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1 Indledning 
Denne rapport sammenfatter resultaterne af en tilgængelighedstest af bibliotek.kk.dk. 

Vurderingen er gennemført som en rådgivningsopgave af Sensus ApS. 

Kapitel 2 er en sammenfatning af hele vurderingen af løsningen.  

Kapitel 3 indeholder en specifikation af ekspertvurderingen, herunder den anvendte me-
tode og de benyttede værktøjer.  

Kapitel 4 indeholder resultaterne af den detaljerede analyse og vurdering af løsningen. 
Resultaterne er sammenfattet i et skema og dækker samtlige de områder, der indgår i 
ekspertvurderingen. For hvert område er eventuelle problemer beskrevet og der er angi-
vet forslag til forbedringer og løsninger. 
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2 Sammenfatning 
Dette afsnit sammenfatter det centrale indhold fra den detaljerede analyse og vurdering 
af løsningen. Løsningen er blevet vurderet i forhold til de internationale retningslinjer for 
tilgængeligt webdesign, WCAG-version 2.1, på AA-niveau. 

Det samlede resultat af nærværende vurdering er, at løsningen bryder 24 af de 50 suc-
ceskriterier i WCAG 2.1 AA. En del af succeskritikerne fejler på grund af en enkel eller 
meget få fejl.  

Der forekommer dog kritiske brud på retningslinjerne, og det må derfor forventes, at en 
række mennesker med særlige behov vil have problemer med at anvende løsningen.  

De væsentligste brud omfatter: 

• Videoindhold er en svær tilgængelighedsmæssig problematik at imødekomme og 
flere af succeskriterierne WCAG vedrører videoindhold. Løsningen synes at inde-
holde en række videoer uden undertelster. Dette er en stor hindring for døve og 
brugere med høretab. Der mangler også synstolkning, hvilket betyder, at blinde 
og svagsynede ikke har adgang til det visuelle indhold i videoerne. Læs mere om 
dette under WCAG 1.2.3 samt 1.2.5. 

• Overskrifter skal anvendes korrekt og strengt hierarkisk, og løsningen indeholder 
flere eksempler på ukorrekt anvendelse af overskrifter. Ukorrekt anvendelse af 
overskrifter gør det vanskeligt for skærmlæserbrugere at danne sig overblik over 
indhold, samt at springe mellem afsnit i større tekstmængder. Korrekt brug af 
overskrifter er en væsentlig del af at opnå en god tilgængelig løsning. Læs mere 
om dette under WCAG 1.3.1. 

• Der findes ligeledes eksempel på mangelfuld opmærkning i forbindelse med data-
tabeller. Her mangler enkelte tabeloverskrifter. Dette bør implementeres korrekt, 
da især skærmlæserbrugere er afhængige af korrekte tabel-overskrifter for at 
kunne orientere sig og forstå indholdet af tabeller. Læs mere om dette i afsnit 
1.3.1. 

• Formularelementerne i løsningen mangler enkelte steder eksplicit tilknytning af la-
bels. Dette betyder, at det for nogle brugere ikke vil fremgå hvad der skal indta-
stes i de enkelte formularfelter. Korrekt brug af labels er således essentielt for, at 
løsningen kan benyttes af brugere af kompenserende værktøjer. Læs mere om 
dette under WCAG 1.3.1. 

• I løsningen findes en række links, som udelukkende bliver identificeret for 
brugeren ved hjælp af farve. Brug af farve som eneste visuelle middel til at 
præsentere et element udgør et væsentligt problem for mennesker med 
farveblindhed samt svagsynede. I dette tilfælde er resultatet, at det kan være 
vanskeligt for farveblinde og svagsynede brugere at identificere links i løsningen. 
Læs mere om dette under WCAG 1.4.1. 

• Enkelte dele af løsningen kan udelukkende betjenes ved hjælp af mus. Dette bety-
der, at brugere, der er afhængige af brug af tastatur og ikke kan anvende en mus 
eller andet pegeredskab, vil have vanskeligt ved at benytte løsningen. Læs mere 
om dette under WCAG 2.1.1. 

• Løsningen har generelt gode farvevalg, som skaber god kontrast. Der er dog fun-
det problemer ved ikoner, knapper tekst med billede som baggrund, som ikke har 
tilstrækkelig kontrast til at overholde gældende retningslinjer. Læs mere om dette 
under WCAG 1.4.1 samt1.4.11. 

De ovenstående brud er alle kritiske i forhold til navigation og generel brug af løsnin-
gen. Det må derfor forventes, at en række mennesker med særlige behov ikke kan 
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anvende dele af løsningen. Det bør dog nævnes, at løsningen generelt er godt struk-
tureret og tilpasser indhold til forskellige enheder godt, herunder mobilenheder med 
små skærme. Desuden forekommer brugen af aria-labels korrekt, hvilket yderligere 
fremmer tilgængeligheden. 

Disse områder og yderligere kriterier er beskrevet i detaljer i kapitel 4. 
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2.1 Overblik 
Nedenstående tabel sammenfatter samtlige identificerede brud på retningslinjerne for til-
gængelighed: 

 
    –  Løsningen overholder dette succeskriterium. 
   × –  Løsningen fejler dette succeskriterium. 
 

WCAG Retningslinjer WCAG 2.0 

x 1.1.1 Ikke-tekstbaseret indhold X 2.4.1 Spring over blokke 

✓ 1.2.1 Rent lydindhold og rent videoindhold ✓ 2.4.2 Sider har titler 

x 1.2.2 Undertekster ✓ 2.4.3 Fokusrækkefølge 

x 1.2.3 Synstolkning eller mediealternativ X 2.4.4 Formål med links (i kontekst) 

✓ 1.2.4 Undertekster (live) x 2.4.5 Flere måder 

x 1.2.5 Synstolkning x 2.4.6 Overskrifter og ledetekster 

x 1.3.1 Information og relationer x 2.4.7 Synligt fokus 

x 1.3.2 Meningsfuld rækkefølge x 3.1.1 Sproget på siden 

✓ 1.3.3 Sensoriske egenskaber x 3.1.2 Sprog, der anvendes til dele af indhold 

x 1.4.1 Anvendelse af farve ✓ 3.2.1 I fokus 

✓ 1.4.2 Kontrol af lyd ✓ 3.2.2 Ved input 

x 1.4.3 Kontrast ✓ 3.2.3 Konsekvent navigation 

✓ 1.4.4 Ændring af tekststørrelse ✓ 3.2.4 Konsekvent identifikation 

x 1.4.5 Billeder af tekst ✓ 3.3.1 Identifikation af fejl 

x 2.1.1 Tastatur x 3.3.2 Ledetekster eller instruktioner 

✓ 2.1.2 Ingen tastaturfælde ✓ 3.3.3 Fejlforslag 

✓ 2.2.1 Passende tid  ✓ 3.3.4 Forhindring af fejl 

x 2.2.2 Pause, stop, skjul x 4.1.1 Parsing 

✓ 2.3.1 Grænseværdi på tre glimt eller derunder x 4.1.2 Navn, rolle, værdi 

Løsningen bryder med 21 af de 38 succeskriterier. 
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WCAG Retningslinjer WCAG 2.1 

✓ 1.3.4 Orientering ✓ 2.1.4 Genvejstaster 

✓ 1.3.5 Identificer formularelementers formål ✓ 2.5.1 Pege gestik 

✓ 1.4.10 Reflow ✓ 2.5.2 Input annullering 

x 1.4.11 Ikke tekstlig kontrast x 2.5.3 Label i navn 

x 1.4.12 Tekst afstand ✓ 2.5.4 Bevægelsesaktivering 

✓ 1.4.13 Indhold ved hover eller fokus ✓ 4.1.3 Statusbeskeder 

Løsningen bryder med 3 af de 12 yderligere succeskriterier 

 

Samlet bryder løsningen 24 ud af 50 succeskriterier  
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3 Ekspertvurdering  
Formålet med en ekspertvurdering er dels at afprøve om et netsted er tilgængeligt, dels 
at identificere tilgængelighedsproblemer på netstedet.  

3.1 Metode 
Netstedet er blevet testet i forhold til de internationale retningslinjer for tilgængeligt 
webdesign fra World Wide Web Consortium, Web Content Accessibility Guidelines 2.1 på 
AA-niveau (WCAG 2.1 AA, se http://www.w3.org/TR/WCAG21).  

Disse retningslinjer er alment accepterede og anvendes bl.a. som fundament for de dan-
ske retningslinjer fra Digitaliseringsstyrelsen (https://digst.dk/digital-
service/tilgaengelighed/lov-om-tilgaengelighed/gaeldende-regler-i-tilgaengelighedslo-
ven/), af EU og af de øvrige EU-medlemslande.  

Tilgængelighedstesten er blevet gennemført af erfarne specialister hos Sensus, som siden 
1995 har vurderet netsteder for tilgængelighed.  

I dette dokument anvendes ”WCAG 2.1” til at referere til de internationale retningslinjer 
for tilgængeligt webdesign. Tilsvarende anvendes ”W3C” til at henvise til World Wide Web 
Consortium.  

Tilgængelighedstesten omfattede følgende:  

• En komplet manuel analyse af netstedet i forhold til testresultater og tjeklister. 
Analysen er sket i overensstemmelse med de nationale og internationale retnings-
linjer for tilgængeligt webdesign. 

• Automatisk validering af netstedet i forhold til de internationale retningslinjer for 
tilgængeligt webdesign.  

• Validering af koden på netstedet (HTML, XHTML, XML) i forhold til de pågældende 
specifikationer.  

Grundlæggende for overholdelse af WCAG gælder, at man kun ved at anvende teknolo-
gier, der understøtter tilgængelighed, kan sikre, at succeskriterierne overholdes. Enhver 
form for information eller funktion, der leveres på en måde, der ikke understøtter tilgæn-
gelighed, skal derfor også findes i en version, der understøtter tilgængelighed. 

Hvis teknologier anvendes på en måde, der ikke understøtter tilgængelighed, eller hvis 
de anvendes på en måde, der ikke overholder kravene, må de ikke blokere for brugerens 
mulighed til at få adgang til resten af siden. Netstedet som helhed skal desuden fortsat 
overholde kravene, når en teknologi, som brugeren ikke er afhængig af, slås til eller fra i 
browseren eller ikke er understøttet i browseren. 

