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100 % 
Compliant



1. Velkomst og dagens ramme
2. Vores proces til nu

a) Skab forankring og medejerskab
b) Keep it simple: De 11 dødssynder
c) Stil krav til leverandører
d) Findes det ikke, så opfind det (eller få nogen til det)

3. Ikke et projekt men evighedshjul
a) Status
b) Vi kommer aldrig helt i mål
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Rådgiver i WCAG og GDPR –
og kommunens ansvarlige for 
web, tilgængelighed og design.

Medlem af Digitaliseringsstyrelsens Advisory Board om 
webtilgængelighed.
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100% compliant? Få tips til indsatsen med 
tilgængelighed
”Webtilgængelighed er ikke nyt, men står ikke altid øverst på dagsordenen … og 
de færreste nåede nok helt i mål til 23. september 2020. Men hvad nu? 
Frederikssund Kommune har prioriteret tilgængelighedsindsatsen højt igennem 
mange år og kan nu se resultaterne af indsatsen. 

Få en række velkvalificerede tips fra webmaster Kenneth Jensen til at prioritere 
indsatsen i din egen organisation. Hør om, hvad Frederikssund Kommune endte 
med at prioritere frem mod deadline, og hvordan vi over de næste ”bjergetaper” 
kommer videre derfra. Du kan også høre lidt mere om tilgængelighed og Digital 
Post, og hvordan Frederikssund griber den nye ekstraopgave an.”

Dagens ramme



• Central forankring. Tag ejerskab 
og lederskab af opgave og proces.

• Sørg for ledelsens (direktionens) 
opbakning

• Organiser arbejdet: Uddan nogle få 
ambassadører som dækker hele organisationen

• Forklar hvad det handler om. Tag en blind med 
på tur.

• Skab enkle løsninger som er til at arbejde med 
for alle.

Vores fremgangsmåde



Det hænger entydigt sammen med opbakning 
og bemyndigelse fra ledelsen:

Derfor:
Jeg startede i toppen med at ”sparke 
døren ind” hos min kommunaldirektør,
og præsenterede opgaven som en 
lovbunden opgave.

Derefter forankring i direktion og hos chefer via deltagelse i 
deres faste mødefora.

Kendskab og opbakning: Hvordan?



Skab medejerskab og 
forståelse – internt 
som eksternt!

Det lyder banalt, men er pi… svært at 
råbe alle op; navnlig cheflaget og en række leverandører.

Så…
Internt: Start med cheferne – fx på et fælles lederseminar. 
Sørg for at direktionen deltager, og at de bakker op om 
opgaven.

På den måde er man i gang – og godt begyndt er 
som bekendt halvt fuldendt… Sådan da… ;-) 

Ledelsens opbakning



I Frederikssund er webarbejdet 
organiseret i et netværk med:
• Webmaster
• 16 områderedaktører
• 54 lokalredaktører

Webmaster er faglig leder af områderedaktører, der er lokalt 
ansvarlige for webarbejde og kommunikation på deres 
fagområde (center). Det arbejder har de cirka én arbejdsdag 
ugentligt til.

Områderedaktører deltager i seks til otte workshops årligt, 
hvor de uddannes og arbejdet koordineres. 

Organiser og uddan
– Redaktørnetværk som ambassadører



Reglerne om tilgængelighed er ikke ”logik for 
burhøns” – så drop at lære dine kollegaer:
• De 50 kriterier i WCAG-standarden.
• EN 301 549-standarden
• PDF/UA-standarden og ISO 14289-1:2012 med 

dens 136 målepunkter: 91 tekniske og 45 
semantiske. 

I bedste fald så falder folk i søvn hvis du prøver. I 
værste fald løber de skrigende bort…

Keep it simple



• Rom blev ikke bygget på en 
dag.

• Accepter, at det er en tung 
proces, og at dine kollegaer 
har andet at tænke på.

