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REMISS: Promemorian Genomförande av 
webbtillgänglighetsdirektivet (Ds 2017:60)  

Örebro universitet välkomnar webbtillgänglighetsdirektivets ambitioner. De 
överensstämmer väl med vår vision, vår etik och vår syn på demokrati. 
Genomförandeplanen är i sin helhet rimlig och realistisk även om vissa detaljer väcker 
frågor och är svårtolkade. Örebro universitet delar utredarnas bedömning att en nya lag på 
området krävs och att denna bör benämnas teknikneutralt till skillnad från 
webbtillgänglighetsdirektivet som fokuserar på webbplatser och mobila applikationer. 
Det är tillgänglighet inom all digital offentlig service, oberoende av teknisk plattform, 
som bör regleras om verklig förbättring ska uppnås. Att lagen har utrymme för undantag 
är nödvändigt men också problematiskt. Att en myndighet, som ännu inte existerar, 
kommer att besluta om hur lagen i praktiken skall tolkas och få för konsekvenser 
försvårar möjligheten att i remissensvaret ge entydiga synpunkter. Örebro universitet 
väljer att yttra sig på två punkter. 

1.   12 § En offentlig aktör är endast skyldig att uppfylla kraven i 10 och 11 §§ om 
fullgörandet av dessa krav utgör en skälig anpassning. 
Formuleringen ”skälig anpassning” är svårtolkad och riskerar resultera i att ett 
stort antal begäranden om undantag kommer belasta den nya myndigheten och 
påverka dess förmåga att leverera resultat. Här finns en uppenbar risk att arbetet 
med att följa webbtillgänglighetsdirektivets intentioner försvåras och förhindras 
och att de, vilken den nya lagens intressen är till för att bevaka, blir lidande.  

2.   I avsnittet 8.6.6 ”Digital service som inte hänför sig till verksamhetens väsentliga 
administrativa funktioner” ska kraven på tillgänglighet inte utgöra ett hinder för 
att använda digital service som ett pedagogiskt verktyg. För att åstadkomma detta 
bedöms det angeläget att göra undantag i lagstiftningen så att elevarbeten i form 
av exempelvis text, ljud, video m.m. som publiceras inte måste följa WCAG 2.0 
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AA. Undantaget gäller då skolväsendet eller de särskilda utbildningsformerna 
enligt 1 kap. eller 24 kap. skollagen (2010:800) eller pedagogisk omsorg som 
erbjuds istället för förskola eller fritidshem enligt 25 kap. skollagen, men 
undantaget gäller inte högre studier som högskola och universitet. Vår 
bedömning är att undantag i lagstiftningen är lika angeläget vid högre studier som 
vid förskola, grundskola och gymnasie. Ett tillgänglighetskrav på samtliga 
publicerade studentarbeten, oberoende av utbildnings inriktning, på högskole- 
och universitetsnivå kommer att få samma hämmande effekter och negativa 
konsekvenser som förmodas inom utbildningsformerna på lägre nivå. Kravet 
kommer resultera i att betydligt färre studentarbeten kommer att kunna publiceras 
vilket inte gagnar utbildningskvaliteten eller de som studerar vid landets 
lärosäten. 

 

Johan Schnürer 
Rektor  

 

Fredrik Eklund 
 

 


	REMISS: Promemorian Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet (Ds 2017:60)