  

https://digst.dk/digital-service/tilgaengelighed/lov-om-tilgaengelighed/gaeldende-regler-i-tilgaengelighedsloven/
https://digst.dk/digital-service/tilgaengelighed/lov-om-tilgaengelighed/gaeldende-regler-i-tilgaengelighedsloven/
https://digst.dk/digital-service/tilgaengelighed/lov-om-tilgaengelighed/gaeldende-regler-i-tilgaengelighedsloven/
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3.2 Værktøjer 
Nedenstående tabel sammenfatter de anvendte valideringsværktøjer, browsere og kom-
penserende teknologier: 

Værktøj Beskrivelse 

W3C HTML validator Officielt valideringsværktøj fra W3C. Validering i 
forhold til den angivne HTML og/eller XHTML-
specifikation. 

W3C CSS Validator Officielt valideringsværktøj fra W3C.  

Firefox Web Developer Extensions Valideringsværktøj og toolbar, som støtter i tjek 
for tilgængelighed. 

Firefox Developer Tool Firefoxs indbyggede udviklingsværktøj. 

Chrome DevTools Chromes indbyggede udviklingsværktøj. 

Colour Contrast Analyser Farvekontrastanalyse med pipette. 

Colour Contrast Check Farvekontrastanalyse via farvekode. 

Accessibility Color Wheel Farvekontrastanalyse via farvekode. Derudover si-
mulere den 3 former for farveblindhed.  

Wave Valideringsværktøj og toolbar, som støtter i tjek 
for tilgængelighed. 

Text spacing bookmarklet Bog mærke til at forøge tekst afstand 

SortSite fra Electrum Valideringsværktøj.  

Internet Explorer 11 Browser 

Microsoft Edge Browser 

Firefox Browser 

Google Chrome  Browser 

Safari Browser 

JAWS  Skærmlæserprogram 

NVDA  Skærmlæserprogram 

  

http://www.w3.org/
http://www.w3.org/
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4 Detaljeret analyse og vurdering 
Nedenstående sammenfatter samtlige af de områder, der er omfattet af ekspertvurderin-
gen. For hvert område er eventuelle problemer identificeret og der er angivet forslag til 
forbedringer og løsninger. 

I tilfælde af brud på retningslinjerne er der angivet eksempler på de enkelte problematik-
ker. Disse skal netop forstås som eksempler, og andre steder hvor lignende indhold op-
træder, kan de angivne problematikker også gøre sig gældende. Løsningen bør derfor 
gennemgås for lignende problematikker. 

4.1 Princip – Opfattelig 
Information og brugergrænsefladekomponenter skal præsenteres for brugere på måder, 
de kan opfatte.  

4.1.1 Retningslinje - tekstlige alternativer 
Der skal anvendes tekstbaserede alternativer til enhver form for ikke-tekstbaseret ind-
hold, således at det kan ændres til de formater, som brugerne har behov for, f.eks. stor 
skrift, punktskrift, tale, symboler eller enklere sprog. 

 

WCAG 2.1 - 1.1.1 niveau A - Ikke-tekstbaseret indhold: 

Alt ikke-tekstbaseret indhold, der præsenteres for brugeren, har tilknyttet et tekstbaseret 
alternativ, som har samme formål, undtaget nedenstående situationer. 

• Kontroller, input: Hvis ikke-tekstbaseret indhold er en kontrol, eller hvis det ac-
cepterer bruger-input, har det et navn, der beskriver dets formål. (Se Retnings-
linje 4.4.1 vedr. yderligere krav til kontroller samt indhold, der accepterer bruger-
input).  

• Tidsafhængige medier: Hvis ikke-tekstbaseret indhold er et tidsafhængigt me-
die, skal tekstbaserede alternativer som minimum give en beskrivende identifika-
tion af det ikke-tekstbaserede indhold. (Se WCAG 1.2.1 til 1.2.5 for yderligere 
krav til medier).  

• Test: Hvis ikke-tekstbaseret indhold er en test eller en øvelse, som ville være 
ugyldig, hvis den blev præsenteret som tekst, skal tekstbaserede alternativer som 
minimum give en beskrivende identifikation af det ikke-tekstbaserede indhold.  

• Sensorisk: Hvis den primære intention med ikke-tekstbaseret indhold er at skabe 
en specifik sensorisk oplevelse, skal tekstbaserede alternativer som minimum give 
en beskrivende identifikation af det ikke-tekstbaserede indhold.  

• CAPTCHA: Hvis formålet med ikke-tekstbaseret indhold er, at indhold anvendes 
af en person snarere end af en computer, skal der stilles tekstbaserede alternati-
ver til rådighed, som identificerer og beskriver formålet med det ikke-tekstbase-
rede indhold, og der skal findes alternative former for CAPTCHA, som anvender 
output-præsentationer til forskellige typer af sensorisk perception med det formål 
at imødekomme forskellige handicap. 

• Udsmykning, formatering, usynlig: Hvis ikke-tekstbaseret indhold udeluk-
kende fungerer som udsmykning, hvis det udelukkende anvendes som visuel for-
matering, eller hvis det ikke præsenteres for brugerne, skal det implementeres på 
en sådan måde, at det kan ignoreres af kompenserende teknologier. 
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X Løsningen overholder ikke dette succeskriterie 

Fejlene på løsningen er beskrevet nedenfor: 

 

Linkende billeder 

Links, der alene indeholder et billede, bør have et tekstligt alternativ tilknyttet ved hjælp 
af alt-attributten. På eksemplerne herunder har billederne ikke tilknyttet en alt-attribut.  

Sørg for at alle linkende billeder enten har: 

• tilknyttet en beskrivende alt-tekst. 
• en tom alt-attribut og en beskrivende linktekst. 
• en tom alt-attribut og en beskrivende titel tilknyttet til linket. 

 

Løsningen benytter sig flere steder af linkende billeder, f.eks. linker logoet i headeren til 
forsiden.  

 
Eksempel 1: https://bibliotek.kk.dk/  

Da logoet linker, har det en funktion og denne er beskrevet korrekt i linkets titel. Derfor 
bør billedet have en tom alt-attribut. 

Eksempel: 

<a href="/" title="Hjem" rel="home"> 
    <div class="site-name-container logo-container"> 
        <div class="site-name">Københavns Biblioteker</div> 
        <img alt="" src="https://bibliotek.kk.dk/../logo1.png"> 
        <span class="vertical-helper"></span> 
    </div> 
</a>  
Der findes dog også en del eksempler på linkende billeder uden beskrivende titel i linket, 
eller en alt-tekst på billedet.  

https://bibliotek.kk.dk/
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Eksempel 2: https://bibliotek.kk.dk/search/ting/zlatan?  

<a href="/ting/collection/870970-basis%3A54101279"> 
    <div id="..." class=".."> 
        <div class=".." data-ting-cover-object-id="870970-basis:54101279" data-
ting-cover-style=".."> 
            <img src="https://bibliotek.kk.dk/...jpg?itok=wG7Wsqrf" class=".. "> 
        </div> 
    </div> 
</a>  
Skærmlæserbrugere anvender alt-teksten fra linkende billeder som linktekst, hvis link-
tekst eller titel ikke er tilstede i linket. Hvis et link er tomt, vil en skærmlæser typisk in-
formere brugeren at linket er tomt, samt læse indholdet af href-attributten op. 

Svagsynede brugere støtter sig til den alternative tekst, hvis de ikke kan se hvad billedet 
forestiller. 

Det anbefales at der tilføjes en alternativ tekst til billederne, der beskriver linkets formål. 
Hvis billedet er tilføjet som baggrundsbillede via CSS er det ikke muligt at tilføje en alt-
attribut. I sådanne situationer anbefales det at tilføje en linktekst og skjule denne visuelt.  

For at skjule indhold visuelt anbefales det at anvende følgende CSS-teknik: 

.hide{ 
    position:absolute; 
    left:-10000px; 
    top:auto; 
    width:1px; 
    height:1px; 
    overflow:hidden;    
}  
Man bør undgå at anvende ”display: none;” da denne teknik også skjuler indholdet for 
en skærmlæser. 

https://bibliotek.kk.dk/search/ting/zlatan
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På eksempel 2 findes linkteksten ”Næsten som Zlatan” allerede. Teksten og billedet be-
finder sig dog i to separate links. Det anbefales at samle tilstødende links, der fører til 
samme destination, da disse ellers resulterer i yderligere navigation og gentagelse for ta-
statur- og skærmlæserbrugere. 

Dette gør sig især gældende på løsningens forside: 

 
Eksempel 3: https://bibliotek.kk.dk/  

På eksempel 3 har billedet ikke tilknyttet en alt-attribut og der befinder sig tilstødende 
link med samme destination.  

 
Eksempel 4: https://bibliotek.kk.dk/ 

Gruppér f.eks. linktekst og billede som på eksempel 4. 

 

  

https://bibliotek.kk.dk/
https://bibliotek.kk.dk/
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Dekorative billeder 

Løsningen benytter sig af en del dekorative billeder. 

 
Eksempel 5: https://bibliotek.kk.dk/nytpaahylderne 

På eksempel 5 har billedet alt-teksten ”Nyt på hylderne - nyhedsbrev banner version 2”. 
Billedet er udelukkende dekorativt, da det hverken linker eller indeholder væsentligt in-
formation. 

Dekorative billeder skal have tomme alt-tekster for ikke at forstyrre skærmlæsebrugere 
med irrelevant indhold. Forkert brug af alt-tekster kan være meningsforstyrrende for 
skærmlæsebrugere. 

Eksempler på korrekt brug af tomme alt-tags: 

<img src="" alt=""> 
<img src="" alt >  
 

  

https://bibliotek.kk.dk/nytpaahylderne
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Identiske titel- og alt-attributter 

Der forekommer flere eksempler på billeder med identisk title- samt alt-attribut. 

 
Eksempel 6: https://bibliotek.kk.dk/... 

<img src="https://bibliotek.kk.dk/.." alt="Oplæserne Lene og Hans" title="Op-
læserne Lene og Hans"> 

På eksempel 4 er den alternative tekst og titlen på billedet ens. Dette medfører at tek-
sten ”Oplæserne Lene og Hans” bliver oplæst to gange. Desuden efterfølges billedet af en 
billedtekst med samme indhold. Dermed bliver den samme tekst oplæst 3 gange.  

I de fleste tilfælde kan titel-attributten fjernes, ellers ændres til at give yderligere infor-
mation om billedet. Sørg for at titler og den alternative tekst ikke er ens. 

Hvis billedet har en tilstødende billedtekst (markeret med rødt på eksemplet ovenover), 
bør alt-attributten være tom. 

 

Gode råd om alternative tekster 

Den alternative tekst skal: 

• Være præcis og præsentere det samme indhold eller den samme funktion som 
billedet, og ikke blot beskrive billedets udseende. 

