett större stycke) måste du först ta bort denna tagg och skapa minst två nya där en
enbart inkluderar själva länktexten, länktexten måste alltså ligga i en egen tagg. Så
här ser det ut om länktexten är en del av ett helt stycke:

Här väljer vi först att ta bort P-taggen som håller stycket och sedan med verktyget
”Slutredigeringsverktyget för läsordning”/”Touch Up Reading Order” markera all text
i stycket, utom själva länken, och skapa en ny P-tagg:

Du klickar och drar med musen så att du ”ramar in” texten. För att ”rama in” flera
områden så håller du nere shift-tangenten och upprepar ”klicka och dra”.
Därefter markerar vi själva länktexten och skapar en text-tagg för detta:

Kontrollera att de nya taggarna hamnade på rätt ställe i taggträdet, om så inte är
fallet måste du dra dem till rätt ställe.
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2. Efter att du är säker på att länken finns (eller eftersom du skapat en ny länk enligt
anvisningarna ovan) och du är säker på att länktexten är isolerad i taggträdet, klickar
du på ”Alternativ” / ”Options” och väljer ”Sök”/”Find”.
3. I listan väljer du ”Omärkta länkar”/”Unmarked links”. Kryssa också i för att söka i hela
dokumentet på en gång. Klicka sedan på ”Sök”/”Find”.

4. Om det nu finns länkar som inte återfinns i taggträdet markeras de (en efter en) med
en blå ram och du kan nu välja ”Taggelement” / ”Tag element”:

5. Om texten som utgör länk redan finns i taggträdet skapas nu enbart taggarna ”Link”
och ”Link – OBJR”, annars skapas även taggen för själva texten. Dessa placeras oftast
inte där de faktiskt ska ligga så du kan behöva leta lite innan du hittar taggarna. Dra
dem till rätt plats i taggträdet och se till att de bildar en korrekt länk.
I det här exemplet lade sig länken sist och länktexten hamnade på annat ställe i
taggträdet. Här måste man först leta rätt på texten och se till att den ligger i
länktaggen och sedan dra hela länktaggen till rätt ställe”:
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Lägga till bokmärken
Ibland kan det vara bra att skapa bokmärken i
pdf-dokumentet. Det blir en möjlighet att
navigera till delar av dokumentet utan att gå sida
för sida eller att hoppa mellan rubriker. En
grundrekommendation är att automatiskt göra H1
och H2 till bokmärken (se instruktioner i avsnittet
”Inställningar innan konvertering”).
Det går även att skapa bokmärken manuellt i pdfdokumentet. Då kan du markera den text som ska
vara ett bokmärke och välja
”Alternativ”/”Options” och ”Nytt
bokmärke”/”New Bookmark” i fliken ”Bokmärken”/”Bookmarks” till vänster.

Hantera rubriker
En tillgänglig pdf-fil ska ha rubriktaggar som heter <H1>, <H2>, <H3>, alternativt
<Heading 1>, <Heading 2>, <Heading 3> osv. Detta för att de som använder hjälpmedel,
exempelvis skärmläsare, ska kunna skilja på ”vanlig” text och rubriker. Det är till
exempel vanligt att blinda användare tar fram en lista över det aktuella dokumentets
alla rubriker och får på så sätt en bra överblick och möjlighet att ”skumläsa”
dokumentet. Om formatmallarna i Word är gjorda enligt rekommendationerna i
avsnittet ”Formatmallar” så genereras en korrekt taggstruktur vid konverteringen till
pdf. Om formatmallarna däremot är felaktigt gjorda så måste rubrikerna redigeras i
efterhand i pdf-filens taggträd.
Gör så här för att kontrollera och korrigera rubriker:

1. Öppna taggträdet i Acrobat, enligt beskrivning ovan.
2. Med taggträdet öppet, högerklicka på valfri tagg och välj ”Markera
innehåll”/”Highlight content”
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3. Navigera med piltangenterna eller musen för att hitta dokumentets första rubrik.
4. Om rubriken redan har taggen <H1> så är rubrikformateringen med all sannolikhet
redan korrekt, men det är ändå klokt att kontrollera att underliggande rubrik heter
<H2> osv.
5. Om rubriktraggarna är felaktiga (heter något annat än <H1>, <H2>, <H3> eller
<Heading 1>, <Heading 2>, <Heading 3>) så korrigeras detta genom att högerklicka
på aktuell tagg -> välja ”Egenskaper”/”Properties” -> fliken ”Tagg”/”Tag”. I fältet
”Typ”/”Type” väljs sedan den rätta rubriktaggen i listan (tex. Heading level 2).
Alternativt så kan du klicka på markerad rubriktagg och döpa om den till exempelvis
”<H1>”. Tänk på att du måste skriva helt rätt och att du måste använda stora
bokstäver annars känns det inte igen som en rubriktagg.
6. Kontrollera att ändringen får genomslag i taggträdet och navigera sedan till nästa
tagg. Upprepa proceduren från punkt 4 tills alla rubrikerna är korrigerade.

