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LÄSANVISNINGAR FÖR STANDARDER
I dessa anvisningar behandlas huvudprinciperna för hur regler och yttre begränsningar anges i standardiseringsprodukter.
Krav
Ett krav är ett uttryck i ett dokuments innehåll som anger objektivt verifierbara kriterier som ska uppfyllas och från vilka ingen avvikelse tillåts om efterlevnad av dokumentet ska kunna åberopas. Krav uttrycks med hjälpverbet ska (eller ska inte
för förbud).
Rekommendation
En rekommendation är ett uttryck i ett dokuments innehåll som anger en valmöjlighet eller ett tillvägagångssätt som bedöms vara särskilt lämpligt utan att nödvändigtvis nämna eller utesluta andra. Rekommendationer uttrycks med hjälpverbet bör (eller bör inte för avrådanden).
Instruktion
Instruktioner anges i imperativ form och används för att ange hur något görs eller utförs. De kan underordnas en annan regel, såsom ett krav eller en rekommendation. De kan även användas självständigt, och är då att betrakta som krav.
Förklaring
En förklaring är ett uttryck i ett dokuments innehåll som förmedlar information. En förklaring kan uttrycka tillåtelse, möjlighet eller förmåga. Tillåtelse uttrycks med hjälpverbet får (eller motsatsen behöver inte). Möjlighet och förmåga uttrycks
med hjälpverbet kan (eller motsatsen kan inte).

READING INSTRUCTIONS FOR STANDARDS
These instructions cover the main principles for the use of provisions and external constraints in standardization deliverables.
Requirement
A requirement is an expression, in the content of a document, that conveys objectively verifiable criteria to be fulfilled, and
from which no deviation is permitted if conformance with the document is to be claimed. Requirements are expressed by
the auxiliary shall (or shall not for prohibition).
Recommendation
A recommendation is an expression, in the content of a document, that conveys a suggested possible choice or course of
action deemed to be particularly suitable, without necessarily mentioning or excluding others. Recommendations are expressed by the auxiliary should (or should not for dissuasion).
Instruction
An instruction is expressed in the imperative mood and is used in order to convey an action to be performed. It can be subordinated to another provision, such as a requirement or a recommendation. It can also be used independently and is then
to be regarded as a requirement.
Statement
A statement is an expression, in the content of a document, that conveys information. A statement can express permission, possibility or capability. Permission is expressed by the auxiliary may (its opposite being need not). Possibility and
capability are expressed by the auxiliary can (its opposite being cannot).
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Förord
ISO (Internationella standardiseringsorganisationen) är en världsomspännande sammanslutning av
nationella standardiseringsorgan (ISO-medlemmar). Internationella standarder utarbetas normalt i ISO:s
tekniska kommittéer. Utarbetande av internationella standarder sker normalt i ISO:s tekniska
kommittéer. Varje medlemsorganisation som är intresserad av arbetet i en teknisk kommitté har rätt att
bli medlem i den. Dessutom deltar andra internationella organisationer, både statliga och icke-statliga, i
arbetet tillsammans med ISO. ISO har nära samarbete med International Electrotechnical Commission
(IEC) i alla frågor rörande elektroteknisk standardisering.

De metoder som har använts för att utveckla detta dokument och de som är avsedda för dess vidare
fortlevnad beskrivs i ISO / IEC-direktiven, del 1.för att utveckla det ytterligare beskrivs i ISO/IECdirektiven, del 1. Framför allt bör de olika godkännandekriterierna för olika typer av ISO-dokument
noteras. Det här dokumentet har upprättats i enlighet med de redaktionella reglerna som anges i ISO/IECdirektiven, del 2 (se www.iso.org/directives).
Observera att vissa delar av denna internationella standard kan vara föremål för patenträttigheter, vilket
ISO inte kan hållas ansvarig för. ISO ska inte hållas ansvarig för att identifiera någon eller alla sådana
patenträtter. Information om eventuella patenträttigheter som identifierats under framtagandet av
dokumentet finns i avsnittet "Inledning" och/eller på ISO-listan över mottagna patentförklaringar (se
www.iso.org/patents).
Eventuella handelsnamn som används i dokumentet är information avsedd för användarnas
bekvämlighet och utgör inget godkännande.

För en förklaring av frivilligheten för standarder, betydelsen av ISO-specifika termer och uttryck som är
kopplade till överensstämmelsebedömningar samt information om ISO:s uppfyllande av WTO:s (World
Trade
Organization)
principer
i
avtalet
om
tekniska
handelshinder
(TBT),
se
www.iso.org/iso/foreword.html.
Detta dokument har framställts av den tekniska kommittén ISO/TC 173, Hjälpmedel.
En förteckning över alla delar i ISO 21801-serien finns på ISO:s webbplats.