• Være kortfattet. Billedets funktion eller indhold skal præsenteres så kompakt 
som muligt. Typisk kan et par ord beskrive et billedes funktion eller indhold. Max 
125 tegn. 

• Tom på dekorative billeder. Hvis et billede udelukkende er til dekoration, skal 
alt-attributten være tom: alt=””. Hvis billedet har en tom alternativ tekst, er det 
usynligt for eksempelvis skærmlæser-brugere, og man undgå dermed at denne 
gruppe får læst unødvendig information op. 

• Ikke være redundant. Gentages en alternativ tekst på flere billeder, bør det 
vurderes hvorvidt billedet er dekorativt, eller om gentagelsen er essentiel for for-
ståelsen af det omkringliggende indhold.  

https://bibliotek.kk.dk/...
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Iframes 

Der benyttes iframes flere steder i løsningen. Disse skal have en alternativ tekst. Denne 
benyttes hvis en iframe ikke kan vises.  

 
Eksempel 7: https://bibliotek.kk.dk/srp 

Tekstligt alternativ føjes til en iframe ved at indsætte tekst mellem start- og slut-tagget. 
Således: 

<iframe titel="" > 
    Du kan ikke se indholdet, som ligger i en ramme. Du kan se indholdet på <a 
href="...">Linktekst</a>. 
</iframe> 

Det anbefales også at inkludere et link til indholdet i den alternative tekst.  

 

  

https://bibliotek.kk.dk/srp
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4.1.2 Retningslinje - Tidsafhængige medier 
Der skal leveres alternativer til tidsafhængige medier. 

 

WCAG 2.1 - 1.2.1 niveau A - Rent lydindhold (audio only) og rent videoindhold 
(video only) (forudindspillet): 

For forudindspillet rent lydindhold og forudindspillet rent videoindhold gælder følgende, 
undtagen når video eller lyd udgør et mediealternativ til tekst og klart er markeret som 
sådan: 

• Forudindspillet rent lydindhold: Der skal leveres et alternativ til tidsafhængige me-
dier, som præsenterer information, der svarer til forudindspillet rent lydindhold. 

• Forudindspillet rent videoindhold: Der skal leveres enten et alternativ til tidsaf-
hængige medier eller et lydspor, som præsenterer information, der svarer til for-
udindspillet rent videoindhold. 

 Løsningen overholder dette succeskriterie 

Der er ikke fundet rent videoindhold eller lydindhold i løsningen uden alternativ. 

 

WCAG 2.1 - 1.2.2 niveau A - Undertekster (forudindspillet): 

Der skal leveres undertekster til alt forudindspillet lydindhold i synkroniserede medier, 
undtaget når medier fungerer som medie-alternativ til tekst og er klart markeret som så-
dan. 

X Løsningen overholder ikke dette succeskriterie 

Der er fundet forudindspillet multimedieindhold i løsningen uden undertekster. 
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Manglende undertekster 

Der er fundet en række eksempler på forudindspillet multimedieindhold i løsningen uden 
undertekster. 
 

 
Eksempel 8: https://bibliotek.kk.dk/srp 

Undertekster benyttes blandt andet af døve til at få den information, som de ellers ville 
gå glip af. 

Undertekster skal ikke kun forstås som en tekstudgave af det talte. Det bør ligeledes in-
deholde navn på eksempelvis personen, der taler, eventuelle lydeffekter samt andre ele-
menter i lydbilledet. 

 

Flere af løsningens videoer har dog undertekster: 

 
Eksempel 9: https://bibliotek.kk.dk/e-materialer/ereolen 

  

https://bibliotek.kk.dk/srp
https://bibliotek.kk.dk/e-materialer/ereolen
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WCAG 2.1 - 1.2.3 niveau A - Synstolkning eller mediealternativ (forudindspillet): 

Der skal leveres et alternativ til tidsafhængige medier eller synstolkning af forudindspillet 
videoindhold i synkroniserede medier, undtagen når medierne er mediealternativ til tekst 
og er klart markeret som sådan. 

X Løsningen overholder ikke dette succeskriterie 

Der er fundet multimedieindhold i løsningen uden synstolkning eller alternativ. 

 

Manglende synstolkning eller mediealternativ 

For at overholde dette succeskriterium, er det nødvendigt at give blinde og svagsynede 
adgang til den visuelle information, de ellers ville gå glip af. 

 
Eksempel 10: https://bibliotek.kk.dk/node/13565  

Der er to muligheder for at overholde dette succeskriterium. Første mulighed er at lave 
en synstolkning af filmklippet, dvs. at der bliver indsat et lydspor, hvor der indtales de 
nødvendige elementer fra billedet. Dette gøres normalt i talepauser i det eksisterende 
filmklip. Informationsmæssigt er der tale om eksempelvis personer i billedet, sceneskift, 
og tekst, som kan ses visuelt, men som ikke bliver nævnt på anden vis. 

Den anden mulighed er at give adgang til al information i tekstform, både lydbilledet og 
det visuelle fra filmklippet. Det vil her være muligt at være mere uddybende end ved 
synstolkning, da der ikke er en begrænsning i form af talepauser til den ekstra informa-
tion. 

 

 
  

https://bibliotek.kk.dk/node/13565
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WCAG 2.1 - 1.2.4 niveau AA - Undertekster (live): 

Der skal leveres undertekster til alt lydbaseret live-indhold i synkroniserede medier. 

 Løsningen overholder dette succeskriterie 

Der er ikke fundet lydbaseret live-indhold i løsningen. 

 

WCAG 2.1 - 1.2.5 niveau AA - Synstolkning (forudindspillet): 

Der skal leveres synstolkning til alt forudindspillet videoindhold i synkroniserede medier. 

X Løsningen overholder ikke dette succeskriterie 

Der er fundet multimedieindhold uden synstolkning i løsningen. Dette succeskriterie er 
nær identisk med 1.2.3. I modsætning til succeskriterium 1.2.3, er det i dette succes-
kriterium ikke en mulighed at anvende andet alternativ i tekstform. 

 

Manglende synstolkning 

For at overholde dette succeskriterium, er det nødvendigt at give blinde og svagsynede 
adgang til den visuelle information, de ellers ville gå glip af. 
 

 
Eksempel 11: https://bibliotek.kk.dk/file/meg-wolitzer-stillingen 

Der skal laves synstolkning af filmen, dvs. at der bliver indsat et lydspor hvor der indtales 
de nødvendige elementer fra billedet for at overholde dette succeskriterium. Dette gøres 

https://bibliotek.kk.dk/file/meg-wolitzer-stillingen
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normalt i talepauser i det eksisterende filmklip. Informationsmæssigt er der tale om ek-
sempelvis personer i billedet, sceneskift og tekst, som kan ses visuelt, men som ikke bli-
ver nævnt på anden vis.  
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4.1.3 Retningslinje - Tilpasset 
Indhold skal udformes, så det kan præsenteres på forskellige måder (for eksempel med 
enklere layout), uden at information og struktur går tabt. 

 

WCAG 2.1 - 1.3.1 niveau A - Information og relationer: 

Information, struktur, og relationer, der formidles via præsentationen, kan bestemmes 
programmeringsmæssigt eller er tilgængelige som tekst. 

Dette succeskriterium dækker en række områder: 

• For tekst gælder det, at man eksempelvis bruger <a>-tags til links, <strong> el-
ler <em> til fremhævet tekst og <q> eller <blockqoute> til citater. 

• Man skal adskille præsentation og indhold, eksempelvis ved at anvende style 
sheets til al præsentation. 

• Benyttes farve til eksempelvis at angive, hvad som er obligatoriske at udfylde af 
felter i en formular, skal dette også angives med fremhævet tekst eller på anden 
måde. 

• Man skal beskrive strukturen i tabeller, eksempelvis ved at angive overskrifterne i 
tabeller og en beskrivelse af en given tabel (fx ved at anvende <th> til tabel-
overskrifter og <caption> til beskrivelse i en simpel datatabel). 

• Etiketter skal knyttes eksplicit til kontroller i formularer, eksempelvis ved at an-
vende <label>tags og gruppér sammenhørende kontroller (som eksempelvis ra-
dioknapper) under <fieldset> og <legend>. 

• Listers struktur skal angives kodemæssigt, eksempelvis ved brug af <ol> og 
<ul>. 

• Sider bør inddeles med overskrifter ved hjælpe af headings (H-tags) og disse bør 
anvendes strengt hierarkisk. 

X Løsningen overholder ikke dette succeskriterie 

Eksempler på fejl i løsningen er beskrevet nedenfor: 

 

Formularelementer uden labels 

Løsningen har generelt tilknyttet labels til alle formularelementer. Der er dog fundet en-
kelte formulerer, hvor dette ikke er tilfældet. 

 
Eksempel 12: https://bibliotek.kk.dk/search/ting/?  

Dropdown-listerne på løsningens søgeside har ikke tilknyttet labels.  

https://bibliotek.kk.dk/search/ting/
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Eksempel 13: https://bibliotek.kk.dk/ 

Ligeledes har formularfeltet ”Søg i alle”, i løsningens navigation, ikke tilknyttet en label.  

Labels tilknyttes select-elementer således: 

<label for="edit-ting-field-search">Vælg søgekategori</label> 
<select id="edit-ting-field-search" name="business"> 
    <option value="" selected="selected">Søg i alle</option> 
    <option value="boeger">Søg i Bøger (skønlitteratur)</option> 
    <option value="boeger_fag">Søg i Bøger (faglitteratur)</option> 
</select> 

 

 
Eksempel 14: https://bibliotek.kk.dk/ 

<!-- Used for responsive --> 
<select class="ding-tabroll-select-tabs"> 
    <option class="tabroll-tabs-item">Dit børnebibliotek anbefaler</option> 
    <option class="tabroll-tabs-item">Tema: Det kolde Nord</option> 
    <option class="tabroll-tabs-item">Nyt på hylderne</option> 
</select> 

Løsningens billed-karrusel har tilknyttet et select-element. Dette skal også have tilknyttet 
en label.  

 

 

https://bibliotek.kk.dk/
https://bibliotek.kk.dk/
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Eksempel 15: https://bibliotek.kk.dk/arrangementer 

Der er tilknyttet labels til formularfelterne på overstående eksempel. Det er dog ikke de 
synlige labels ”Fra” og ”Til” der er tilknyttet. Der er tilknyttet to labels til formularelemen-
terne med indholdet ”Dato”.  

Eksempel: 

<label class="element-invisible" for="edit-date-value-datepicker-popup-
0">Dato</label> 

”Til” og Fra” bør tilknyttet deres respektive formularelementer. I stedet for at benytte la-
bels med indholdet ”Dato” bør formularelementet have attributten type=date” tilknyttet i 
stedet. Dette vil oplyse brugere om formularelementets type.  