Alternativtexter på bilder
Alla taggade bilder ska ha en alternativtext som används för att återge innehållet till gravt
synskadade personer. För att se om en bild har en alternativtext och för att lägga in/ändra
sådana texter måste du leta upp elementet för bilden i taggträdet. Gör så här:
1. Markera bilden med verktyget Välj
2. Klicka på ”Alternativ”/”Options” på fliken ”Taggar”/Tags”
3. Välj ”Sök tagg från markering”/”Find Tag From Selection”
För att nu se, ändra eller lägga till en alternativtext högerklickar du på taggen och väljer
”Egenskaper”/”Properties” och sedan fliken ”Tag”. Du skriver sedan in texten under
”Alternate Text” som är markerat med en pil i skärmbilden här nedanför.
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Tanken med rutan ”Actual Text” är att om ett bildobjekt innehåller text så kan den
skrivas in här. Men i våra tester så har vi sett att många tekniska hjälpmedel inte hittar
den här texten, framförallt om en alternativtext också är angiven. Vi rekommenderar
därför att bara använda rutan ”Alternate Text”, och om bilden innehåller text så ska den
också skrivas in här.

Bilder av dekorkaraktär
Bilder som mest används för att lätta upp sidan har ingen djupare funktion och ska
därför beskrivas kortfattat. OBS! Du behöver inte skriva ”Bild”. Däremot är det bra att
skriva om bilden exempelvis är ett fotografi eller en illustration.

Innehållsrika bildobjekt
Vissa bilder innehåller information som är mycket viktig för användarens förståelse. Det
kan till exempel vara diagram, ritningar, sprängskisser eller nyhetsbilder. För dessa krävs
en mer noggrann och omfattande beskrivning. Tänk på att det krävs kunskap om hur
man skriver bra alt-beskrivningar och att det inte finns några generella regler för hur
man skriver. Försök dock att begränsa beskrivningen till max 150 tecken.

Textbilder
Om textbilder används i dokumentet så måste du skriva in samma text som en alternativ
text. Om hela dokumentet är en bild så måste du först omvandla det till text. Se i så fall
instruktionerna under rubriken ”Hantera pdf-dokument som enbart består av en bild,
exempelvis inscannade dokument” ovan.
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Icke meningsbärande grafiska objekt
Om en bild enbart är dekorativ och inte förmedlar någon information så bör den inte
finnas med i taggträdet. Exempel på icke meningsbärande objekt är typografiska linjer,
prickar och liknande, som används för att tydliggöra den visuella presentationen på
sidan. Öppna figure-taggen, högerklicka på objektet inuti och välj ”Change Tag to
Artifact”. Välj ”Layout” under ”Artifact Type” och klicka på ok.

Skapa korrekta tabeller
För att en tabell ska vara tillgänglig behövs en viss efterarbetning i Acrobat. En tillgänglig
tabell i en pdf-fil har topptagg (den översta taggen i hierarkin) som heter <TABLE> och
underliggande taggar som heter <TR> för tabellrader, <TD> för vanliga tabelldataceller
samt <TH> för rad- och kolumnrubrikceller.
Gör så här för att korrigera tabeller:

1. Öppna taggträdet i Acrobat.
2. Med taggträdet öppet, högerklicka på valfri tagg och välj ”Markera innehåll” ”Highlight content”
3. Navigera till dokumentets första tabell och kontrollera att den har taggen <TABLE>.
Om tabellen saknar denna tagg, se avsnittet ”Slutredigeringsverktyget för
läsordning”.
4. Öppna <TABLE>-taggen och gå igenom tabellens tabellradstaggar, <TR>. Om det finns
några tomma rader så ta bort dem.
5. Gå igenom varje rads tabelldataceller, <TD>. Ibland kan det uppstå onödiga tomma
tabelldatataggar och om då antalet <TD>-taggar överstiger det faktiska antalet
dataceller i raden så kan det orsaka problem i tabellen och då bör de överflödiga tas
bort.
Obs. Om man råkar ta bort en datatagg som inte var tom av misstag så kan den
återställas med verktyget ”Slutredigeringsverktyg för läsordning”, taggen kan sedan
manuellt placeras på rätt plats i taggstrukturen.
6. Kontrollera att alla kolumn och radrubriker i tabellen ligger i tabellrubrikstaggar,
<TH>, och inte i tabelldatataggar. Normalt sett så ligger kolumnrubrikerna på första
raden och radrubrikerna i första kolumnen.
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Om du har tillgång till Adobe Acrobat 8 Professional eller senare kan du nu också ange
vad rubrikerna avser, om det är radrubriker eller kolumnrubriker. Det gör du med Table
Editor:
1. Öppna ”Slutredigeringsverktyget för läsordning”/”Touch Up Reading Order”. Du hittar det
under ”Verktyg”/”Tools” och ”Avancerad redigering”/”Advanced Editing” i tidigare versioner
av Acrobat och under ”Tools”, ”Accessibility” i Acrobat X.
2. Högerklicka i tabellen och välj ”Table Editor”. I Acrobat 8 så heter det ”Table Inspector”.

3. Högerklicka i en rubrikcell och välj ”Table cell properties”

4. I fältet vid ”Scope” ska du välja om rubriken avser raden eller kolumnen.
5. Upprepa steg 1-4 för samtliga tabellrubrikceller.
Tänk på att du kan markera flera tabellceller och sätta omfång för alla gemensamt.
Exempelvis så kan man markera alla kolumnrubriker och välja att de alla ska ha kolumn
som omfång.

