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Indledning 

Diversa har i perioden 14. december 2018 – 18. januar 2019 gennemgået globalnaps.org i forhold til WCAG 
2.1 og desuden afprøvet hvor godt den i praksis fungerer når der navigeres dels ved hjælp af tastatur og dels 
ved hjælp af et skærmlæserprogram. 

ANVENDT STANDARD 
WCAG er en international standard for web-tilgængelighed, som bl.a. er gældende for danske offentlige 
myndigheders hjemmesider.  

Tilgængelighedsstandarden WCAG består af tre niveauer. Vi har gennemgået globalnaps.org for overholdelse 
af det mellemste niveau (AA), som er det obligatoriske krav til offentlige myndigheders hjemmesider i 
Danmark. For at overholde niveau (AA) skal alle succeskriterier på niveauet samt alle succeskriterier på 
niveau (A) være overholdt. Tilsammen drejer det sig om 50 succeskriterier. Nogle af succeskriterierne på de 
to niveauer minder om hinanden, men har nogle strengere krav til overholdelse på niveau (AA) end på niveau 
(A).  

VÆRKTØJER 
Vi har testet globalnaps.org i browserne Firefox 64 og Chrome 71. Testene er gennemført vha. 
tilgængelighedsværktøjerne Web Accessibility Toolbar, Siteimprove Accessibility, Text Spacing Bookmarklet, 
almindelig tastaturnavigation i browserne og skærmlæserprogrammerne Jaws og NVDA for Windows. 

Vi har testet et repræsentativt udvalg af sider, udvalgt med henblik på at nå omkring alle indholdstyper, 
workflows, navigations- og inputelementer.  

LÆSEVEJLEDNING 
Tabellen i afsnittet "Oversigt over succeskriterierne" viser, for hver af de 50 succeskriterier i WCAG 2.1 (AA), 
om websitet overholder det enkelte succeskriterium eller ej. Der linkes i oversigtstabellen over WCAG 
direkte til det relevante afsnit i WCAG-standarden, så det er nemt at finde uddybende information om 
problemstillingen. Siderne der linkes til er på engelsk, de findes ikke i en officiel dansk oversættelse. 

Afsnittet "Gennemgang af succeskriterierne" indeholder de tilgængelighedsfejl vi har fundet. For hvert 
succeskriterium der vurderes ikke at være overholdt: 

• Gives en kort beskrivelse af succeskriteriet og berørte brugergrupper. 

• Gives en beskrivelse af hver af de fejl vi har fundet i forhold til succeskriteriet. 

• Gives et eksempel på fejlen eller link til hvor den kan findes. 

• Gives eventuelt anbefalinger vedrørende fejlen. 
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Rapporten indeholder altså de typer af tilgængelighedsfejl vi har konstateret på websitet, men ikke 
nødvendigvis alle de steder samme type fejl går igen. 

De fejl vi vurderer til at have størst betydning, har vi markeret med en asterisk (*). Når vi vurderer 
fejlenes betydning, er det dels i forhold til hvor mange brugere, der reelt har et problem med at 
succeskriteriet ikke er overholdt, og dels i hvor høj grad fejlene har indflydelse på at udføre den 
handling eller funktion, der er på det pågældende sted. 

I forbindelse med beskrivelse af fejlenes betydning for brugerne benytter vi udtrykkene: 

• Kompenserende hjælpeprogrammer, generelt for de typer computerprogrammer der hjælper 
mennesker med forskellige typer funktionsnedsættelser med at tilgå hjemmesider. 

• Skærmlæserprogrammer, for de programmer der typisk benyttes af blinde til at få oplæst og 
navigere på hjemmesider. 

• Tastaturbrugere, for de brugere der ikke kan betjene en almindelig computermus eksempelvis på 
grund af lammelser, gigt, museskader eller andre motoriske handicaps. 

TESTEDE SIDER 
De sider, vi har taget udgangspunkt i for denne gennemgang, er: 

Sidetype Link til testet side 

Forside https://globalnaps.org/  
Sektionsside https://globalnaps.org/country/  
Sektionsside https://globalnaps.org/issue/  
Sektionsside https://globalnaps.org/ungp/  
Side https://globalnaps.org/country/australia/  
Side https://globalnaps.org/about/  
Side https://globalnaps.org/issue/finance-and-banking/  
Accordion https://globalnaps.org/country/italy/  
Kort https://globalnaps.org/  
Søgning https://globalnaps.org/?s=test  
Billeder https://globalnaps.org/human-rights-and-business-country-guides/  
Tabel https://globalnaps.org/country/argentina/  
Video https://globalnaps.org/resources/  
Dokumenter https://globalnaps.org/resources/   
Dokumenter https://globalnaps.org/human-rights-and-business-country-guides/  

 

Ved gennemgangen har vi også testet de forløb, der måtte være på siderne, hvilket har ledt til flere 
undersider end de nævnte ovenfor. 