 

Labels bruges især af skærmlæserbrugere til at forstå formålet med et formular-element. 
Uden labels er det umuligt for en skærmlæsebruger at bestemme formularelementets 
funktion og dermed bliver formularen ubrugelig.  

Det bør altid sikres, at der benyttes labels i forbindelse med formularelementer, og at 
disse eksplicit tilknyttes det formularelement, som de beskriver funktionen af.  

 

Der findes flere måder at tilknytte labels til formularelementer. 

• Synlige labels 
o Et label-element, der indeholder den beskrivende tekst og tilknyttes formu-

larelementet via for-attributten.  
o Et label-element, der omgiver formularelementet og den beskrivende tekst. 
o En aria-labelledby attribut, der tilknyttes via den beskrivende teksts ID. 

• Ikke synlige labels 
o En titel-attribut, der beskriver formularelementets funktion. 
o En aria-label attribut, der beskriver formularelementets funktion. 

Teksten i placeholder-attributten kan ikke benyttes som label.  

Sørg for at alle løsningens formularelementer har tilknyttet en label.  

 

https://bibliotek.kk.dk/arrangementer


  

 25 

Sensus
Specialister i tilgængelighed
Sensus

Specialister i tilgængelighed

Tabeloverskrifter 

I løsningen er der fundet et eksempel på tabeller, som ikke har korrekt TH, TD-værdier. 

 
Eksempel 16: https://bibliotek.kk.dk/raadhusbibliotekets-online-resurser/registre/foer  

Såfremt der er overskrifter i en tabel, skal disse opmærkes i koden (Tabel Headers) 
<TH>. 

Tabeloverskrifter anvendes bl.a. af skærmlæserbrugere til at lette orientering og naviga-
tion i tabeller.  

Et caption-element bør også tilføjes til lange tabeller.  

Caption-element fungerer som en overskrift til hele tabellen. De fleste skærmlæsere an-
noncerer indholdet af captions. Captions hjælper brugere med at finde en tabel, og forstå 
hvad indholdet handler om.  Caption-elementet er dog ikke understøttet i CMS’et.  

Eksempel på en korrekt struktureret tabel: 

<table> 
    <caption>Historisk topografisk tidsskrift. Indholdsoversigt</caption> 
    <tr> 
        <th>lokalitet</th> 
        <th>år og årgang</th> 
        <th>side</th> 
    </tr> 
    <tr> 
        <td>Amager</td> 
        <td>1922-23, 8.-9. årg.</td> 

https://bibliotek.kk.dk/raadhusbibliotekets-online-resurser/registre/foer
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        <td>289-408</td> 
    </tr> 
</table> 

Det skal sikres, at alle tabeller i løsningen er opmærket korrekt. 

Læs mere om korrekt opbygning af tabeller her 

 

Visuelle overskrifter 

Der er anvendt visuelle overskrifter – altså tekst, der visuelt er formateret som overskrif-
ter med fed og som fungerer som overskrifter, men som ikke er opmærket med et pas-
sende H-tag. 

 
Eksempel 17: https://bibliotek.kk.dk/nyheder/artikel/robotter-nu-ogsaa-med-mavefornemmelse-
den-4-industrielle-revolution  

https://www.w3.org/WAI/tutorials/tables/
https://bibliotek.kk.dk/nyheder/artikel/robotter-nu-ogsaa-med-mavefornemmelse-den-4-industrielle-revolution
https://bibliotek.kk.dk/nyheder/artikel/robotter-nu-ogsaa-med-mavefornemmelse-den-4-industrielle-revolution
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Korrekt brug af overskriftelementer er nødvendig for, at bl.a. skærmlæsebrugere kan ori-
entere sig og navigere. 

Hver gang man visuelt fremhæver en tekst, bør det vurderes om den reelt fungerer som 
en overskrift. Er dette tilfældet, så bør teksten også programmeringsmæssigt mærkes op 
som en overskrift. Manchettekst, der er visuelt fremhævet, skal ikke opmærkes som en 
overskrift.  

 

Overskriftstruktur 

Overskrifterne på løsningen afspejler flere steder ikke det logiske niveau for indholdet, 
ligesom de hierarkiske krav til overskrifter (H2 under H1 etc.) ikke overholdes. 

Gennemgående er løsningens øverste heading ”Søgefelt”. Denne er ikke nødvendig, da et 
søgefelt bør identificeres via role=”search” og ikke en overskrift. 

 
Eksempel 18: Overskrift struktur på siden https://bibliotek.kk.dk/temaer/aerligt-digitalt  

https://bibliotek.kk.dk/temaer/aerligt-digitalt
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På siden ”Ærligt [digi]talt” (Eksempel 18) indeholder et h3-element, et h2-element. Hea-
ding-elementer bør ikke indholde andre heading-elementer.  

<h3> 
<h2 class="element-invisible"> 
<a href="/file/dummeredigitalt">#dummeredigitalt</a> 
</h2> 
<iframe src="...">Video of #dummeredigitalt</iframe> 
</h3> 

Skærmlæsebrugere benytter overskrifter til at navigere i løsningens indhold samt til at 
skabe overblik. Hvis der ikke benyttes en korrekt overskriftstruktur, kan brugere nemt 
miste overblikket, ligesom det kan være vanskeligt at navigere. 

 

WCAG 2.1 - 1.3.2 niveau A - Meningsfuld rækkefølge: 

Når den rækkefølge, som indhold præsenteres i, påvirker indholdets mening, kan en kor-
rekt læserækkefølge bestemmes programmeringsmæssigt. 

X Løsningen overholder ikke dette succeskriterie 

Formen ”Log in” bliver vist som det første på siden. Dette kan forvirre brugere og re-
præsentere ikke den rækkefølge indholdet bliver vist i visuelt. 

 
Det første, der bør være tilstede i HTML-strukturen efter body-elementet, er et link til at 
springe menuen (se WCAG 2.4.1 - Spring over blokke) eller løsningens hovednavigation 
over. 
 

 
Eksempel 19: https://bibliotek.kk.dk 

https://bibliotek.kk.dk/
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Eksempel 20: Løsningens forside med CSS slået fra 

Loginformularen er skjult visuelt, og indgår derfor ikke i den visuelle præsentation af løs-
ningen. Formularen er dog stadig til stede i løsningens HTML. 
Derfor overholder løsningen ikke dette succeskriterie. Idet rækkefølgen som indhold præ-
senteres i visuelt, ikke stemmer overens med indholdet i løsningens HTML. 
 
Skærmlæsebrugere vil blive præsenteret for formularen, selvom den er skjult visuelt. 
Dette kan forvirre brugere af kompenserende teknologi. Da formularen er skjult, men 
stadig modtager fokus, vil tastaturbrugere også skulle tabulere flere gange før de får syn-
ligt fokus på løsningens navigation.  
 
Tilføj aria-hidden attributten til formularen når denne skjules visuelt og sørg for at formu-
laren ikke modtager fokus. Aria-hidden skjuler indhold for skærmlæsebrugere.  
 

WCAG 2.0 - 1.3.3 niveau A - Sensoriske egenskaber: 

Instruktioner, der vedrører forståelse og betjening af indhold, er ikke udelukkende af-
hængige af komponenternes sensoriske egenskaber såsom form, størrelse, visuel place-
ring, orientering eller lyd. 

 Løsningen overholder dette succeskriterie 

Der er ikke fundet brug af formuleringer i løsningen, som er afhængig af sensoriske 
egenskaber. Dette kan forekomme ved udfyldning af redaktionelt indhold i webløsnin-
ger ved henvisninger til links placering eller udseende, eksempelvis i formuleringer 
som ”klik på linket i venstre menu” eller ”den røde knap”. 
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WCAG 2.1 - 1.3.4 niveau AA – Orientering: 

Indholdet begrænses ikke til en skærmretning, som portræt eller landskab, undtagen 
hvis en specifik skærmretning er essentiel for forståelsen af indholdet.  

 Løsningen overholder dette succeskriterie 

Der er ikke fundet eksempler på at løsningen begrænser skærmretningen. Alle funkti-
oner synes at virke både i landskab- samt portrætvisning. 

WCAG 2.1 - 1.3.5 - niveau AA - Identificer formularelementers formål: 

Hvert formularfelt, der indsamler information om brugeren, kan bestemmes programme-
ringsmæssigt når: 

• Formularelementet tjener et formål, der er beskrevet i afsnittet Input formål for 
brugergrænsefladekomponent; og  

• Indholdet er implementeret med teknologier, der understøtter identificering af for-
mularfeltets formål.  

Se W3C’s beskrivelse af ”Input formål for brugergrænsefladekomponent” her: 
https://www.w3.org/TR/WCAG21/#input-purposes  

 Løsningen overholder dette succeskriterie 

Formularfelter er implementeret med teknologier, der understøtter identificering af 
formularfeltets formål 

4.1.4 Retningslinje - Adskillelig 
Det skal gøres let for brugere at se og høre indhold, herunder at adskille forgrunden fra 
baggrunden. 

WCAG 2.1 - 1.4.1 niveau A - Anvendelse af farve: 

Farve er ikke det eneste visuelle middel, der anvendes til at formidle information, gøre 
opmærksom på en handling, anmode om respons eller udskille et visuelt element. 

X Løsningen overholder ikke dette succeskriterie 

Løsningen indeholder en række links, som udelukkende er visuelt adskilt som links fra 
resten af indholdet ved brug af farve. 

  

https://www.w3.org/TR/WCAG21/#input-purposes
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Visuelle links 

 

 
Eksempel 21: https://bibliotek.kk.dk/biblioteker 

 
Eksempel 22: https://bibliotek.kk.dk/node/2512 

https://bibliotek.kk.dk/biblioteker
https://bibliotek.kk.dk/node/2512
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Links, der kun er visuelt angivet, er bl.a. et problem for farveblinde brugere, svagsynede 
og andre synshandicappede brugere, som anvender forstørrelse og/eller ændrer farve-
kombinationer, samt for brugere af enheder, som kun kan vise gråtoner eller har be-
grænset farvevalg. 

 
Eksempel 23: Skærmbillede fra Ipad2 med tilgængeligheds-feature ”Gråtoner” slået til. 

Som det fremgår af overstående eksempel, er det besværligt at adskille links fra almin-
delig tekst, hvis man ikke har mulighed for at se farve. 

Det bør sikres, at farve ikke er den eneste metode til at formidle information til brugeren, 
eksempelvis om hvilke dele i løsningen, der er tekst-links. 