Vær tålmodig…



Prioriter indsatsen:
v Intromøder, guides og videoer
v De 11 ”dødssynder”: 

§ Gør reglerne forståelige!
v Fokuser på web først:

§ Alt der kan laves i web skal 
laves i web.

§ Måling og hjælp direkte i 
CMS-system.

v Derefter dokumenter
§ Ryd op og smid ud
§ Ny PDF-motor og Office-pakke
§ Sørg for skabeloner som overholder grundkrav
§ Gør det let at teste dokumenter
§ ESDH-system og dagsordenmodul

Prioriter og hold det enkelt



1. Det er ikke nyt, at en side altid 
skal have en H1, og om nødvendigt 
H2 og H3. 

Overskrifterne skal komme i en logisk 
rækkefølge – altså altid H1 før H2 og 
H2 før H3. Blinde og svagtseende 
bruger typisk overskrifterne til at 
navigere på en side – og Google bruger 
dem bl.a. til at finde ud af hvad der er 
vigtigst.

De 11 ”dødssynder”
- Husk overskrifter



22. Hvis en linje er formateret 
som H1, H2 eller H3, men ikke 
indeholder noget tekst, skal 
formateringen fjernes. 

En skærmlæser vil tro, at den skal 
læse noget op, hvis der findes en 
tom overskrift, hvilket kan være 
forvirrende for brugeren.

De 11 ”dødssynder” 
- Ingen tomme H-koder



3. Hvis du laver en formular, 
skal du huske at udfylde en 
beskrivelse til felterne. 

En blind eller svagtseende kan have 
svært ved at finde ude af, hvilken 
information der skal indtastes, hvis 
ikke beskrivelsen er udfyldt.

De 11 ”dødssynder” 
- Beskriv formularfelter



4. Linkteksten skal være 
tilstrækkelige. Link som "Læs 
mere", "Klik her" mv. går ikke.

Link skal give mening, og være 
brugervenlige. Nøgleord skal være 
indeksérbare af søgemaskiner som 
Google.

Husk også at oplyse det i linkets 
beskrivelse, hvis der åbnes en PDF-fil 
eller hvis linket åbner i nyt vindue.

De 11 ”dødssynder”
- Tilstrækkelig linktekst



5. Links skal kunne kendes fra 
hinanden.

Hvis den samme linktekst anvendes 
til flere links, men før er forskellige 
steder hen, kan brugeren ikke se 
forskellen mellem disse to 
enslydende links. 

Med mindre destinationerne er de samme, 
skal du altid sikre, at hvert link skiller sig ud 
ved hjælp af linkteksten.

De 11 ”dødssynder”
- Link skal skille sig ud



6. Farvekontrast skal være 
tilstrækkelig.

Ellers kan det give problemer for 
borgere med nedsat syn eller for 
farveblinde.

Dette er allerede kodet ind i C1 og bør derfor 
ikke blive et problem i arbejdet med 
hjemmesider.

De 11 ”dødssynder”
- Farvekontrast



7. Billeder – og navnlig billedlink –
skal have alternativ tekst.

Et billede, der indeholder et link, skal 
have en alternativ tekst (alt-tekst), 
som beskriver formålet med linket.

Hvis ikke billedet har en alt-tekst, har 
brugere der anvender 
hjælpeteknologier ingen mulighed for 
at vide, hvad de klikker på. 

De 11 ”dødssynder”
- Alt-tekster



Fører linket for eksempel til en nyhed, 
så skriv, hvad det er for en nyhed, og 
hvad den handler om.

Billeder generelt bør også have en kort 
alternativ tekst som beskriver indholdet 
i billedet, med mindre det udelukkende 
er dekorativt. I så fald: Overvej om det 
er relevant at have med.

De 11 ”dødssynder”
- Alt-tekster 2



88. Billeder må ikke indeholde 
tekst.

Det skyldes, at teksten ikke kan 
registreres med et 
skærmlæserværktøj, at teksten ikke 
bliver tydeligere når billedet forstørres 
og at farvekontrasten mellem tekst og 
billede ofte bliver for dårlig.

