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Tillgänglighets-
kontroll av pdf:er
Ett bra hjälpmedel i Acrobat Pro är verktyget Tillgänglighets-
kontroll. Många saker kan kontrollen inte se som till exempel 
kontrast i färger, läsordning med mera. Men det är bra göra 
detta som ett sista steg när du börjar bli klar med dokumentet. 
Mallarna är inställda så långt det går för att uppfylla tillgäng-
lighetskraven, men vissa saker kan behöva anpassas för varje 
dokument. Det underlättar också om originaldokumentet är 
korrekt gjort med exempelvis dokumentnamn, styckeformat för 
rubriker, taggade bilder mer mera.

I stadens Indesign-mallar finns en instruktionsruta med steg-för 
steg-guide hur du ska jobba i källdokumentet. I desktop appen 
för Word finns under fliken Granska en Tillgänglighetskontroll 
som är bra att göra innan du exporterar din pdf. Inställningar 
i Word och Powerpoint för pdf:er finns i slutet av Lathund för 
affischmallar i Word och Powerpoint.

Denna lathund går endast igenom funktionen tillgänglighets-
kontroll i Adobe Acrobat Pro DC. Acrobat Reader saknar denna 
funktion.

Lägg till tillgänglighetsverktygen i verktygsmenyn
Börja med att lägga till verktygen för tillgänglighet så att du 
alltid når dem snabbt.

1. Klicka på fliken Verktyg längst upp i det vänstra hörnet.

Tänk på!

Publicera i  
första hand  
dokument i 
html och skapa 
därefter  
tillgängliga 
pdf:er.
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2. Klicka på Lägg till under verktyget Tillgänglighet för att lägga 
till i snabbåtkomstpaletten till höger.

3. Klicka på den lilla 
pilen i fliken längst till 
höger för att få fram 
hela panelen
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Tillgänglighetskontroll
1. Klicka på Fullständig kontroll.

2. Klicka ur Skapa tillgänglighetsrapport och sen Starta kontroll.
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3. På vänster sida finner du eventuella problem som behöver  
 åtgärdas.

Manuell kontroll och problem
Vissa saker går att åtgärda genom att högerklicka på problemet 
och välja korrigera. Andra fel kräver mer arbete i till exempel 
taggningspanelen. 

Läsordning och Färgkontrast kräver manuell kontroll.

För att läsa mer om varje problem och hur dom åtgärdas kan 
du högerklicka på problemet och välja Förklara. Hur mycket 
efterarbete som krävs i Acrobat Pro DC beror på innehållet i 
dokumentet och hur mycket som är rätt i källdokumentet. Ett 
större dokument med många tabeller kräver mer arbete än ett 
enkelt dokument.

Tips!
Högerklicka här 
för att lägga till 

taggar, lager, 
bokmärken  
med mera.



Har du frågor?
Kontakta enheten visuell kommunikation på 
visuell.kommunikation@intraservice.goteborg.se
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