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Ansvarsfordeling

● Kritikk og tekniske spørsmål kan sendes til 
mikael.snaprud@tingtun.no

● Hyggelige meldinger sendes til :)
daniel@navtilde.no 
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Hovedpunkter

● Tilgjengelighetsloven og WCAG
● Om EIII prosjektet

● Hvordan automatisert testing fra EIII virker

● Foreløpige resultater fra 400 kommuner

● Prøv selv – send oss gjerne tilbakemeldinger
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Tilgjengelighetsloven

 Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt 

funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) 

1.1.2014

 § 13.Universell utforming

 § 14.Særlig om universell utforming av IKT

 Nye IKT-løsninger skal være universelt utformet.

 Alle IKT-løsninger skal være universelt utformet fra 1. januar 

2021

 Universell utforming av IKT - Regelverk og tilsyn 1.7.2013

https://offentligsektorsdataforum.files.wordpress.com/2014/06/2013-09-05_osdf_difi_uu_og_tilsyn.pdf
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Web Content Accessibility Guidelines 
- WCAG

Norsk: Retningslinjer for tilgjengelig web-innhold (WCAG)

Sammendrag: 

“Retningslinjer for tilgjengelig webinnhold (WCAG) 2.0 inneholder 
en rekke anbefalinger for hvordan webinnhold kan gjøres mer 
tilgjengelig. Når disse retningslinjene følges, kan innholdet gjøres 
tilgjengelig for flere personer med nedsatt funksjonsevne, blant 
annet blinde og svaksynte, døve og hørselshemmede samt 
personer med lærevansker, kognitive funksjonsnedsettelser, 
nedsatt motorikk, talevansker, lysfølsomhet og kombinasjoner av 
disse. Når retningslinjene følges, vil webinnholdet ofte bli mer 
brukervennlig generelt.”
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Veiledningsnivåer i WCAG 2.0

 Prinsipper

 Retningslinjer

 Suksesskriterier

 Tilstrekkelige og veiledende teknikker

fra WCAG 1 til 2: teknologi uavhengige krav
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WCAG 2 - De 4 prinsippene

Prinsipp 1: Mulig å oppfatte (eng. Perceivable) – informasjon og 

brukergrensesnittkomponenter må presenteres for brukere på måter som 

de kan oppfatte. (sansing)

Prinsipp 2: Mulig å betjene (eng. Operable) – Det må være mulig å betjene 

brukergrensesnittkomponenter og navigeringsfunksjoner. (motorikk), Ikke 

tidskritisk

Prinsipp 3: Forståelig (eng. Understandable) – Det må være mulig å forstå 

informasjon og betjening av brukergrensesnitt. (kognisjon)

Prinsipp 4: Robust (eng. Robust) – Innholdet må være robust nok til at det 

kan tolkes på en pålitelig måte av brukeragenter, inkludert kompenserende 

teknologi. (teknisk brukbart)
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Retningslinjer

På nivået under prinsippene er det retningslinjer. 

De 12 retningslinjene utgjør de grunnleggende målene som 

produsenter av webinnhold bør jobbe mot for å gjøre innholdet mer 

tilgjengelig for brukere med ulike funksjonsnedsettelser. 

WCAG 2.0-retningslinjer (eksempel)

Prinsipp 1: Mulig å oppfatte – informasjon og 

brukergrensesnittkomponenter må presenteres for brukere på måter som 

de kan oppfatte.

Retningslinje 1.1. Tekstalternativer: Gi tekstalternativer til alt ikke-tekstlig 

innhold, slik at det kan konverteres til formater som brukerne har behov 

for, for eksempel stor skrift, blindeskrift, tale, symboler eller enklere språk.
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WCAG 2 - Suksesskriterier

For de enkelte retningslinjene er det testbare suksesskriterier som 

gjør det mulig å bruke WCAG 2.0 til å teste at krav overholdes. For at 

behovene til ulike grupper og i ulike situasjoner skal oppfylles, er det 

definert tre nivåer av samsvar: A (laveste nivå), AA og AAA (høyeste 

nivå).