Undtaget er vej- og gadeskilte m.v. –
altså naturlige elementer i billedet.

De 11 ”dødssynder”
- Tekst på billeder



99. Undgå instruktioner som 
kræver sensoriske egenskaber.

Det er ikke tilladt at give instruktioner 
der forudsætter brugen af én specifik 
sans såsom form, størrelse, visuel 
placering, orientering eller lyd, fx ”Se 
boksen til højre”. 

De 11 ”dødssynder” 
- Sensoriske egenskaber



1010. Alle tabeller skal forsynes 
både med et resumé og med 
markering af overskriftsceller.

Ellers er de ikke navigérbare for en 
blind eller svagtseende, som anvender 
skærmlæser.

De 11 ”dødssynder” 
- Tabeller



1111. Grafer og diagrammer skal 
være navigérbare med en 
skærmlæser.

Derfor må de ikke blot klippes ind 
som et billede fra fx Excel. Derfor 
har vi fået udviklet en indbygget  
funktion (widget) til grafer og 
diagrammer i CMS.

De 11 ”dødssynder” 
- Grafer og diagrammer



Det er ekstremt hvad der ligger af 
gammelt l… på ens hjemmeside, hvis 
ikke man konstant er over den (og 
redaktørerne).

Vi har slettet 1.000 filer (65 %) hen over 
vinteren; filer som fagcentrene selv 
vurderede ikke var relevante længere.

Resten er eller bliver gjort tilgængelige: 
Enten af os selv eller af AbleDocs.

Ryd op og smid ud



Det er ekstremt hvad der ligger af 
gammelt l… på ens hjemmeside, hvis 
ikke man konstant er over den (og 
redaktørerne).

Vi har slettet 1.000 filer (65 %) hen over 
vinteren; filer som fagcentrene selv 
vurderede ikke var relevante længere.

Resten er eller bliver gjort tilgængelige: 
Enten af os selv eller af AbleDocs.

Ryd op og smid ud



Vi har udviklet en funktion i vores 
CMS, hvor vi kan se følgende om 
vores filer:

• Filtype
• Hvornår den er oprettet
• Hvem der har oprettet den
• Hvornår den sidst er redigeret
• Hvilke(n) side(r) den er i brug på

Vi kan sortere på alle parametre.

Skab overblik over filer



Vores index pr. 9. juli var:

Vores gennemsnitlige index er 72,26, hvilket dog dækker over meget 
store variationer. Et andet karakteristika er, at filerne – med få 
undtagelser – er dannet før 1. januar 2021, og at stort set alle er bilag til 
politiske referater, hvorfor de over tid vil forsvinde fra vores hjemmeside.

Kommunikation tester alle bilag til politiske dagsordner 
– hver måned!

Status på PDF-filer (inkl. dagsordner)



Score Filer Procent
Index 99 28 1,54
Index 98 27 1,49
Index 97 127 7,00
Index 96 180 9,93
Index 95 184 10,15
Index 90-94 1.056 58,74
Index 51-89 211 11,64

Det er meget tydeligt, at alle de filer som nu er 
konverteret, klarer sig markant bedre end 
øvrige/ældre filer.

1.603 eller knapt 89 % af filerne har altså et index på 90 
eller over. Af disse er de 1.047 filer lavet i 2021 med Office 
2019.

Nye filer er markant bedst



Eksternt:
Få forventningsafstemt med jeres
Webbureau og primære leverandører. 
Gør dem om nødvendigt  klart, at de skal 
levere på opgaven, hvis de fortsat skal 
have jer som kunde.

For dem er der også en positiv businesscase i det. Når først 
de har løsninger og viden, så er der et (voksende) marked 
for det.