Synpunkter på eller frågor om detta dokument bör ställas till läsarens/användarens nationella
standardiseringsorgan. En fullständig lista över sådana organ finns på www.iso.org/members.html.
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Europeiskt förord
Denna text ISO 21801-1:2020 har utarbetats av den tekniska kommittén ISO/TC 173 ”Assistive products”
hos den internationella standardiseringsorganisationen (ISO) och har övertagits som EN ISO 218011:2021 av den tekniska kommittén ISO/TC 293 ”Assistive products and accessibility” vars sekretariat
innehas av SIS.
Denna Europastandard ska fastställas som nationell standard, antingen genom publicering av en identisk
text eller genom ikraftsättning, senast oktober 2021. Motstridande nationella standarder ska vara
upphävda senast oktober 2021.

Observera att vissa delar av detta dokument kan omfattas av patenträttigheter. CEN ansvarar inte i någon
del för identifiering av sådana patenträttigheter.
Enligt CEN-Cenelecs interna bestämmelser ska denna Europastandard fastställas av de nationella
standardiseringsorganen i följande länder: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland,
Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna,
Nordmakedonien, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien,
Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern och Österrike.

Meddelande om ikraftsättning

Texten i ISO 21801-1:2020 har godkänts av CEN som EN ISO 21801-1:2021 utan någon ändring.
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Inledning
Kognitiv funktionsnedsättning kan drabba vem som helst. Den kan vara tillfällig eller permanent. Kognitiv
funktionsnedsättning kan påverka en persons förmåga att
–
–
–
–

–

–
–
–

uppfatta information, inklusive visuell, ljudmässig och haptisk (till exempel nedsatt
uppfattningsförmåga, som kan orsaka problem med att känna igen ord, bilder eller andra visuella
intryck);
upprätthålla, rikta och dela uppmärksamheten (till exempel minskad förmåga att filtrera bort
oönskade intryck, såsom ljus eller ljud, eller svårigheter att göra flera saker samtidigt);

uppfatta, registrera och lagra information och använda den när så behövs, inklusive: lagra och hålla
kvar nya händelser, kunskaper och förmågor och återanvända tidigare händelser, kunskaper och
förmågor;
kommunicera, inklusive att förstå och att uttrycka sig själv både verbalt och icke-verbalt;

orientera sig och navigera rumsligt och topografiskt;

utföra aktiviteter, inklusive att lösa problem, organisera, planera, hålla fast vid en plan eller strategi
och byta strategi när det är lämpligt, initiera, genomföra och avsluta aktiviteter på lämpligt sätt;

tänka och resonera abstrakt (till exempel förstå generaliseringar och associationer och
orsakssamband), eller

förstå och hantera antal och tid (till exempel beräkna eller förstå begrepp som pengar, storlek eller
tidsåtgång).

Begränsningar till aktiviteter och till möjligheten att vara delaktig kan minskas betydligt för personer
med kognitiv funktionsnedsättning genom utformning av system och den byggda miljön. Att tillämpa
tillvägagångssätt för Universell Design (UD) i standarder och policyer är av grundläggande betydelse när
det gäller att underlätta tillgången till allmänna system. Strategier och principer som är förenliga med
UD bidrar till att främja funktioner i system och byggd miljö som är funktionella och bekväma för alla.

Allmänna system anses ofta vara mer prisvärda och socialt acceptabla jämfört med specialutvecklade
särlösningar. Tillgång till generella tekniska lösningar och system, inklusive informationsteknik, bidrar
till inkludering av personer med den vidaste omfattningen av kognitiva svårigheter i det största antalet
av livssituationer. Kunskapen om den vidaste omfattningen av kognitiva svårigheter och hur aktiviteter
och miljörelaterade faktorer kan ändras för att öka delaktigheten är omfattande och inte lätt att förstå
och överföra till utformningen och tillhandahållandet av system. Formgivare och tillverkare av allmänna
system som är medvetna om dessa behov kan i betydande grad bidra till tillgängliga och användbara
system.

Även om begreppet kognitiv tillgänglighet används i detta dokument så används också begreppet
användbarhet för att säkerställa att principerna för hur man designar system grundar sig på användarnas
unika upplevelser snarare än på antaganden om mänskliga förmågor.
Detta dokument är utformat utifrån tre begrepp, som vart och ett anger en uppsättning riktlinjer:

–

Motivation och fokus;

–

Handling.

–

vi

Återgivning och förståelse;
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Detta dokument är en allmän riktlinje för kognitiv tillgänglighet för alla system. Inom ett specifikt område
eller i ett specifikt sammanhang kan det finnas mer detaljerade standarder som är inriktade på kognitiv
tillgänglighet, se referens [5] och [6].

Det är viktigt att personer med kognitiva funktionsnedsättningar och deras organisationer är delaktiga i
utvecklingen av allmänna produkter och särlösningar för personer med kognitiva funktionsnedsättningar.
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