
Tjekliste til dig der arbejder med 
webtilgængelighed som redaktør 

i Albertslund Kommune
I denne tjekliste har vi samlet best practice for arbejdet med webtilgængelighed som 
redaktør på en hjemmeside i Albertslund Kommune. Brug den i dit daglige arbejde 

med at sikre en hjemmeside, der er tilgængeligt for alle.  

Brug overskrifter og underoverskrifter til at skabe struktur og mening i dine tekster.

Formatér din tekst korrekt: Brug H1, H2, H3, bullets, nummereringer og andre 
formateringer til at gøre dine sider nemme at overskue og scanne.

Giv alle sider en meningsgivende title og description, så det nemt kan afkodes, hvad siden 
handler om.

Sørg for at alle url’er på websitet har en meningsgivende titel.

Sidestruktur og opbygning

Url og tags

Undgå links med titler som ”Læs mere” eller ”Se her”. Lav i stedet beskrivende linktekster, der 
forklarer brugeren, hvor linket sender ham hen, f.eks. besøg hjemmesiden om brugervenlighed!

Hold de beskrivende link-tekster på 100 anslag eller mindre.

Links



Lav ikke instruktioner, der udelukkende er baseret på placering på siden.

Skriv f.eks. ikke “i boksen til højre” men kombinér placering og tekst som her: “I boksen til 
højre med titlen ‘Se flere links og publikationer.’”

Giv billeder en beskrivende og meningsfyldt alt-tekst, som forklarer billedet for f.eks. blinde og 
synshæmmede.

Hvis billeder anvendes rent dekorativt som del af det grafiske udtryk, skal du ikke foretage dig 
noget. Når du uploader et billede er status nemlig i udgangspunkt sat til at være dekorativ.

Undgå tekst på billeder, da det ikke kan læses af f.eks. en digital assistent.

Er det alligevel nødvendigt med f.eks infografikker, diagrammer eller illustrationer på din side 
så sørg for, at der findes et alternativ, hvor meningen med illustrationen forklares gennem 
tekst.

Instruktioner

Billeder

Filer skal omdannes til PDF. Sørg for korrekt opsætning i f.eks. Word eller InDesign inden du 
eksporterer til PDF.

Filer skal være tilgængelige, så de kan oplæses - dette sikrer du via Accessibilityfixeren i word. 

Dokumenter

Video og audio

Lav transskriptioner af video og audio på dit website

Sørg for at alle videoer har undertekster

Læs webvejledninger på medarbejdersiden  
www.medarbejdersiden.albertslund/webvejledninger