Kontrollera och korrigera läsordning
Börja med att öppna det taggträd som skapades vid konverteringen. Det återfinns under
menyn ”Visa”/”View”: välj ”Visa/Dölj”/ ”Show/Hide”, ”Navigeringsflikar”/”Navigation
tabs”, därefter ”Taggar”/”Tags”. Taggträdet är, som beskrivits ovan, en representation
av hela dokumentet och styr också dokumentets läsordning. Man kan därför kontrollera
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att dokumentets läsordning är korrekt genom att navigera uppifrån och ned i taggträdet
och samtidigt se var i dokumentet man befinner sig.
Gör så här för att kontrollera och korrigera läsordningen:

1. Med taggträdet öppet, högerklicka på valfri tagg och välj ”Markera
innehåll”/”Highlight content”
2. Använd piltangenterna eller musen för att navigera nedåt i taggträdet.
3. I dokumentet syns en blågrå ram runt det objekt som representeras av aktuell tagg
(den tagg som är markerad)
4. Skulle läsordningen någonstans vara felaktig så åtgärdas detta genom att man flyttar
aktuell tagg till ”rätt” position i taggträdet (drag och släpp).

Om man behöver flytta en tagg så långt att det är svårt att dra den så går det att
högerklicka på taggen som ska flyttas, välja ”Klipp ut”, högerklicka på den tagg som ligger
ovanför målet och välja ”Klistra in”.

Ange tabbordning
Du behöver också ange tabbordningen i dokumentet.
1. Välj vyn ”Sidor”/”Pages”
2. Markera samtliga sidor, exempelvis genom att klicka
på en av sidorna och sedan trycka ctrl+a.
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3. Välj ”Alternativ”/”Options” och ”Sidegenskaper”/”Page properties”
4. Kryssa i rutan ”Use Document Structure” om den inte redan är ikryssad.

Ange språk
För vissa hjälpmedel är det avgörande att man angivit vilket språk som används i pdfdokumentet. Hjälpmedel med inbyggd talsyntes kan då växla mellan t.ex. engelsk och
svensk talsyntes, beroende på vad som angetts i dokumentet.
Gör så här för att ange språk:

1. Välj ”Arkiv”/”File” och sedan ”Properties”/”Dokumentegenskaper” i huvudmenyn.
2. Välj fliken ”Avancerat”/”Advanced” och sedan det aktuella språket i listan
”Språk”/”Language”.

Ange dokumentegenskaper
Om du angav dokumentegenskaper i källdokumentet så kommer de finnas med efter export
till pdf. I så fall behöver du bara göra steg tre för att komplettera.
1. Välj ”Properties” i filmenyn. I skärmbilden under så är menyvalet markerat med en
röd rektangel.

2. Skriv in dokumentets titel och författare under fliken ”Description”. Ämnet kan också
skrivas in. Om du angav det här i källdokumentet så ska det redan stå här.

3. Gå till fliken ”Initial View” och välj ”Document Title” under ”Show”, markerat med en
röd rektangel i skärmbilden nedanför. Då kommer den titel du har angett för
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dokumentet visas i fönstertiteln ovanför dokumentet istället för filnamnet.

Formulär
Det krävs efterbearbetning i Adobe Acrobat för att en blankett eller ett formulär ska
kunna bli tillgängligt. Här kommer vi inte att titta på alla funktioner som finns för
formulär utan enbart överskådligt gå igenom hur du skapar tillgängliga formulär.

Acrobat version 7 och 8
Tillgängliga, ifyllningsbara formulär kan skapas på olika sätt. I Adobe Acrobat
Professional upp till och med version 8 kan du:


Skapa formulär med Acrobats inbyggda verktygsfält för ”Formulär”/”Forms”. Detta innehåller
verktyg för att exempelvis skapa knappar, kryssrutor, listboxar och textfält.



Skapa formulär i det separata formulärsprogrammet ”LiveCycle Designer” som följer med
Adobe Acrobat Professional. Hur detta går till kan du läsa om under ”Adobe LiveCycle
Designer” ovan.



Skapa formulär med formulärsguiden, se beskrivningen under rubriken ”Skapa ett nytt
formulär med formulärsguiden” nedan.

Acrobat version 9
Hanteringen av formulär skiljer sig i Acrobat version 9 och X jämfört med tidigare
versioner. Här finns inte verktygsfältet ”Formulär”/”Forms” och programmet Adobe
LiveCycle Designer ingår inte. I stället finns ett formulärsläge direkt i Acrobat. Vanligtvis
används formulärsguiden för att skapa formuläret och sedan görs efterarbetet i
formulärsläget.
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Hantera formulär med verktygsfältet ”Formulär”
(Fungerar i Adobe Acrobat 7 och 8)
Formulär ska fungera på följande sätt för att vara tillgängliga:



Textfält ska vara möjliga att fylla i direkt via datorn



Fält och kontroller ska vara beskrivna så att hjälpmedel förstår fältets syfte



Tabbordningen i formuläret ska vara logisk



Formuläret ska ha en komplett tagg-struktur



Eventuella rubriker, bokmärken och länkar ska vara korrekt utformade

Gör så här för att skapa ett tillgängligt ifyllningsbart formulär med Adobe Acrobat
Professional:

1.
2.
3.
4.

