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Tillgänglighets-
direktivet 
(European
Accessibility Act)

Två huvudsyften: 

• Ökad delaktighet i 
samhället i enlighet med 
FN:s konvention om 
rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning

• Välfungerande inre 
marknad



Tillgång till information, till litteratur

2017 beräknades bara 
10 procent av den 
internationella 
bokutgivningen vara 
tillgänglig för läsare 
som har en 
funktionsutsättning 
som gör det svårt eller 
omöjligt att läsa tryckt 
text. 

The International Agency for 
the Prevention of Blindness



Universell utformning 

”sådan utformning av produkter, miljöer, program 
och tjänster att de ska kunna användas av alla i 
största möjliga utsträckning utan behov av 
anpassning eller specialutformning. ”Universellt 
utformade” ska inte utesluta hjälpmedel för 
enskilda grupper av personer med 
funktionsnedsättning där så behövs.”

Artikel 2 i FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning



En universellt utformad digital bok

• Born accessible

• EPUB 3

• Flödande format –
texten anpassar sig 
efter skärmens storlek

• Flexibilitet – läsaren
kan tillgodogöra sig 
boken med hjälp av 
olika sinnen

• Bildbeskrivningar

• Fungerar tillsammans
med olika hjälpmedel



Hur kan det bli bättre för läsarna?

Tillgång till samma 
titlar, vid samma 
tidpunkt, i samma 
kanaler som alla 
andra läsare.



Så här funkar det idag:

• Beroende av 
särlösningar

• Begränsat utbud –
det sker ett urval

• Anpassade 
versioner tar ibland 
tid att producera 



Var befinner sig bokbranschen?

• Ljudboken –
sprungen ur 
talboken

• Inclusive
publishing – ett 
skifte i 
branschen

• Användbarhet

• Minskade 
intäkter



Hur maximeras tillgängligheten?

”en tjänst som 
inbegriper 
tillhandahållande av 
digitala filer som 
innehåller en 
elektronisk version av 
en bok som en person 
kan disponera, 
navigera i, läsa och 
använda”



Så arbetar MTM med direktivet 

• Expert i utredningen

• Främjande arbete 
mot bokbranschens 
aktörer – t ex genom 
konferensen Include!

• Omvärldskontakter

• Intern organisation 
för beredning och 
analys

• Standarder och 
riktlinjer



Hur påverkas läsarna?

• Den digitala klyftan

• Hur hög blir 
tillgängligheten i de 
kommersiellt utgivna 
böckerna –
egentligen?

• Var finns glappen?

• Att få tillgång till 
böcker i tillgängliga 
format – läsaren som 
kund/låntagare



Hur påverkas MTM? 

I rollen som främjande 
kunskapscenter?

Hur skulle MTM 
påverkas av att bli 
tillsynsmyndighet – eller  
om någon annan 
myndighet blir det?

Hur påverkas MTMs 
produktion av tillgängliga 
böcker?



Hur påverkas bibliotekssektorn?

• Ökat ansvar för att 
förmedla litteratur till 
personer med 
funktionsnedsättning

• Hur kan utbudet av 
digitala böcker öka?

• Hur ska läsarna hitta 
till de tillgängliga 
böckerna?



Tack!

Kristin Nord

kristin.nord@mtm.se