Tilføj f.eks. understregning eller et ikon før eller efter links 
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WCAG 2.1 - 1.4.2 niveau A - Kontrol af lyd: 

Hvis eventuel lyd på en webside spiller automatisk i mere end tre sekunder, skal der en-
ten være en mekanisme, som kan anvendes til at afbryde lyden helt eller midlertidigt, el-
ler der skal findes en mekanisme, som kan regulere lydstyrken uafhængigt af systemets 
generelle lydniveau. 

 Løsningen overholder dette succeskriterie 

Der er i løsningen ikke fundet lyd, der går i gang automatisk. 

WCAG 2.1 - 1.4.3 niveau AA - Kontrast (minimum): 

Den visuelle præsentation af tekst og billeder af tekst skal have et kontrastforhold på 
mindst 4,5:1, undtagen i følgende situationer: 

• Stor skrift: Tekst og billeder af tekst i stor skrift har et kontrastforhold på mindst 
3:1; 

• Ikke betydningsbærende: Tekst eller billeder af tekst, der udgør en del af en inter-
aktiv brugergrænsefladekomponent, som udelukkende er udsmykning, som ikke 
er synlig for nogen, eller som udgør en del af et billede, der indeholder andet væ-
sentligt visuelt indhold, er ikke underlagt et kontrastkrav.  

• Logotyper: Tekst, der udgør en del af et logo eller varemærke, er ikke underlagt 
et kontrastkrav. 

X Løsningen overholder ikke dette succeskriterie 

Kontrastforholdet mellem tekst og baggrund lever ikke op til dette succeskriterium 
flere steder i løsningen. 

Der er generelt gode kontrastforhold i løsningen, men den fejler få steder.  
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Eksempel 24: Løsningens loginformular 

Knappen ”Log in med NEM ID” har et kontrastforhold på 2.97:1 hvor kravet er 4,5:1 for 
denne størrelse tekst.  

 
Eksempel 25: Link boks på løsningens forside 

På overstående eksempel ses en linkboks med baggrundsbillede. Her er det laveste kon-
trastforhold målt til 1,4:1, hvor kravet er 3:1 for overskriften og 4,5:1 for den mindre grå 
tekst.  
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Eksempel 26: Link boks på løsningens forside, med :hover aktiveret 

På eksempel 26 overholdes kontrastforholdet; her er det laveste målt til 7,9:1. Skyggen, 
der er lagt i bunden af eksempel 25, bør hæves, så den dækker hele teksten.  

 
Eksempel 27: Sort hvis billeder på løsningens forside 

Ligeledes fejler kontrastforholdet mellem tekst og baggrundsbillede på løsningens gråto-
nede billeder. (Eksempel 27) 

Her er det også en mulighed at lægge en sort skygge bag teksten, eksempel: 



  

 36 

Sensus
Specialister i tilgængelighed
Sensus

Specialister i tilgængelighed

 
Farvekombinationer med gode kontraktforhold er især væsentlige for svagsynede og bru-
gere, der ikke kan se eller skelne farver. 

For at leve op til retningslinjerne for tilgængelighed bør farvevalget ændres, så der ude-
lukkende benyttes farvekombinationer, der har de nødvendige kontrastforhold. 

I afsnittet ”Værktøjer” ovenfor findes henvisninger til værktøjer til at måle kontrastfor-
hold. 
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WCAG 2.1 - 1.4.4 niveau AA - Ændring af tekststørrelse: 

Tekst kan, med undtagelse af undertekster og billeder af tekst, forstørres op til 200% 
uden brug af kompenserende teknologi uden tab af indhold eller funktion. 

 Løsningen overholder dette succeskriterie 

Tekst i løsningen kan uden problemer forstørres til 200%, og løsningen lever derfor op 
til dette succeskriterium. 

WCAG 2.1 - 1.4.5 niveau AA - Billeder af tekst: 

Hvis de anvendte teknologier kan håndtere den visuelle præsentation, anvendes tekst 
frem for billeder af tekst til formidling af information, undtagen i følgende tilfælde: 

• Kan tilpasses: Billedet af tekst kan tilpasses visuelt til at imødekomme brugerens 
krav; 

• Nødvendig: En særlig præsentation af tekst er nødvendig for den information, der 
formidles. 

Note: Logotyper (tekst, der udgør en del af et logo eller varemærke) opfattes som nød-
vendig. 

X Løsningen overholder ikke dette succeskriterie 

Der er fundet eksempler på grafisk tekst i løsningen (ud over tekst, som er inkluderet i 
en form for logo). 

 

Dette giver problemer for svagsynede, som benytter kraftig zoom, da teksten bliver uty-
delig, ligesom det er vanskeligt at ændre farvekombinationer, skrifttyper og lignende. 
Ordblinde, der benytter sig af kompenserende teknologi, kan ikke markere teksten og 
dermed ikke få oplæst informationen.  

 
Eksempel 28: https://bibliotek.kk.dk/kontakt 

Der bør ikke benyttes billeder af tekst.  

Overstående eksempel kan f.eks. præsenteres via stylet tekst, hvilket gør teksten tilgæn-
geligt for svagsynede og ordblinde. 

 
  

https://bibliotek.kk.dk/kontakt
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WCAG 2.1 - 1.4.10 niveau AA – Reflow 

Indhold kan præsenteres uden tab af information eller funktionalitet og uden der kræves 
todimensionel scrolling for: 

• Vertikalt indhold med en brede på 320 CSS-pixels. 
• Horisontalt indhold med en højde på 256 CSS-pixels. 

Undtaget herfor er dele af indhold, der kræver todimensionel layout for at bevare funktio-
naliteten eller være meningsgivende. 

 Løsningen overholder dette succeskriterie 

Løsningens indhold kan præsenteres inden for rammen af 320 x 256 CSS-pixels uden 
tab af indhold eller behov for scrolling. 

 
WCAG 2.1 - 1.4.11 niveau AA - Ikke tekstlig kontrast 

Den visuelle præsentation af følgende har et kontrastforhold på mindst 3:1 mod tilstø-
dende farver: 

• Brugergrænsefladekomponenter 
Visuel information, der kræves for at identificere brugergrænsefladekomponenter 
og tilstande, bortset fra inaktive komponenter, eller hvor udseendet af komponen-
ten bestemmes af brugeragenten og ikke ændres af forfatteren 

• Grafiske objekter 
Grafik, der kræves for at forstå indholdet, bortset fra når en bestemt præsentation 
af grafik er afgørende for informationen der formidles. 

X Løsningen overholder ikke dette succeskriterie 

Kontrastforholdet mellem tekst og baggrund på ikoner lever ikke op til dette succeskri-
terium. 

 

 
Eksempel 29: https://bibliotek.kk.dk/biblioteker 

På overstående eksempel har ikonet til at folde indhold ud, et kontrastforhold på 1,9:1. 
Kravet for kontrastforholdet for ikoner er 3:1. I afsnittet ”Værktøjer” ovenfor findes hen-
visninger til værktøjer til at måle kontrastfor-hold. 

https://bibliotek.kk.dk/biblioteker


  

 39 

Sensus
Specialister i tilgængelighed
Sensus

Specialister i tilgængelighed

 
Eksempel 30: https://bibliotek.kk.dk/biblioteker  

Ikonet til at folde tabellen ind overholder heller ikke kravet, idet kontrastforholdet her er 
2,2:1. 

 

 
Login-ikonet på løsningens mobilmenu overholder ikke kontrastforholdet (1,6:1) 

 
Eksempel 31: https://bibliotek.kk.dk/arrangementer 

På løsningens pager-ikoner er kontrastforholdet også for lavt (1,2:1). En undtagelse er 
kontrastforholdet mellem tekst og baggrund, når CSS :hover selectoren benyttes. Se ek-
semplet herunder: 

 
Formålet med dette succeskriterium er at sikre, at aktive brugergrænsefladekomponen-
ters information præsenteres i en læsbar form for svagsynede. 

Farven på ikonet eller baggrund bør ændres for at øge kontrastforholdet således at alle 
ikoner har et kontrastforhold på minimum 3:1. 

I afsnittet ”Metode” ovenfor findes henvisninger til værktøjer til at måle kontrastforhold. 
Her er værktøjet Colour Contrast Analyser især nyttigt, da det også oplyser om kontrast-
fejl på ikoner og ikke kun tekst.  

 

  

https://bibliotek.kk.dk/biblioteker
https://bibliotek.kk.dk/arrangementer
https://developer.paciellogroup.com/resources/contrastanalyser/
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WCAG 2.1 - 1.4.12 niveau AA – Tekst afstand  

Der forekommer intet tab af indhold eller funktionalitet, når indhold, der er implemente-
ret via opmærkningssprog, som understøtter følgende typografiske egenskaber, anvender 
følgende indstillinger: 

• Linjehøjde indstilles til mindst 1,5 gange skriftstørrelsen; 
• Afstand efter afsnit til mindst 2 gange skriftstørrelsen; 
• Bogstavafstand (tracking) til mindst 0,12 gange skriftstørrelsen; 
• Spatiering til mindst 0,16 gange skriftstørrelsen; 

Undtagelser: Naturligt sprog og skrift, der ikke gør brug af en eller flere af disse tekststi-
leegenskaber i skriftlig tekst, kan benytte de egenskaber, der eksistere for den pågæl-
dende kombination af sprog og skrift. 

X Løsningen overholder ikke dette succeskriterie 

Når tekst afstanden bliver forhøjet på dele af løsningen, bliver indhold på siderne 
overlappet af løsningens menu. 

 

 
Eksempel 32: Løsningen uden forhøjet tekstafstand 

 
Eksempel 33: Løsningen med forhøjet tekstafstand 

Forhøjes tekstafstanden på dele af løsningen, bliver indhold på siderne overlappet af løs-
ningens menu. 

Formålet med dette succeskriterium er at sikre, at folk kan indstille tekstafstanden for at 
forbedre deres læseoplevelse. Øget afstanden mellem linjer, ord, bogstaver og afsnit eller 
enhver kombination af disse, kan hjælpe brugere med at læse tekst effektivt. 

Sørg for at det er muligt at øge tekstafstanden uden at indhold forsvinder eller overlap-
per.  
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I afsnittet ”Metode” ovenfor findes henvisninger til værktøjer til at øge tekst afstanden. 
Her er værktøjet text spacing bookmarklet især nyttigt. Siden kan tilføjes som et bog-
mærke, der aktivere et script der indstiller de påkrævede tekstafstande. 