A må oppfylles

AA burde oppfylles

AAA kan oppfylles (f.eks. oversetting av all innehold til tegnspråk)
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WCAG 2 - viktige dokumenter

W3C Web Accessibility Initiative (WAI)

WCAG 2.0 på norsk

WCAG sjekkliste

Løsningsforslag for web - online kurs

EIII checkers - European Internet Inclusion Initiative - Sjekk 

tilgjengelighet til nettside, PDF eller nettsted

Diskriminerings- og Tilgjengelighetsloven

Presentasjoner om WCAG 2

http://www.w3.org/WAI/presentations/WCAG20_benefits/

Comparison of WCAG 1.0 Checkpoints to WCAG 2.0

http://www.w3.org/WAI/
http://www.w3.org/Translations/WCAG20-no-20110926/
http://uu.difi.no/verktoy/sjekkliste/wcag-20-disse-kravene-gjelder
https://uu.difi.no/krav-og-regelverk/losningsforslag-web
http://checkers.eiii.eu
http://www.lovdata.no/all/hl-20080620-042.html
http://www.w3.org/WAI/presentations/WCAG20_benefits/
http://www.w3.org/WAI/WCAG20/from10/comparison/
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EIII prosjektet

Harmonisere evaluering av universell utforming (uu) i Europa

– Metode – Verktøy – Resultater

Åpen tilnærming for etterprøvbarhet og deltagelse

– Åpen prosess for testspesifikasjoner auto-wcag (ved W3C)

– Fri programvare, åpne data (gitlab)

– Åpent for tilbakemeldinger til korreksjon og forbedring

Looms Consulting LC

Consortium partners

Associate partners

http://checkers.eiii.eu/weblog/
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checkers.eiii.eu Søk i:  W3C/WAI, eAccess+, EIII

FAQ etter retningslinjer og hvordan fjerne feil. 

Login for sjekk av nettsted

Legg inn addresse for å sjekke en nettside

Sjekk verktøy for å sjekke nettside, nettsted og PDF dokumenter
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http://checkers.eiii.eu/en/pdfcheck/?url=http%3A%2F%2Fwww.europarl.europa.eu%2
Fpdf%2Foppd%2FPage_1%2FOPPD-Democracy_revisited.pdf#page16

Sjekk av PDF-document
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http://checkers.

eiii.eu

Sjekk av nettsiden til
EU Parlamentet
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Accessible name for image links
….
.
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Merknader til
Automatiserte sjekkresultater

● Kan ikke brukes for sertifisering – uten brukertesting

● Kan brukes for å 

– Finne mange feil (CSS selector)

– Følge utvikling over tid

– Dekke store mengder med nettsteder og nettsider

● Mange tester kan ikke automatiseres

– Ofte en sammenheng med resultat fra brukertesting

● Når nye tester legges til kan ranking listen endre seg



20

Score for utvalg av land

Rundt 30 nettsteder per land
fra offentlig sektor

37 ulike tester
1065 nettsteder
540 000 nettsider
180 000 000 testresultater

Sjekk og utvikling i perioden: 
7.Juli til 1.September 2015

Land score: fra 72 til 91
Nettsted score: fra 45 til 

99
Gjennomsnittlig score: 82

For mer detaljerte resultater se http://checkers.eiii.eu/en/benchmarking/previous/

http://checkers.eiii.eu/en/benchmarking/previous/
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Kommuner med høyest og lavest score

10 høyeste score 10 laveste score

Hva har de gode gjort som andre kan lære av?

Sjekk av 400 nettsteder i perioden 22. oktober til 22. november
For mer detaljer se http://checkers.eiii.eu/en/benchmarking/previous/
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Sammenlikning med tilsyn fra Difi

● Fire rapporter fra Tilsyn for universell utforming av IKT

– Troms fylkeskommune

– Ålesund kommune

– Storebrand ASA

– Lørenskog kommune

● Lørenskog kommune datert 2. juli 2015

– https://uu.difi.no/tilsyn/tilsynsrapporter 

● En sammenlikning ble gjort 1. oktober

● Flere avvik var da rettet opp

● Av 15 gjenværende avvik ble 6 avdekket av EIII sjekken
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Oppsummering

● Automatisert sjekk er egnet til å 

– kartlegge Status

– finne forskjeller mellom f.eks kommuner eller 
leverandører

– monitorere utvikling av et nettsted over tid

● Sjekk på etterspørsel kan bistå

– nettstedseiere for å finne og utbedre feil

– utviklere for utvikling og leverense

– innkjøpere for test og overtakelse
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Sjekk selv

www.checkers.eiii.eu

Kontakt

mikael.snaprud@tingtun.no 

Demo på stand 9 i morgen 3.12 

her på Fornebudagene

www.checkers.eiii.eu