Skapa ett källdokument i Word enligt instruktionerna i avsnittet ”Formatmallar”
Konvertera till taggad pdf
Välj Acrobats inbyggda ”Textfältsverktyg”/”Text field tool”
Markera det första området i pdfdokumentet som ska vara
ifyllningsbart
5. I ”Egenskaper för textfält”/”Field
Properties” på fliken
”Allmänt”/”General” beskriver du
objektet i fältet
”Knappbeskrivning”/”Tooltip”.
6. Upprepa steg 1-5 tills alla formulär
är skapade och har en
”Knappbeskrivning”/”Tooltip”.
Knappbeskrivningen gör det möjligt för
användare som är beroende av skärmläsare
att veta vad som ska fyllas i i fältet. Den är även till hjälp för många användare med
dyslexi.

Skapa ett nytt formulär med formulärsguiden
(fungerar i Adobe Acrobat version 7, 8 och 9)
Vi kommer här att utgå ifrån version 9. Tidigare versioner är så pass lika att du bör kunna
följa med även om du inte använder Acrobat 9.
1. Klicka på ”Formulär”/”Forms” i menyn och välj ”Starta Formulärsguiden”/”Start Form
Wizard”.
2. Här har du möjlighet att skapa ett formulär baserat på ett inscannat dokument, bygga upp
det från grunden eller att skapa det från ett existerande dokument. I det här exemplet väljer
vi det översta alternativet, att skapa formuläret utifrån ett existerande elektroniskt
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dokument. Klicka ”Nästa”/”Next”.

3. Nu får vi välja på att använda det öppna dokumentet eller ett annat. Om du har dokumentet
öppet så låt det översta alternativet var ikryssat och klicka på ”Nästa”/”Next”.
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4. Nu försöker Adobe Acrobat att gissa vad som ska vara formulärsobjekt i dokumentet och
märker upp dessa.

5. När guiden är klar visas formulärsfälten i dokumentet till höger och samtidigt listas de i
vänstra delen av skärmen. Guiden är inte perfekt och det krävs nu att du går igenom
formuläret, ser till att rätt formulärsfält finns med, att de ligger i rätt ordning och att de har
bra knappbeskrivningar. Hur du gör detta beror på vilken version av Acrobat du har.
a. I Acrobat 7 och 8 kan du antingen använda verktygsfältet ”Formulär”/”Forms”, läs då
mer under rubriken ”Hantera formulär med verktygsfältet ”Formulär”” ovan. Du
kan också använda programmet LiveCycle Designer, läs mer om det under rubriken
”Adobe LiveCycle Designer” ovan.
b. I Acrobat 9 använder du Acrobats egna formulärsläge för att hantera formulär, läs mer
under rubriken ”Redigera formulär i Acrobat 9” nedan.

Redigering av formulär i Acrobat 9
När du har ett formulär kan du redigera det i Adobe Acrobat. Gå in i formulärsläget via
menyn ”Formulär”/”Forms” -> ”Lägg till eller ändra fält…”/”Add or Edit fields…”.

Lägga till fält
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I bilden nedan ser vi att formulärsguiden missat två fält. Dessa måste vi lägga till för
hand.

I övre vänstra hörnet klickar vi på pilen vid ”Lägg till formulärsfält”/”Add new field”:

I det här fallet är det ”Adress” vi ska lägga till så vi väljer ”Textfält”/”Text field”. Nu
förvandlas muspekaren till ett textfält som du placerar på rätt plats i formuläret genom
att klicka.
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Fyll i ett beskrivande namn:

Här kan du också välja om det ska vara ett obligatoriskt fält. När du är klar klickar du
utanför den gula rutan.

Flytta fält
Du kan enkelt flytta och ändra storlek på fält genom att dra dem över pappret eller dra i
hörnen på fältet, precis som du kan flytta och ändra storlek på bilder i de vanligaste
ordbehandlingsprogrammen.

Ändra egenskaper för fält
Högerklicka på det fält du vill redigera och välj ”Egenskaper”/”Properties”.

Namnet ska vara beskrivande, men ur ett tillgänglighetsperspektiv är
”Knappbeskrivning”/”Tooltip” viktigast eftersom det är vad hjälpmedlen läser upp. I
exemplet ovan kan det vara bra att här skriva ”Ditt namn, både förnamn och
efternamn”.
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Du kan göra många olika inställningar i den här dialogen, men värt att nämna är
”Format”/”Format” där du kan ange formatet på inmatningen. Det kan vara användbart
för postnummer, datum, personnummer och liknande där du vill styra hur användaren
fyller i uppgifterna.

Ändra ordningen på fälten
Formulärsfälten ska pressenteras i rätt ordning för användaren. Ordningen styr du
enklast genom att dra och släppa formulärsobjekten i listan till vänster. Den ordning de
ligger här är också den ordning som hjälpmedlen ska använda.