https://globalnaps.org/
https://globalnaps.org/country/
https://globalnaps.org/issue/
https://globalnaps.org/ungp/
https://globalnaps.org/country/australia/
https://globalnaps.org/about/
https://globalnaps.org/issue/finance-and-banking/
https://globalnaps.org/country/italy/
https://globalnaps.org/
https://globalnaps.org/?s=test
https://globalnaps.org/human-rights-and-business-country-guides/
https://globalnaps.org/country/argentina/
https://globalnaps.org/resources/
https://globalnaps.org/resources/
https://globalnaps.org/human-rights-and-business-country-guides/
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Konklusion 

Vi vurderer at sidens funktioner og informationer generelt er mulige at bruge af brugere med 
kompenserende hjælpeprogrammer. Brugeroplevelsen er dog tvivlsom både for tastatur og skærmlæser 
brugere efter som de væsentligste problemer findes i forbindelse med de funktioner der egentlig er der for at 
gøre sidens informationer nemme at finde og bruge søgefunktioner, filtre, kort og menu. 
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Oversigt over succeskriterierne 

Det følgende er en oversigt over alle succeskriterierne i WCAG 2.1 og en status på, hvordan globalnaps.org 
klarer sig i forhold til det enkelte succeskriterium.  

Bemærk, at titlen på succeskriterierne i denne liste er links til det tilsvarende punkt i guiden ”Understanding 
WCAG 2.1” på https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding. Denne guide giver en indsigt i, hvad 
succeskriterierne betyder, og eksempler på, hvordan man lever op til dem.  

Succeskriterium Niveau Status 

1.1.1 – Ikke tekstbaseret indhold 

A Siden lever ikke op til dette 

1.2.1 – Rent lydindhold og rent videoindhold (forudindspillet) 

A Siden lever op til dette 

1.2.2 – Undertekster (forudindspillet) 

A Siden lever op til dette 

1.2.3 – Synstolkning eller mediealternativ (forudindspillet) 

A Siden lever op til dette 

1.2.4 – Undertekster (live) 

AA Siden lever op til dette 

1.2.5 – Synstolkning (forudindspillet) 

AA Siden lever op til dette 

1.3.1 – Information og relationer 

A Siden lever ikke op til dette 

1.3.2 – Meningsfuld rækkefølge 

A Siden lever op til dette 

1.3.3 – Sensoriske egenskaber 

A Siden lever op til dette 

1.3.4 – Orientering AA Siden lever op til dette 

1.3.5 – Identificering af formål med input AA Siden lever op til dette 

1.4.1 – Anvendelse af farve 

A Siden lever ikke op til dette 

1.4.2 – Kontrol af lyd 

A Siden lever op til dette 

1.4.3 – Kontrast (minimum) 

AA Siden lever ikke op til dette 

1.4.4 – Ændring af tekststørrelse 

AA Siden lever ikke op til dette 

1.4.5 – Billeder af tekst 

AA Siden lever ikke op til dette 

1.4.10 – Reflow AA Siden lever ikke op til dette 

1.4.11 – Kontrast for ikke-tekst baseret indhold AA Siden lever ikke op til dette 

1.4.12 – Tekst Afstand AA Siden lever ikke op til dette 

1.4.13 – Indhold ved hover eller fokus AA Siden lever op til dette 

2.1.1 – Tastatur 

A Siden lever ikke op til dette 

2.1.2 – Ingen tastaturfælde 

A Siden lever op til dette 

2.1.4 – Tastatur Genveje A Siden lever op til dette 

2.2.1 – Justerbar tastehastighed 

A Siden lever op til dette 

2.2.2 – Pause, stop, skjul 

A Siden lever op til dette 

2.3.1 – Grænseværdi på tre glimt eller derunder 

A Siden lever op til dette 

2.4.1 – Spring over blokke 

A Siden lever op til dette 

2.4.2 – Sider har titler 

A Siden lever op til dette 

https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/non-text-content.html
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/audio-only-and-video-only-prerecorded
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/captions-prerecorded
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/audio-description-or-media-alternative-prerecorded
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/captions-live
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/audio-description-prerecorded
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/info-and-relationships
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/meaningful-sequence
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/sensory-characteristics
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/orientation
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/identify-input-purpose
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/use-of-color
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/audio-control
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/contrast-minimum
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/resize-text
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/images-of-text
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/reflow
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/non-text-contrast
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/text-spacing
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/content-on-hover-or-focus
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/keyboard
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/no-keyboard-trap
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/character-key-shortcuts
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/timing-adjustable
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/pause-stop-hide
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/three-flashes-or-below-threshold
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/bypass-blocks
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/page-titled
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Succeskriterium Niveau Status 

2.4.3 – Fokusrækkefølge 

A Siden lever ikke op til dette 

2.4.4 – Formål med links (i kontekst) 

