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Kartornas tillgänglighet 

 Med tillgänglighet avses hinderfri tillgänglighet i en digital miljö. Det finns omkring en miljon människor i 

Finland som har svårt att använda e-tjänster. De omfattar personer med synnedsättning och personer med läs- 

eller inlärningssvårigheter eller svaga språkkunskaper. Uppmärksamhet av tjänsters tillgänglighet är viktigt 

för vissa människor, och dessutom gynnar det alla. I lagen om e-tjänsters tillgänglighet fastställs 

minimikraven för tillgängligheten för bl.a för webbplatser och webbmaterial. Kartor och karttjänster omfattas 

inte av lagen om tillgänglighet, men kartor avsedda för navigering erbjuder relevant information i enlighet 

med tillgänglighetskraven. Att ta hänsyn till tillgängligheten förbättrar dock vanligtvis kartans läsbarhet och 

kommunikation. Kartor publiceras ofta i PDF-format i rapporter eller på webbplatser där krav bör beaktas. 

Tillgängligheten beaktas särskilt väl i tydliga och enkla kartor, som till exempel kan användas som 

bakgrundskartor. 

 
Den tillgängliga kartans egenskaper 

Hanterbarhet 

 Filen är kodad, dvs. dess strukturer 

(titlar, stycken, listor, tabeller etc.) är 

markerade med taggar 

 Kartor och bilder har textekvivalenter, 

dvs. det väsentliga innehållet beskrivs 

som alt-text 

 Dokumentegenskaper har en definierad 

titel, överordnat språk och läsordning 

 Dokumentet har bokmärken 

Tillförlitlighet 

 Filen är tillgänglig på olika enheter och 

programvara 

 Finns tillgängligt för skärmar i olika 

storlekar 

 

Uppfattbarhet 

 Teckensnitten på kartan är lätta att 

läsa och tillräckligt stora 

 Det finns en tillräcklig stor 

nyanskontrast mellan texten och 

bakgrunden 

 Färgerna är lämpliga för färgblind 

 Kartmärkena och symbolerna är 

tillräckligt stora och sticker ut ur 

bakgrunden 

Begriplighet 

 Språket är tydligt och innehåller inte 

talspråk, ovanliga ord eller 

förkortningar 

 

Mer information och instruktioner 

Hjälp för tillgängliga filer (word, powerpoint, excel, pdf) 

laatimimiseenhttps://www.saavutettavasti.fi/saavutettavat-asiakirjat 

Riktlinjer för att skapa tillgängligt webbinnehåll 

https://www.saavutettavasti.fi/verkkosisaltojen-saavutettavuus/ 

Tillgänglighetskrav för online innehåll (WCAG) 

https://www.w3.org/Translations/WCAG21-fi/ 

Snabbinstruktion för att skriva ett tydligt högspråk 

https://www.saavutettavasti.fi/verkkosisaltojen-saavutettavuus/selkea-kieli/ 

Källor: Celian saavutettavuusohjesivusto (www.saavutettavasti.fi) (viitattu: 20.3. 2021);AVI:n 
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