I bilden ser man också att de nya fälten vi lade till tidigare har hamnat sist i listan,
Genom att dra och släppa dem på rätt plats i listan så ändrar vi läsordningen.
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Lägg till formulärobjekt i taggträdet
För att formulärobjekt ska hamna rätt i läsordningen så måste de även läggas till i taggträdet.
Öppna ”Slutredigeringsverktyget för läsordning”/”Touch Up Reading Order”. Du hittar det under
”Verktyg”/”Tools” och ”Avancerad redigering”/”Advanced Editing” i tidigare versioner av Acrobat och
under ”Tools”, ”Accessibility” i Acrobat X.

Markera formulärobjektet och klicka på ”Form Field”, som är markerat med en röd rektangel i
skärmbilden ovanför, för att lägga till det i taggträdet. När du har lagt till alla formulärsobjekt så är
det bra att kontrollera att de har hamnat på rätt ställen.
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Skyddade dokument
Om du genererar en helt eller delvis låst fil från Word
måste du säkerställa att PDFMaker är korrekt
konfigurerad innan du generar pdf-filen. Se mer i
avdelningen ”Skapa pdf-dokument”, under rubriken
”Microsoft Word” ovan.
Om du låser eller delvis låser ett dokument i Adobe
Acrobat måste du se till att skärmläsare får tillgång till
texten. I Adobe Acrobat 7 och 8 klickar du på
”Säkerhet”/”Secure” i verktygsfältet och väljer ”Visa
säkerhetsinställningar”/”Show security properties”
(om du inte ser detta verktygsfält kan du gå in under ”Visa”/”View” i menyn och under
”Verktygsfält”/”Toolbars” välja vilka verktygsfält som ska visas).
Under fliken ”Säkerhet”/”Security” väljer du ”Lösenordsskydd”/”Password security”.
Efter att ha klickat i ”Begränsa redigering och utskrift…”/”Restrict editing and printing…”
ser du också till att ”Aktivera textåtkomst för skärmläsare”/”Enable text access for
screen reader devices for the visually impaired” är ikryssad. Detta gör att skärmläsarna
kan läsa dokumentet även om det är skyddat.

Vi behandlar inte i denna manual de olika val och inställningar du kan göra för att låsa
dokument. Det vi vill att du kommer ihåg är att alltid aktivera textåtkomsten för
skärmläsare.
| Funka Nu AB | Döbelnsgatan 21, 111 40 Stockholm | 08-555 770 60 | kontakt@funkanu.se |

72 (83)

Användbara verktyg och funktioner
Tillgänglighetstest
Adobe Acrobat har ett inbyggt testverktyg för tillgänglighet: “Fullständig
kontroll”/”Accessibility Full Check”. När du gör en sådan kontroll så får du en lista över
potentiella problem och även förslag på hur du kan lösa dem. Under ditt
korrigeringsarbete kan du testa dokumentet med detta verktyg för att se hur den
tekniska tillgängligheten förbättras. Kom dock ihåg att Accessibility Full Check inte är ett
fulländat verktyg, det kan bara kontrollera koden och den förstår inte om läsordningen
är rätt eller inte. Den har inte förmåga att förstå vilka bilder som ska ha alt-text och vilka
som ska utelämnas och försvinna i kodstrukturen etc.
Gör så här för att genomföra ett test:

1. Välj ”Avancerat”/”Advanced”
2. Välj ”Tillgänglighet”/”Accessibility”
3. Välj “Fullständig kontroll”/”Full Check”

Om ditt dokument är mycket stort kan du dela upp kontrollen av dokumentet i mindre
sektioner. Kontrollen kommer att gå igenom och kontrollera:



Om det finns alternativa texter på grafiska objekt. (Observera att vissa objekt kanske
inte ska vara beskrivna)



Om dokumentets språk är angett



Om det finns problem med teckenuppsättningen



Om taggningen är korrekt
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Om fält och kontroller i formulär är korrekt beskrivna



Om listor och tabeller är korrekt gjorda



Om tabbordningen är korrekt

Resultatet av kontrollen visas i en lista till höger om pdf-dokumentet. Rapporten skapas
som en html-sida. Länkar i rapporten tar dig till de platser i dokumentet där det finns
misstänkta problem.

Adobe Acrobat XI Professional
Tillgänglighetstestet i Adobe Acrobat XI Professional har förbättringar framförallt i
användbarheten jämfört med tidigare versioner vilket gör det till ett användbart verktyg.

Slutredigeringsverktyget för läsordning
Från och med version 7 av Adobe Acrobat Professional kan man
justera läsordning, markera olika delar och skapa nya taggar med
hjälp av ”Slutredigeringsverktyget för läsordning”/”Touch Up
Reading Order”. Detta verktyg är det enklaste sättet att rätta till
problem i pdf-dokumentet. Här kan du:


Kontrollera och reparera läsordningen



Skapa taggar för rubriker, bilder m.m.