 

WCAG 2.1 - 1.4.13 niveau AA – Indhold ved hover eller fokus 

Når yderligere indhold bliver vist/skjult ved at modtage eller fjerne tastaturfokus eller 
musehover, er følgende gældende: 

• Afviselig 
Der findes en funktion til at afvise det ekstra indhold uden at fjerne tastaturfokus 
eller musen, medmindre indholdet kommunikerer en inputfejl, ikke skjuler eller 
erstatter andet indhold; 

• Svævbart (Hoverable) 
Hvis indhold kan blive vist/skjult ved musehover, så skal musen være i stand til at 
bevæge sig over det viste indhold; 

• Vedvarende 
Det viste indhold forbliver synligt indtil tastaturfokus eller musehover fjernes, bru-
geren afviser det eller informationen ikke længere er gyldigt. 

Undtagelser: Den visuelle præsentation af ekstra indhold styres af brugeragenten og æn-
dres ikke af forfatteren. 

 

 Løsningen overholder dette succeskriterie 

Løsningen overholder dette succeskriterie. 

  

https://www.html5accessibility.com/tests/tsbookmarklet.html
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4.2 Princip 2: Anvendelig 
Brugergrænsefladekomponenter og navigation skal kunne anvendes. 

4.2.1 Retningslinje - Tilgængelig via tastatur 
Alle funktioner skal kunne benyttes via et tastatur. 

 

WCAG 2.0 - 2.1.1 niveau A - Tastatur: 

Alle indholdets funktioner kan betjenes via en tastaturgrænseflade uden at der er behov 
for specifik tidsindstilling af individuelle tastetryk, undtaget tilfælde, hvor den underlig-
gende funktion kræver input, der er afhængige af at kunne følge hele rækken af bruge-
rens bevægelser og ikke blot slutpunkterne. 

X Løsningen overholder ikke dette succeskriterie 

Fejlene på løsningen er beskrevet nedenfor: 

Drag and drop 

 
Eksempel 34: https://bibliotek.kk.dk/list/9292052  

På overstående eksempel er det ikke muligt at flytte elementerne via tastatur. Alle funk-
tioner, der kan aktiveres med mus, bør også kunne aktiveres via tastatur.  

  

https://bibliotek.kk.dk/list/9292052
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Synligt indhold 

 
Eksempel 35: Link boks på løsningens forside 

 
Eksempel 36: Link boks på løsningens forside med :hover aktiveret 
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Navigeres der igennem løsningens forside via tastatur, bliver den supplerende informa-
tion, på løsningens linkbokse, ikke synligt.  

Hvis CSS :hover selector benyttes, bør :focus også benyttes. Er der benyttet JavaScript 
til at aktivere funktionerne, skal disse også kunne aktiveres via tastatur. 

Dette sikrer at links, knapper og andre elementer også bliver synlige for tastaturbrugere. 

 

Rating funktion 

Løsningens rating funktion kan ikke benyttes via tastatur. 

 
Eksempel 37: https://bibliotek.kk.dk/search/ting/test? 

De dele af løsningen, der ikke kan benyttes via tastatur, er utilgængelige for den store 
gruppe af brugere, der ikke er i stand til at bruge en mus eller andet pegeredskab. 

Det bør sikres, at der implementeres en mulighed for at opnå fokus uden brug af mus, 
samt at aktivere funktionerne via tastaturet. 

 

WCAG 2.0 - 2.1.2 niveau A - Ingen tastaturfælde: 

Hvis tastaturfokus kan flyttes til en af sidens komponenter ved hjælp af en tastaturgræn-
seflade, kan fokus fjernes fra denne komponent udelukkende ved hjælp af en tastatur-
grænseflade. Hvis det kræver mere end utilpassede pile- eller tab-taster eller andre stan-
dardlukkemetoder, skal brugeren rådgives om metoden til at fjerne fokus. 

 Løsningen overholder dette succeskriterie 

Der er ikke fundet tastaturfælder i løsningen. 

 
  

https://bibliotek.kk.dk/search/ting/test


  

 45 

Sensus
Specialister i tilgængelighed
Sensus

Specialister i tilgængelighed

WCAG 2.1 - 2.1.4 niveau A – Genvejstaster: 

Hvis en genvejstast er implementeret ved hjælp af et enkelt bogstav (herunder store og 
små bogstaver), tegnsætning, tal eller symboltegn, gælder mindst et af følgende: 

• Der findes en funktion til at deaktivere genvejstasten. 
• Der findes en funktion til at ændre genvejstaster til et eller flere ikke-printbare ta-

staturkarakterer (f.eks. Ctrl, Alt, osv.); 
• Genvejstasten for en brugerflade komponent er kun aktiv når denne er i fokus. 

 Løsningen overholder dette succeskriterie 

Der er ikke fundet genvejstaster i løsningen, der bryder dette succeskriterie. 
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4.2.2 Retningslinje - Passende tid 
Giv brugerne tilstrækkelig tid til at læse og anvende indhold. 

 

WCAG 2.0 - 2.2.1 niveau A - Passende tid 

For hver tidsbegrænsning, der er givet i indholdet, gælder mindst et af følgende punkter:  

• Slå fra: Brugeren kan slukke for tidsbegrænsningen, før den udløber; eller  
• Tilpasse: Brugeren kan tilpasse tidsbegrænsningen, før den udløber, over en bred 

skala, der er mindst ti gange varigheden af standardindstillingen; eller 
• Udvide: Brugeren advares, før tiden udløber, og får mindst 20 sekunder til at for-

længe tidsbegrænsningen ved hjælp af en simpel handling (for eksempel ”tryk på 
mellemrumstasten”), og brugeren har mulighed for at forlænge tiden mindst ti 
gange; eller 

• Undtagelse ved real-time: Tidsbegrænsningen er en nødvendig del af en begiven-
hed i real-time (for eksempel en auktion), og der findes ikke noget muligt alterna-
tiv til tidsbegrænsningen; eller  

• Nødvendig undtagelse: Tidsbegrænsningen er nødvendig, og en forlængelse vil 
gøre handlingen ugyldig; eller  

20 timers undtagelse: Tidsbegrænsningen varer længere end 20 timer. 

 Løsningen overholder dette succeskriterie 

Der synes ikke at være anvendt tidsbegrænsninger i løsningen, der bryder dette suc-
ceskriterie. 

 

WCAG 2.0 - 2.2.2 niveau A - Pause, stop, skjul: 

Ved bevægelse, blinken, rulning eller automatisk opdatering af information gælder samt-
lige følgende punkter: 

• Bevægelse, blinken, rulning (scrolling): Ved enhver form for bevægelse, blinken 
eller rulning (scrolling) af information, der (1) starter automatisk, (2) varer mere 
end 5 sekunder og (3) præsenteres samtidigt med andet indhold, findes der en 
mekanisme, så brugeren kan stoppe skjule eller sætte informationen på pause, 
medmindre bevægelsen, blinket eller rulningen (scrolling) er en del af en hand-
ling, hvor dette er nødvendigt;  

• Automatisk opdatering: Ved enhver form for automatisk opdatering af informa-
tion, der (1) starter automatisk og (2) præsenteres samtidigt med andet indhold, 
findes der en mekanisme, som gør det muligt for brugeren kan stoppe skjule eller 
sætte opdateringen på pause, eller at kontrollere opdateringsfrekvensen, medmin-
dre den automatiske opdatering er en del af en aktivitet, hvor dette er nødven-
digt. 
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X Løsningen overholder ikke dette succeskriterie 

Det er ikke muligt at pause løsningens billedkarrusel. 

Billedkarrusel kan pauses eller stoppes, når musen hover over karrusellen.  

Der er dog ingen måde at pause karrusellen via tastatur, og løsningen fejler dermed 
dette succeskriterium. Når indhold på løsningen eksempelvis ikke kan pauses, er der 
mennesker med kognitive handicaps, som oplever dette som forstyrrende for læsning af 
information på siden. Det kan også være svært at nå at læse indholdet i slideren. 

 
Eksempel 38: Løsningens billede karrusel 

Paus karrusellen når denne modtager tastaturfokus. Derudover bør der tilføjes en synlig 
knap, der pauser slideren. 
 
Eksempel: 
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4.2.3 Retningslinje - Anfald 
Indhold må ikke designes på en måde, der vides at kunne forårsage (epileptiske) anfald. 

 

WCAG 2.1 - 2.3.1 niveau A - Grænseværdi på tre glimt eller derunder: 

Intet indhold på en webside glimter mere end tre gange på et sekund, eller glimtet ligger 
under grænseværdien for generelt glimt og rødt glimt. 

 Løsningen overholder dette succeskriterie 

Der er ikke fundet indhold der glimter. 

 

4.2.4 Retningslinje - Navigerbar 
Brugerne skal hjælpes med at navigere, finde indhold og afgøre, hvor de befinder sig. 

 

WCAG 2.1 - 2.4.1 niveau A - Spring over blokke: 

Der findes en mekanisme til at springe over blokke af indhold, der gentages på flere web-
sider. 

X Løsningen overholder ikke dette succeskriterie 

Fejlene på løsningen er beskrevet nedenfor: 

Spring til hovedindhold 

Løsningen overholder delvist dette succeskriterium. Løsningen benytter HTML-landmarks, 
hvilket giver brugeren mulighed for at springe over gentagne blokke af information, så-
som globale menuer og funktioner. 

Når HTML5- eller WAI-ARIA-landmarks benyttes, bør alt indhold på siden inkluderes i lan-
demærker. På denne måde kan brugere, der benytter kompenserende teknologier, bruge 
landemærkerne til at navigere på siden uden at miste indholdsspor. 

Løsningen benytter header-, aside- og footer-elementerne, hvilket forhindrer brugere i at 
springe til løsningens hovedindhold (main). 

Landmarks kan både tilføjes via HTML eller aria-attributter: 

HTML5 ARIA Role 

<header> role="banner" 

<nav> role="navigation" 

<main> role="main" 
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HTML5 ARIA Role 

<footer> role="contentinfo" 

<aside> role="complementary" 

<section> role="region" 

<article> role="article" 

none role="search" 

<form> role="form" 

Aria-roles skal dog bruges i den rigtige kontekst. Læs mere om aria-roles her. 

Sørg for at løsningens hovedindhold er struktureret via et main-element, eller et div-ele-
ment med role="main"-attributten tilknyttet. 

Løsningens navigationer bør også være struktureret via et nav-element, eller via et div-
element med role="nav"-attributten tilknyttet. 

Løsningens søgefunktioner bør ligeledes have role="search"-attributten tilknyttet.  

