
Nordic Inclusive Publishing Initiative
– NIPI

Brukarrådet1

Anne Stigell

Brukarrådets möte

10 oktober 2019

10 oktober 2019



Tillgänglighetsdirektivet (EAA)



Första EU-lagstiftningen med t12t-
krav för den privata sektorn
(t12t = TillgängligheT/a11y )

• FN:s deklaration om mänskliga 
rättigheter (UDHR)

• Konventionen om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning (CRPD)

• Webbtillgänglighetsdirektivet (EU)

• Direktivet om offentlig upphandling (EU)

• Motsvarar annan lagstiftning (ex. säkerhetskrav 
på produkter och medicinsk utrustning)
• Nya produkter och tjänster

• Omfattar all produkter och tjänster som erbjuds (för e-
böcker ex. förlag, distributionstjänster)
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Konsumentprodukter och IKT-tjänster

Exempel:

• Betal- och självbetjäningsterminaler

• Datorer, telefoner/plattor

• E-böcker och e-läsare (e-innehåll)

• Elektronisk kommunikation, inkl. larmnummer

• AV-mediatjänster

• Resetjänster (flyg, buss, båt, tåg)

• E-handel 
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E-innehåll

Utgår från WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines)

• Information ska vara:  
• Möjlig att uppfatta

• Hanterbar

• Begriplig

• Robust

• Allmänna krav på alla produkter och tjänster 

• Särskilda krav för specifika produkter och tjänster
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Specifikt för e-böcker 

• Synkronisering av text och ljud (i förekommande fall)

• E-boksfilerna får inte störa/hindra användning av 
assisterande teknik

• Metadata för att möjliggöra sökning efter 
tillgängliga e-böcker

• DRM får inte blockera tillgänglighetsfunktioner

Tillgänglighetsfunktionerna ska ge möjlighet att 
välja hur innehållet presenteras. Exempelvis 
sökbart innehåll, navigering, layout, struktur, 
flexibilitet.
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När?

• Infört i medlemsstaternas lagstiftning inom 3 år

• Kraven ska vara genomförda senast om 6 år

• Avser nya produkter och tjänster

Undantag:

• Befintliga produkter/tjänster får ytterligare 5 år 
på sig att ställa om
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Nordic Inclusive Publishing 
Initiative (NIPI)
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Tillgänglighet – vad är det?

Användarnas perspektiv:
“Det som funkar för mig!”

Marknadens perspektiv:
WCAG 2.1

MTM:s perspektiv (för tillfället):
DAISY 2.0/Textview/Talboken kommer via bibliotek etc.

MTM:s roll i framtiden:

När marknaden i framtiden har tillgängliga produkter och tjänster är 
det MTM:s uppgift att fylla tomrummet mellan produkter som 
följer WCAG och andra standarder och våra användares behov av 
utökad tillgänglighet.  
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Varför NIPI?

• Australian Inclusive Publishing Initiative! 
https://aipi.com.au/

• Tillgänglighetsdirektivet (EAA): Lagkrav! Den kommersiella 
marknadens produkter och tjänster ska vara tillgängliga 
2025

• Nordiskt initiativ för att främja tillgänglighet utifrån EAA

• Inriktning för de nationella myndigheterna: Stödja och 
främja marknaden i övergången från speciella 
tillgänglighetslösningar till inkluderande produkter och 
tjänster som utgår från universell utformning

• Ambitionen är att nätverket utökas med AIPI som förebild
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Mål

Öka antalet tillgängliga utgivningar för personer med 
funktionsnedsättning och säkerställa att de distribueras 
via kanaler som är tillgängliga för dem.

genom att:

Öka medvetenheten hos förläggare, redaktörer, 
författare, offentlig verksamhet, civilsamhällets 
organisationer och bibliotek samt främja och stödja 
skiftet till tillgänglig publicering.

Brukarrådet1110 oktober 2019



NIPI konferens 16-17 mars 2020 i Malmö

• Knyta samman relevanta representanter för ex. förlag, 
distributörer, offentlig verksamhet, civilsamhällets 
organisationer, nationella bibliotek

• Initiera en konstruktiv dialog och samverkan för att 
uppnå målet

• Inbjudan från de fem nordiska myndigheterna
• Sverige: Myndigheten för tillgängliga medier (MTM)

• Norge: Norsk- lyd og blindeskriftbibliotek (NLB)

• Finland: Celia

• Danmark: Nota

• Island: Hljóðbókasafn (HBS)

• Medverkan från alla nordiska länder
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NIPI konferensen – upplägg 

• Tre spår: ”Legal, Tech, Market”

• Innehåll utifrån enkät: prioriterade frågor för de 
kommersiella aktörerna

• Seminarier och workshop för att initiera diskussion och 
samverkan

• Ett statsråd och kanske en prins
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Tack!
anne.stigell@mtm.se 

www.mtm.se

www.legimus.se

http://www.mtm.se/
http://www.legimus.se/