Beskriva grafiska objekt



Korrigera tabeller

Det är ofta fördelaktigt att gå tillbaka till källdokumentet, korrigera
bristerna där och sedan skapa ett nytt pdf-dokument. Annars finns
en risk att någon använder källdokumentet igen vid ett senare
tillfälle och då dyker samma problem upp igen.
Gör så här för att öppna verktyget ”Slutredigeringsverktyget för
läsordning”/”Touch Up Reading Order”:
1. Välj “Avancerat”/”Advanced” ->
“Tillgänglighet”/”Accessibility” -> ”Slutredigeringsverktyget för läsordning”/”Touch
Up Reading Order”
2. Klicka på “Visa ordningspanel”/”Show Order
Panel”
En dialogruta öppnas och delar av dokumentet markeras
med numrerade, skuggade rutor. Nummerordningen
visar hur läsordningen är i dokumentet. Du kan korrigera
läsordningen genom att arbeta med de skuggade rutorna
eller via ”Slutredigeringsverktyget för läsordning”/”Touch
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Up Reading Order”. Oavsett hur du vill arbeta så ska du kontrollera och eventuellt korrigera
två saker:


Att texter, bilder etc. som hör ihop också är grupperade så att de hör ihop



Att de skuggade rutorna är numrerade i den tänkta läsordningen

Valmöjligheter i Slutredigeringsverktyget för läsordning
Knapparna och dess funktioner i verktyget:

Tagg-knappar
Här kan du välja mellan olika taggar som du kan använda på
element i dokumentet, exempelvis Text, Rubrik 1, Figur med
flera.

Visa ordning för sidinnehåll - Show page content order
Denna inställning gör att läsordningen presenteras som
skuggade numrerade objekt i dokumentet

Visa tabellceller - Show table cells
Använder du om du ska kontrollera eventuella tabeller i
dokumentet

Visa tabeller och illustrationer - Show tables and figures
Med hjälp av denna funktion kan du kontrollera gränser för
tabeller och grafiska objekt. Om det grafiska objektet har en alttext så markeras den.

Töm sidstruktur - Clear Page Structure
Tar bort alla taggar ifall du trasslat in dig och vill börja om.

Visa ordningspanelen - Show Order Panel
Öppnar Ordningspanelen

Hjälp - Help
Genom att klicka på hjälp-knappen så öppnas Acrobats inbyggda hjälp för att arbeta med
”Slutredigeringsverktyget för läsordning”/”Touch Up Reading Order”. Där kan du få mer hjälp med
att använda verktyget.

Omforma flöde - Reflow
Med hjälp av detta verktyg kan du snabbt kontrollera läsordningen i dokumentet genom att
omforma flödet. Du kan då se om informationen verkligen kommer i rätt ordning. Om du
upptäcker problem med läsordningen så korrigerar du dem med verktyget
”Slutredigeringsverktyget för läsordning”/Touch Up Reading Order”.
Gör så här för att kontrollera textflödet:
1. Välj menyalternativet ”Visa”/”View” -> ”Omforma flöde”/”Reflow”
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2. För att avsluta ”Omforma flöde”/”Reflow” kan du välja ”Visa”/”View” -> ”Omforma
flöde”/”Reflow” igen.
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Användarnas olika förutsättningar och behov
Alla människor är olika. Vi har olika bakgrund, egenskaper och behov. Olikheterna
beror dels på våra fysiska förutsättningar och dels på situationen. Detta ställer
stora krav på utformningen av olika typer av gränssnitt, exempelvis bankomater,
biljettautomater och webbaserade gränssnitt. Sitter du vid din vanliga dator har
du förhoppningsvis ställt in datorn så att du har goda möjligheter att se, läsa och
ta till dig information. Är du ute och reser och surfar med din mobiltelefon har du
helt andra förutsättningar. Många gånger blir det då stora problem att se och
förstå gränssnittets uppbyggnad och funktion.
Genom att bygga tillgängliga webbplatser fungerar webbplatserna också bättre i
alla situationer du kan hamna i.
Det finns en rad olika situationer och förutsättningar som en användare kan ha
eller hamna i som påverkar förmågan att ta del av gränssnittet. Här redogör vi
bara för några av alla dessa.

Hur många berörs?
Det är svårt att exakt säga hur många personer som har problem att använda en
webbplats på grund av bristande tillgänglighet. Dessutom kan problemen innebära allt
från att det tar längre tid eller är lite, lite krångligt till att det tar helt stopp och besökare
utestängs.
Många människor upplever problem utan att ha en funktionsnedsättning. Men om vi
ändå utgår från personer med funktionsnedsättning handlar det om någonstans mellan
1,3 och 1,8 miljoner människor. Siffrorna varierar beroende på att vi i Sverige av
integritetsskäl inte får registrera funktionsnedsättning. Dessutom går det att mäta på
olika sätt. Vissa funktionsnedsättningar är svåra att diagnosticera, andra påverkar bara
vissa delar av livet. Differensen beror på om det är individens subjektiva bedömning,
medicinska diagnoser, arbetsförmåga eller något annat som ligger till grund för
beräkningen.
Nedanstående siffror har vi samlat in från Statistiska Centralbyrån,
Hjälpmedelsinstitutet, de ideella handikapporganisationerna och andra offentliga källor.
Där det föreligger stor skillnad mellan olika källor har vi valt att presentera den lägre
siffran.
9,5 procent av befolkningen använder någon typ av hjälpmedel.
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Användare med problem att styra datorn
En användare kan ha problem med att styra datorn. Problemet kan bero på en
funktionsnedsättning, exempelvis reumatism, men det kan också bero på
utrustningen. En del mobiltelefoner på marknaden ger inte användaren möjlighet
att ”klicka”. I stället använder man ett sorts tangentbordsliknande navigeringssätt,
där man tar sig från länk till länk med tryck på en speciell knapp. Samma knapp
finns på ditt vanliga tangentbord och heter där tabb. Webbplatsen ska gå att styra
oberoende av om du har en mus att klicka med eller ett tangentbord att navigera
med. Det kallas för "Input Device Independence".
Det finns en rad olika styrhjälpmedel till datorn. Exempelvis talstyrning,
huvudstyrda möss och fotnavigering. Fungerar gränssnittet "Input Device
Independent" så fungerar det även för dessa hjälpmedel.
Många användare har problem med precisionen. Därför är det viktigt att det inte
krävs onödigt stor precision för att klicka rätt i gränssnittet. Problemen kan bero
på darrhänthet eller att du sitter på ett skumpande tåg. Till denna kategori hör
också en stor grupp med personer som har arbetsskador, exempelvis personer
med förslitningsskador, belastningsskador eller andra typer av arbetsrelaterade
skador.