 

Link til indhold 

En anden teknik til at overholde dette succeskriterie vil være at tilføje et skjult link som 
genvej til løsningens hovedindhold. Eksempelvis løsningens første overskrift. Linket skal 
referere til indholdets ID.  

Eksempel: 

<a href="#maincontent" class="skiptomaincontent">Spring til indhold</a> 

<h1 id="maincontent">Overskrift</h1> 

 

Det er også muligt at linke løsningen main-div: 

<a href="#maincontent" class="skiptomaincontent">Spring til indhold</a> 

<div id="maincontent" role="main" class="content-wrapper js-content-wrapper"> 

Det skjulte link skal være del af det første indhold i HTML-strukturen. Det placeres nor-
malt som det første element efter body-elementet. For at sikre at tastaturbrugere, der 
ikke benytter skærmlæsere, også kan benytte linket bør det gøres synligt når det modta-
ger fokus. 

Udover at gøre løsningen bagud-kompatibel, er mange skærmlæsebrugere fortrolige med 
et sådant link, der er en standardfunktion på mange tilgængelige løsninger. 

 

Det anbefales både at implementere HTML5- eller WAI-ARIA-landemærker, samt link til 
indhold. 

 

  

https://www.w3.org/TR/wai-aria-practices/examples/landmarks/HTML5.html
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Iframes - titel 

Der findes iframes på løsningen, der ikke har tilknyttet en beskrivende titel. 

 
Eksempel 39: https://bibliotek.kk.dk/biblioteker/raadhusbiblioteket/blog/vinterbadning-koeben-
havn  

En beskrivende titel sikrer, at en skærmlæserbruger kan navigere uden om iframes så-
fremt indholdet er uinteressant eller til at forstå hvad der er i den pågældende Iframe. 

Skærmlæserbrugere kan bruge uforholdsmæssigt megen tid på at få læst irrelevant ind-
hold op. Beskrivende titler understøtter en nem og overskuelig navigation. 

Beskriv indholdet i titel-attributten på alle iframes.  

 

En titel tilføjes således: 

<iframe titel="Tilføj en beskrivende titel" > 
    Du kan ikke se indholdet, som ligger i en ramme.  
</iframe> 

 

 

 

 

 

  

https://bibliotek.kk.dk/biblioteker/raadhusbiblioteket/blog/vinterbadning-koebenhavn
https://bibliotek.kk.dk/biblioteker/raadhusbiblioteket/blog/vinterbadning-koebenhavn
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WCAG 2.1 - 2.4.2 niveau A - Sider har titler: 

Websider har titler, der beskriver emne eller formål. 

 Løsningen overholder dette succeskriterie 

Alle løsningens sider synes at have individuelle titler. 

 

WCAG 2.1 - 2.4.3 niveau A - Fokusrækkefølge: 

Hvis der kan navigeres sekventielt på en webside, og hvis navigationssekvenserne påvir-
ker mening eller betjening, skal fokuserbare komponenter opnå fokus i en rækkefølge, 
der bevarer meningen eller betjeningsmulighederne. 

 Løsningen overholder dette succeskriterie 

Fokusrækkefølgen synes overordnet fornuftig. 

 

WCAG 2.1 - 2.4.4 niveau A - Formål med links (i kontekst): 

Formålet med ethvert link kan bestemmes ud fra link-teksten alene eller ud fra link-tek-
sten sammen med den link-kontekst, der er programmeringsmæssigt bestemt; undtaget 
herfra er tilfælde, hvor linkets formål vil forekomme flertydigt for alle brugere. 

X Løsningen overholder ikke dette succeskriterie 

Der forekommer en del tomme links i løsningen. 
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Tomme links 

Der benyttes tomme links på løsningens søgeside. Dette er links, der hverken indeholder 
linktekst, en beskrivende titel eller et billede med en alt-tekst. 

 
Eksempel 40: https://bibliotek.kk.dk/search/ting/test? 

De tomme links opstår når indhold i databasen ikke har tilknyttet et billede.  

Eksempel på link uden billede: 

<a href="/ting/collection/710100-katalog%3A43599917"> 
    <div id="" class=""> 
        <div class="" data-ting-cover-object-id="" data-ting-cover-style=""> 
        </div> 
    </div> 
</a> 

På overstående eksempel vil en skærmlæser læse indholdet af href-attributten op. Dette 
er tidskrævende og forstyrrende for en bruger, og det formidler ikke linkets funktion. 

 

Eksempel på link med billede: 

<a href="/ting/collection/870970-basis%3A52693683"> 
   <div id="" class=""> 
        <div> 
  <img src="https://bibliotek.kk.dk...jpg?itok=5_1IBIyT"  
  alt="Fredrik Gertten, Magnus Gertten, Jesper Osmund: Den unge Zlatan"> 
        </div> 
    </div> 
</a> 

På overstående eksempel vil en skærmlæser læse indholdet af alt-attributten og dermed 
informere brugeren om linkets funktion.  

Sørg for at alle links har en beskrivende tekst; denne må gerne skjules visuelt, såfremt 
det stylede ikon er meningsgivende ud fra sin kontekst. 

 

  

https://bibliotek.kk.dk/search/ting/test
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WCAG 2.1 - 2.4.5 niveau AA - Flere måder: 

Der findes mere end en måde at lokalisere en webside på inden for en samling af websi-
der. Undtaget er tilfælde, hvor websiden udgør et resultat af eller et trin i en proces. 
 

 Løsningen overholder dette succeskriterie 

Der findes flere måder at lokalisere en side på i løsningen, idet løsningen har en søge-
funktion. Løsningen lever således op til dette succeskriterium. 

 

WCAG 2.1 - 2.4.6 niveau AA - Overskrifter og ledetekster: 

Overskrifter og ledetekster beskriver emne eller formål. 

X Løsningen overholder ikke dette succeskriterie 

Løsningen bryder dette succeskriterie, da andre succeskriterier ikke overholdes. 

Der er generelt i løsningen fornuftigt formulerede overskrifter og ledetekster, hvor disse 
benyttes. Enkelte steder i løsningen forekommer dog, at labels ikke altid er tilknyttet de-
res respektive formularfelter og der benyttes visuelle overskrifter. Dermed lever løsnin-
gen ikke op til dette succeskriterium. 

Denne fejl er beskrevet yderligere under WCAG 1.3.1 ”Labels” og ”Visuelle overskrifter” 

 

WCAG 2.1 - 2.4.7 niveau AA - Synligt fokus: 

Enhver tastaturbetjent brugergrænseflade har en betjeningstilstand, hvor tastaturfokus-
indikatoren er synlig. 

X Løsningen overholder ikke dette succeskriterie 

Fejlene på løsningen er beskrevet nedenfor: 

Der er generelt synlig fokus på alle løsningens elementer. Den skjulte loginformular (Se 
WCAG 1.3.2 – Meningsfuld rækkefølge) modtager dog fokus, når formularen er skjult. 
Dermed er fokus ikke synligt.  

Der forekommer eksempler, på elementer der kun har synligt fokus på visse browsere: 
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Eksempel 41: https://bibliotek.kk.dk/  
Browser: Firefox 
Synlig fokus: Nej 

 
Eksempel 42: https://bibliotek.kk.dk/ 
Browser: Chrome 
Synlig fokus: Ja 

 
Eksempel 43: https://bibliotek.kk.dk/  
Browser: Firefox 
Synlig fokus: Ja 

 
Eksempel 44: https://bibliotek.kk.dk/  
Browser: Chrome 
Synlig fokus: Nej 

 

Formålet med dette succeskriterium er at hjælpe brugere, som benytter tastatur til at na-
vigere, med at se hvilket komponenter, der har tastaturets fokus. 

Det er muligt at sikre synligt fokus på tværs af browsere, via CSS: 

#mainnav a:hover, #mainnav a:active, #mainnav a:focus { 
    background-color: #DCFFFF; 
    color:#000066; 
  } 
  input.text:focus { 
  background-color: #7FFF00;  
  color: #000; 
  } 
  input[type=checkbox]:focus + label, input[type=radio]:focus + label { 
  background-color: #FF6;  
  color: #000;  
  }  
Det bør sikres at alle fokuserbare elementer, har synlig fokus.  

https://bibliotek.kk.dk/
https://bibliotek.kk.dk/
https://bibliotek.kk.dk/
https://bibliotek.kk.dk/
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4.2.5 Retningslinje – Input modalitet 
Gør det lettere for brugerne at betjene funktionalitet gennem andre indgange end tasta-
turet. 

 

WCAG 2.1 - 2.5.1 niveau A – Pege gestik: 

Alle funktioner, der bruger multitryk, swiping, dragging, eller tegning, kan betjenes med 
et enkelt tryk uden swiping, dragging, eller tegning, medmindre dette er afgørende for 
funktionaliteten. 

 Løsningen overholder dette succeskriterie 

Løsningen synes ikke at benytte multitryk, swiping, dragging, eller tegning, uden et 
enkelt tryk også kan aktivere funktionen. 

 

WCAG 2.1 - 2.5.2 niveau A – Input annullering: 

For funktioner der kan aktiveres med et enkelt tryk, er mindst et af de følgende udsagn 
sande: 

• Ingen Down-Events 
Down-events (f.eks. touchstart eller mousedown) benyttes ikke til at aktivere 
funktioner; 

• Afbryd eller fortryd 
Afslutningen af en funktion benytter sig af up-event (f.eks. touchend eller mou-
seup), og der findes en mekanisme til at afbryde funktionen før færdiggørelsen el-
ler for at fortryde funktionen efter færdiggørelse; 

• Up-event ophævelse 
Funktioner der aktiveres af en down-event reverserer ethvert resultat ved aktive-
ring af up-event; 

• Essentielt 
Er det essentielt for funktionen at afslutte med et down-event er dette tilladt. Men 
kun hvis det ikke er muligt at afslutte med en up-event. 

 Løsningen overholder dette succeskriterie 

Løsningen synes ikke at benytte down-events til at aktivere essentielle funktioner. 
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WCAG 2.1 - 2.5.3 niveau A – Label i navn: 

For brugergrænsefladekomponenter med tilknyttede labels, der indeholder tekst eller bil-
leder, indeholder navnet den tekst, der præsenteres visuelt. 

Synlige labels skal stemme overens med det programmeringsmæssige navn, der angives 
i f.eks. for eller aria-label attributter. 

X Løsningen overholder ikke dette succeskriterie 

Løsningen bryder dette succeskriterie, da andre succeskriterier ikke overholdes. 

Løsningens synlige labels er tilknyttet formularelementer og det programmeringsmæssige 
navn svare til den synlige tekst. Det er dog ikke alle formularelementer, der har tilknyttet 
et programmeringsmæssigt navn.  