Leverandører: Stil krav



To scenarier:
1. Eksisterende systemer som ikke er compliant
2. Anskaffelse af nye IT-systemer og webintegrationer

I første scenarium er vi i gang med at skabe det fulde 
overblik – og stille krav om, at de skal tilpasse system. Ellers 
udfases det ideelt set af brug hurtigst muligt.

I andet scenarium er det et krav i udbud/kontrakt, at 
systemet skal leve op til gældende krav om 
webtilgængelighed.

Løsning i Frederikssund: 
Alle indkøb besluttes af central styregruppe, 
hvor webmaster deltager.

Krav til systemleverandører

https://www.frederikssund.dk/media/93c7f0ca-632d-48dc-a807-518acf1ae22b/hWtcnw/frederikssund.dk/Dokumenter/Service/Presse%20og%20design/Design/Vejledning%20til%20eksterne%20leverand%C3%B8rer.pdf


Lovens § 1, stk. 5 nr. 5 undtager:
”… tredjepartsindhold, der hverken er finansieret 
eller udviklet af eller er under kontrol af det 
pågældende offentlige organ”.

En lang række af vores løsninger er fællesoffentlige, 
uden for vores kontrol eller finansiering, så her 
forventer vi at DIGST eller anden relevant 
myndighed får styr på det.

Specifikt for selvbetjeningsløsninger



• I samarbejde med leverandører, som godt kan se 
en forretning i at arbejde med tilgængelighed, har 
vi blandt andet udviklet:
– Test og guides direkte i vores CMS: Både egen og i samarbejde 

med Siteimprove.
– Test af dokumenter i Word, Excel og PowerPoint i samarbejde med 

Dania Software.
– Videoløsning (vi fravalgte video indtil primo 2021) i samarbejde 

med Acto og Dream Broker
– WebTV-løsning til streaming og on demand afspilning af byrådets 

møder (lanceres ultimo oktober 2021) i samarbejde med Acto og 
TwentyThree.

– Diagram- og tabelfunktion samt PDF-motor i vores CMS.

Opfind løsningerne



Som sagt: Vi er ikke i mål – og kommer det nok 
aldrig. Men…
• Vores CMS/websites tester fejlfrit i Siteimprove –

og stort set også i QualWeb (bortset fra vores 
cookiebanner).

• Vi har styr på vores dokument- og 
bilagsproduktion, men er udfordret af løbende 
medarbejderrotation og konstant behov for 
uddannelse af nye folk. Vores PDF-motor 
udfordrer os dog stadig.

Her er vi lige nu



• Vores ESDH-system stinker til 
PDF-produktion… L

• Vi har overblik over alle 
selvbetjeningsløsninger, og er godt i gang med 
leverandørdialogen, men der er lang vej i mål.

• Vi er i gang med at skabe overblik over løsninger 
som sender Digital Post, og med at skifte 
postklient til sikker post i Outlook.

• Mobile apps… Py-ha! Vi har p.t. ikke overblikket.

Her er vi lige nu



• Vi startede i 2016 og er stadig 
ikke i mål…

• Der er mange etaper endnu. Her prioriterer
vi:
1. Endnu bedre dokument-/PDF-produktion
2. Løbende supervision og uddannelse af nye 

kollegaer, så vi ikke taber momentum og 
fokus i organisationen.

3. At sikre tilgængeligheden i alle nye 
webløsninger

4. Selvbetjeningsløsninger

Ikke et projekt 
- et evighedshjul…



• Digital Post og mobile apps er sådan
set ikke webdrift.

• Derfor behov for drøftelse af forankring i 
organisationen af de delprocesser. Det pågår hos 
os, da ingen lige føler ejerskab (har lyst).

Evighedshjul
- eller måske hamsterhul…



Spørgsmål?

https://www.linkedin.com/in/kenneth-jensen-
0a6371ab/

https://www.frederikssund.dk/

kejen@frederikssund.dk

Tak for at I lyttede J
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