Hur många berörs?
Egentligen alla, särskilt när allt fler surfar med mobilen i alla möjliga och omöjliga
situationer. Om vi fokuserar på funktionsnedsättningar ser siffrorna ut så här:
 560 000 personer över 16 år har en rörelsenedsättning.
 1 330 000 personer har nedsatt rörlighet i armar eller händer.
 Sjukdomar i skelettet och rörelseorganen är en av de vanligaste orsakerna till längre
sjukskrivning.
 Det finns över en miljon reumatiker i Sverige – men många dör utan diagnos.
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Användare med problem att tolka och förstå
För att besökaren ska kunna använda gränssnittet krävs det att han eller hon
förstår vad man ska göra i webbtjänsten. En ovan användare har ofta stora
problem med detta eftersom denne kanske inte har sett samma typ av
tjänster/lösningar tidigare. Det kan vara svårt att navigera, man glömmer kanske
scroll-lister och har svårt att förstå hierarkier på nätet. Därför är det viktigt att
gränssnittet fungerar konsekvent och att länkar och menyer är bra utformade.
Sitter du vid skärmen på en bärbardator i en mycket ljus miljö är det ofta svårt att
uppfatta olika färgskiftningar. Därför är det viktigt att informationen inte är
färgkodad så att du måste uppfatta olika nyansskillnader för att göra rätt. Även
personer med kognitiva funktionsnedsättningar och personer som befinner sig i
stressade miljöer har ett stort behov av enkla, tydliga och pedagogiska gränssnitt.

Hur många berörs?
Egentligen alla, men i olika grad och olika ofta. Många av oss har svårt att tolka och
förstå information i vissa sammanhang. Stress och tidsbrist, att ämnet är okänt för oss,
eller att utseende, navigation eller något annat är ovant för oss bidrar till problem att
tolka och förstå. Dessutom finns det en ganska stor grupp som inte använder datorer
och internet regelbundet. Personer som använder internet sällan kan ha en högre
tröskel vad gäller att tolka och förstå hur en webbplats fungerar.
Om vi fokuserar på funktionsnedsättningar ser siffrorna ut så här:
 Cirka 0,5 procent har diagnosen utvecklingsstörning (ungefär 40 000 personer).
 6-7 procent av befolkningen har låg begåvning.
 2 procent har mycket låg begåvning.
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Användare med problem att läsa och tolka skriftlig
information
För att hjälpa användare som har svårt att läsa krävs att texterna struktureras och
formateras väl. Att använda ett begripligt språk och förklara svåra ord, inte använda
förkortningar och liknande skrivregler är extra viktigt för personer som har svårt att läsa.
En ren, pedagogisk och anpassningsbar visning i gränssnittet hjälper också många. Men
det viktigaste är kanske att inte bara förlita sig på text! På webben finns stora
möjligheter att få ut information genom att använda bilder, film, ljud och illustrationer.
På det sättet når man många fler än genom enbart text.
För personer med läs- och skrivproblem finns hjälpmedel som läser upp texten, förklarar
svåra ord, ger möjlighet att använda läslinjal, att förändra textens utseende och mycket
annat som hjälper användaren. För att hjälpmedlen ska fungera krävs att webbplatsen
är tekniskt tillgänglig.
Men inte alla som har behov av dessa hjälpmedel får dem i Sverige. I dag är det bara 4
av 21 landsting som beviljar hjälpmedel till personer med läs- och skrivsvårigheter.
Personer med annat modersmål än svenska kan inte ens ansöka om att få hjälpmedel,
eftersom det inte räknas som funktionsnedsättning att ha annat modersmål.
En annan grupp som kan ha svårt att läsa och förstå information är barndomsdöva.
Personer som är födda döva har teckenspråk som sitt modersmål och ofta svårt att läsa
offentlig svenska. Barndomsdöva har rätt till information på teckenspråk.