Denne fejl er beskrevet yderligere under WCAG 1.3.1 ”Labels”. 

 

WCAG 2.1 - 2.5.4 niveau A – Bevægelsesaktivering: 

Funktioner, der kan betjenes ved hjælp af enhedsbevægelse eller brugerbevægelse, kan 
også betjenes af brugergrænsefladekomponenter og reaktion på bevægelser kan deakti-
veres for at forhindre utilsigtet aktivering, undtagen når: 

• Understøttet interface 
Bevægelsen bruges til at betjene funktionalitet via en tilgængelig understøttet 
brugergrænseflade. 

• Vigtig 
Bevægelsen er afgørende for funktionen. 

 Løsningen overholder dette succeskriterie 

Løsningen synes ikke at benytte enhedsbevægelser til at aktivere funktioner. 
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4.3 Princip 3: Forståelig 
Information og betjening af brugergrænsefladen skal være forståelig. 

4.3.1 Retningslinje - Læselig 
Tekstbaseret indhold skal gøres læseligt og forståeligt. 

 

WCAG 2.1 - 3.1.1 niveau A - Sproget på siden: 

Det naturlige standardsprog for hver side kan bestemmes programmeringsmæssigt. 

X Løsningen overholder ikke dette succeskriterie 

Løsningens engelske del er ikke bestemt programmeringsmæssigt. 

Alle sider i løsningen synes programmeringsmæssigt at være sat til dansk. Da der også 
findes en engelsksproget del af løsningen, skal disse ligeledes være programmerings-
mæssigt sat til det pågældende sprog. 

 
Eksempel 45: https://bibliotek.kk.dk/temaer/copenhagen-libraries-english 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="da" lang="da" 
dir="ltr"></html> 

 

På overstående eksempel ses det, at lang-attributten er sat med værdien ”da”. Da spro-
get på siden er engelsk, burde denne værdi være ”en”. Det kodemæssigt sprog bør æn-
dres til engelsk, når denne del af løsningen præsenteres.  

Konsekvensen ved sider med forkert sprogmarkering i koden er, at indholdet bliver ufor-
ståelige for en skærmlæserbruger, da teksten bliver læst op med en forkert talesyntese 
(sprog). 

 

https://bibliotek.kk.dk/temaer/copenhagen-libraries-english
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WCAG 2.1 - 3.1.2 niveau AA - Sprog, der anvendes til dele af indhold: 

Det naturlige sprog, der anvendes i hver passage eller frase i indholdet, kan bestemmes 
programmeringsmæssigt; undtaget herfra er egennavne, tekniske termer, ord med ube-
stemmeligt sproglig baggrund samt ord eller vendinger, der er blevet en del af sprogbru-
gen i den tekst, de umiddelbart indgår i. 

X Løsningen overholder ikke dette succeskriterie 

Løsningen anvender steder engelsk til dele af indhold, på sider der er opmærket som 
dansk. 

 
Eksempel 46: https://bibliotek.kk.dk/gatewayf/registration/information  

På overstående eksempel benytter løsningen engelsk, på en side der er opmærket som 
dansk. Benyttes der tekst på et andet sprog, end det løsningen programmeringsmæssigt 
er opmærket med, skal teksten opmærkes med en lang-attribut. I dette tilfælde 
lang=”en”. 

 

 

  

https://bibliotek.kk.dk/gatewayf/registration/information
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4.3.2 Retningslinje - Forudsigelig 
Websider skal præsenteres og fungere på forudsigelige måder. 

 

WCAG 2.1 - 3.2.1 niveau A - I fokus: 

Når en komponent kommer i fokus, medfører dette ikke en ændring af kontekst. 

 Løsningen overholder dette succeskriterie 

Der synes ikke at forekomme ændringer af kontekst ved skiftende fokus. 

WCAG 2.1 - 3.2.2 niveau A - Ved input: 

Ændring af indstillingerne i en hvilken som helst brugergrænsefladekomponent medfører 
ikke automatisk ændring af kontekst, medmindre brugeren er blevet advaret herom, in-
den komponenten anvendes. 

 Løsningen overholder dette succeskriterie 

Der er ikke fundet komponenter, som ændrer kontekst ved input. 

WCAG 2.1 - 3.2.3 niveau AA - Konsekvent navigation: 

Navigationsmekanismer, der gentages på flere websider inden for en samling af websi-
der, skal optræde i samme relative rækkefølge, hver gang de gentages, medmindre bru-
geren selv foretager en ændring. 

 Løsningen overholder dette succeskriterie 

Navigationen synes at være konsistent i løsningen. 

WCAG 2.1 - 3.2.4 niveau AA - Konsekvent identifikation: 

Komponenter med samme funktion inden for en række websider skal defineres konse-
kvent. 

 Løsningen overholder dette succeskriterie 

Identifikationen af komponenter med samme funktion synes at være konsistent i løs-
ningen. 
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4.3.3 Retningslinje - Inputhjælp 
Brugere skal have hjælp til at undgå og rette fejl. 

 

WCAG 2.1 - 3.3.1 niveau A - Identifikation af fejl: 

Hvis en inputfejl registreres automatisk, skal det fejlbehæftede element identificeres, og 
fejlen beskrives for brugeren ved hjælp af tekst. 

 Løsningen overholder dette succeskriterie 

Løsningen gør brugere opmærksomme på fejl i input felter. 

WCAG 2.1 - 3.3.2 niveau A - Ledetekster eller instruktioner: 

Der findes ledetekster eller instruktioner, når indhold kræver brugerinput. 

X Løsningen overholder ikke dette succeskriterie 

I løsningen forekommer en række eksempler på ledetekster, som ikke er eksplicit til-
knyttet formularfelter. Løsningen lever dermed ikke op til dette succeskriterium. Dette 
kan være et problem for brugere der eksempelvis anvender skærmlæser og samtidig 
skal være sikre på, hvad der skal indtastes / vælges i interaktive felter. 

Denne fejl er beskrevet yderligere under WCAG 1.3.1 ”Labels”. 

WCAG 2.1 - 3.3.3 niveau AA - Fejlforslag: 

Hvis en inputfejl registreres automatisk, og der findes forslag til rettelse af fejlen, skal 
forslagene præsenteres for brugeren, medmindre dette ville undergrave sikkerheden eller 
indholdets formål. 

 Løsningen overholder dette succeskriterie 

Løsningen præsenterer løsningsforslag for brugerne. 
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WCAG 2.0 - 3.3.4 niveau AA - Forhindring af fejl (juridisk, økonomisk, data): 

For websider, som medfører juridiske forpligtelser eller økonomiske transaktioner for bru-
geren, som tilpasser eller sletter data, som kan kontrolleres af brugeren i datalagringssy-
stemer, eller som afleverer svar på test udført af brugeren, skal mindst et af følgende 
punkter gælde: 

1. Reversibel: Det sendte er reversibelt. 
2. Tjek: Data, der indtastes af brugeren, tjekkes for inputfejl, og brugeren får mulig-

hed for at rette fejlene. 

Bekræftelse: Der findes en mekanisme som gør det muligt at gennemse, bekræfte eller 
rette information, før forsendelsen afsluttes. 

 Løsningen overholder dette succeskriterie 

For at løsningen skal leve op til dette succeskriterium, skal der enten være mulighed 
for at brugeren kan tjekke oplysningerne igennem en ekstra gang inden de endeligt 
sendes af sted, sådan som vi kender det fra netbank. Alternativt skal brugeren have 
mulighed for efter indtastning at kunne gå tilbage og rette i oplysningerne. Løsningen 
synes ikke at give mulighed for at forpligte sig juridisk eller økonomisk på løsningen. 
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4.4 Princip 4: Robust 
Indhold skal være robust nok til at kunne anvendes på stabil vis af en bred vifte af bru-
geragenter, herunder kompenserende teknologier. 

4.4.1 Retningslinje - Kompatibel 
Kompatibilitet med nuværende og fremtidige brugeragenter, herunder kompenserende 
teknologier, skal maksimeres. 

 

WCAG 2.0 - 4.1.1 niveau A - Parsing: 

I indhold, der er implementeret ved hjælp af opmærkningssprog, har elementer afslut-
tede start- og slut-tags, elementer er nestet efter deres specifikationer, de indeholder 
ikke attribut-dubletter og ID’er er unikke; undtaget herfra er tilfælde, hvor specifikatio-
nerne tillader disse funktioner. 

X Løsningen overholder ikke dette succeskriterie 

Det skal sikres at der ikke er syntaksfejl. Der er fundet en del syntaksfejl i koden via 
W3C validator værktøj.  

Alle dele af markup-koden og anvendte stylesheets bør være fri for syntaksfejl, jf. de 
angivne specifikationer, for at leve op til dette succeskriterium. 

I afsnittet ”Værktøjer” ovenfor findes henvisninger til værktøjer til at validere markup 
og CSS. 

Syntaksfejl betyder bl.a., at der er stor sandsynlighed for at netstedet præsenteres og 
afvikles forkert, og/eller inkonsekvent på tværs af browserplatforme. Desuden kan 
skærmlæsere og andre kompenserende teknologier have vanskeligt ved at gengive 
indholdet korrekt. 

 

WCAG 2.0 - 4.1.2 niveau A - Navn, rolle, værdi: 
For alle brugergrænsefladekomponenter (herunder, men ikke alene formularelementer, 
links og komponenter, der er genereret via scripts) gælder det, at navn og rolle kan be-
stemmes programmeringsmæssigt. Tilstande, egenskaber og værdier, der kan indstilles 
af brugeren, kan indstilles programmeringsmæssigt, og besked om ændringer i disse ele-
menter kan tilgås af brugeragenter, herunder kompenserende teknologier. 

X Løsningen overholder ikke dette succeskriterie 

For at leve op til dette succeskriterium bør det sikres, at label-elementer knyttes sam-
men med de formularfelter, som label-teksten beskriver funktionen for. I løsningen er 
der tilknyttet labels korrekt. Løsningen overholder derfor denne retningslinje.  

Denne fejl er beskrevet yderligere under WCAG 1.3.1 ”Labels”. 
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WCAG 2.1 - 4.1.3 niveau AA - Statusbeskeder: 
For indhold, der er implementeret via opmærkningssprog, kan statusbeskeder bestem-
mes programmeringsmæssigt gennem roller eller egenskaber, så de kan præsenteres for 
brugeren uden at modtage fokus. 

 Løsningen overholder dette succeskriterie 

Løsningen statusbeskeder er ikke implementeret via opmærkningssprog. 
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