Hur många berörs?
Egentligen alla, för även vana läsare läser både fortare och bättre om texten är
välstrukturerad, raderna inte är för långa och så vidare.
Om vi fokuserar på funktionsnedsättningar ser siffrorna ut så här:
 25 procent av Sveriges vuxna befolkning har problem med att läsa.
 4-5 procent beräknas ha dyslexi.
 Varje år drabbas 12 000 personer av afasi. En tredjedel av dessa är i yrkesverksam ålder.
 10 000 är barndomsdöva, det föds cirka 70 döva barn per år.
Det bor cirka 1,4 miljoner utlandsfödda i Sverige, cirka 15 procent av
befolkningen. De flesta kommer från Finland, följt av Irak och Jugoslavien som
vanligaste födelseland. Det finns en enorm spridning i de språkliga svårigheterna
för personer med så olika förutsättningar, utbildning och ålder vid flytten från
hemlandet.
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Användare med problem att se
Många människor har någon form av synproblem. De flesta kan korrigera
synproblemen med glasögon eller linser, men det finns situationer där det ändå
inte fungerar. En tillgänglig webbplats ger besökaren möjlighet att ställa in
visningen, exempelvis textstorleken. Det är väsentligt för en person med
synproblem.
Även om man har perfekt syn kan det ibland vara svårt att se, till exempel om man
använder en mindre enhet, exempelvis mobiltelefon eller surfplatta, sitter i en
dålig ljusmiljö eller är trött och stressad.
För personer med synnedsättning finns det förstorande hjälpmedel som kan
förstora upp till 32 gånger. Det gör att användaren ser en mycket liten del av
skärmen åt gången, men i kraftig förstoring. Det ställer stora krav på en
konsekvent design och bra stödlinjer.
För personer med kraftigare synskador finns det olika typer av hjälpmedel. Till
exempel skärmläsare som förmedlar det som visas på skärmen via en talsyntes
och/eller en punktskriftsdisplay vilket gör att användaren kan ”lyssna” eller
”känna” på webbplatsen. Skärmläsare för synskadade skiljer sig från skärmläsare
för dyslektiker. En gravt synskadad behöver få struktur, bilder och grafiska objekt
presenterade genom skärmläsaren. För att det ska fungera krävs det att
webbplatsen är tekniskt tillgängligt konstruerad.

Hur många berörs?
Egentligen alla. När vi blir äldre ser många av oss allt sämre och se dig omkring: i den
vuxna befolkningen har en majoritet någon form av synkorrigering, kontaktlinser eller
glasögon.
Om vi fokuserar på funktionsnedsättningar ser siffrorna ut så här:
 Det finns cirka 100 000 medicinskt synskadade
 10 000 är gravt synskadade eller helt blinda
 800 läser punktskrift
 Några procent av befolkningen är färgblinda

| Funka Nu AB | Döbelnsgatan 21, 111 40 Stockholm | 08-555 770 60 | kontakt@funkanu.se |

81 (83)

Funkas utbildningar
Funka genomför öppna och skräddarsydda utbildningar inom många olika områden.
Några av de mest populära är:

Webbproduktion






Tillgänglighet grund
Teknisk fördjupning
Komplexa format (ARIA, Ajax, Flash)
WCAG 2.0
EPiServer (för redaktörer eller administratörer)

Information







Tillgänglighet grund
Publicera tillgängligt
God form är en förutsättning för hög tillgänglighet
Användbarhet i praktiken
Skriv begripligt
Att skriva lättläst

IT-system och e-tjänster





Tillgänglighet grund
Hur funkar hjälpmedlen
Att skapa tillgängliga pdf-dokument
Interna system, intranät och LMS

Kommunikation och bemötande






Tillgänglighet grund
Kommunikation på lika villkor
Bemötande
Inlevelseövningar
Funktionshinderkunskap

Lokaler och verksamhet






Tillgänglighet grund
Arbetsmiljö och ergonomi
Lagar och riktlinjer
Byggprocessen
Tillgängliga möten och konferenser

Funka Nu AB
Funka startades som ett projekt inom handikapprörelsen och är idag marknadsledande inom
området tillgänglighet med 80 % av Sveriges myndigheter som kunder. Sedan år 2000 är vi ett
privatägt bolag och vår nära relation till handikapprörelsen innebär en unik kvalitetskontroll som
ofta resulterar i olika forskningsprojekt. Vi har kontor i Stockholm, Oslo och Madrid.
Funka arbetar med tillgänglighet vad gäller information i alla tänkbara format, digitala gränssnitt
och automater. Vi har även en verksamhetsdel som fokuserar på tillgänglighet i byggd miljö och
bemötandefrågor.
Genom förtroendeuppdrag och standardiseringsarbete sätter Funkas arbete normer för utveckling
och analys samt utformning av krav vad gäller tillgänglighet. På uppdrag av EU-kommissionen
utarbetar vi metodik och mäter status på webbtillgänglighet i samtliga EUs medlemsländer plus
Norge, USA, Kanada och Australien. Vi finns representerade i regeringens Användningsforum,
Standard Norge, Svensk Standard och Mandat 376, som på uppdrag av EU-kommissionen tar fram
gemensamma krav på tillgänglighet vid offentlig upphandling.
Funka har på uppdrag av W3C genomfört den auktoriserade översättningen av WCAG 2.0 till
svenska. Vi har drivit fram rekommendationer kring snabbkommandon och ikoner. Våra konsulter
var med och tog fram Handikappombudsmannens riktlinjer för en tillgänglig statsförvaltning.
Funka är EPiServer Solution Partner, Microsoft Partner och Adobe Certified Training Provider. Vi
står bakom Funkaportalen, en mötesplats för funktionshinderfrågor.
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