A Siden lever ikke op til dette 

2.4.5 – Flere måder 

AA Siden lever op til dette 

2.4.6 – Overskrifter og labels 

AA Siden lever ikke op til dette 

2.4.7 – Synligt fokus 

AA Siden lever ikke op til dette 

2.5.1 – Markør Gestikker A Siden lever ikke op til dette 

2.5.2 – Markør Annullering A Siden lever op til dette 

2.5.3 – Label tekst i navnet A Siden lever op til dette 

2.5.4 – Bevægelsesbetjening A Siden lever op til dette 

3.1.1 – Sproget på siden 

A Siden lever op til dette 

3.1.2 – Sprog, der anvendes på dele af indhold 

AA Siden lever ikke op til dette 

3.2.1 – I fokus 

A Siden lever op til dette 

3.2.2 – Ved input 

A Siden lever op til dette 

3.2.3 – Konsekvent navigation 

AA Siden lever op til dette 

3.2.4 – Konsekvent identifikation 

AA Siden lever op til dette 

3.3.1 – Identifikation af fejl 

A Siden lever op til dette 

3.3.2 – Ledetekster eller instruktioner 

A Siden lever ikke op til dette 
3.3.3 – Fejlforslag AA Siden lever op til dette 
3.3.4 – Forhindring af fejl (juridisk, økonomisk, data) 

AA Siden lever op til dette 
4.1.1 – Parsing 

A Siden lever op til dette 

4.1.2 – Navn, rolle, værdi 

A Siden lever ikke op til dette 

4.1.3 – Status meddelelse AA Siden lever op til dette 

 

 

https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/focus-order
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/link-purpose-in-context
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/multiple-ways
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/headings-and-labels
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/focus-visible
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/pointer-gestures
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/pointer-cancellation
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/label-in-name
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/motion-actuation
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/language-of-page
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/language-of-parts
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/on-focus
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/on-input
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/consistent-navigation
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/consistent-identification
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/error-identification
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/labels-or-instructions
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/error-suggestion
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/error-prevention-legal-financial-data
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/parsing
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/name-role-value
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/status-messages


GENNEMGANG AF SUCCESKRITERIERNE 
 

Side 8 
 

Gennemgang af succeskriterierne  

De fejl, som vi vurderer, er af alvorlig karakter, har vi markeret med en asterisk (*). Hvor alvorlig, vi har 
vurderet en fejl til at være, afhænger både af, hvor mange brugere, der reelt vil opleve problemet, og hvor 
meget fejlen betyder for at kunne gennemføre den handling eller funktion, som siden lægger op til.  

1.1.1 – IKKE TEKSTBASERET INDHOLD (A) * 
Siden lever ikke op til dette succeskriterium 

Indhold som ikke er tekstbaseret, skal have et tekstalternativ, da tekst kan formidles så det er læsbart for flest 
mulige sanser. 

Grafiske elementer i kort * 

Kortet på forsiden består af flere klikbare områder som er lavet vha. SVG-grafik. Hvert land er sin egen grafik, 
hvilket betyder at skærmlæserbrugere vil få hvert land i kortet læst op som ”grafik klikbar”. Dette vil være 
meget forvirrende for forskærmlæserbrugere, da de ikke bliver introduceret til kortet igennem en overskrift 
og fordi der vil være en meget stor mængde af grafiske elementer man skal navigere igennem for at komme 
forbi kortet. 

Eksempel – Kort 

 

Fundet her: https://globalnaps.org/  

Anbefalinger 

• Da kortet er meget komplekst og fordi de samme informationerne kan findes vha. hovedmenuen, 
anbefaler vi at kortet skjules for skærmlæserbrugere med en aria-hidden attribut. 

https://globalnaps.org/
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Alterna�v tekst 

Hvert issue har en række mål som de hører sammen med. Disse mål er repræsenteret i form af billeder. Disse 
billeder har en alternativ tekst, men teksten giver ikke nogen mening når man får den læst op som 
skærmlæserbrugere. Et eksempel er mål 8, som har alternativ teksten ” E sdg goals icons individual rgb 08”. 

Eksempel – Mål 

 
Fundet her: https://globalnaps.org/issue/childrens-rights/  

Alterna�vtekst på dekora�ve billeder 

Der er fundet flere eksempler på billeder, hvor der er en alternativ tekst på dekorative billeder. Hvis 
dekorative billeder har en alternativ tekst, vil det være mere besværligt for skærmlæserbrugere at navigere 
igennem siden, da der vil være en masse overflødig information som bliver læst op.  

Eksempel - emner 

 

Fundet her: https://globalnaps.org/  

https://globalnaps.org/issue/childrens-rights/
https://globalnaps.org/
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Eksempel - lande 

 

Fundet her: https://globalnaps.org/country/   

Eksempel – joniske søjler 

 

Fundet her: https://globalnaps.org/ungp/  

Anbefalinger 

• Giv de dekorative billeder en tom alternativ tekst alt=””. 

• Slå billedlinks og tekstlinks sammen til samlede links. Dette giver færre navigationssteps for tastatur- og 
skærmlæserbrugere. 

 

  

https://globalnaps.org/country/
https://globalnaps.org/ungp/
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PDF billedlink 

På siden ”Resources” er der en række af pdf-dokumenter man kan downloade på forskellige sprog. Hvert 
dokument har et billede, en overskrift og et sæt download links til forskellige sprogversioner. Billedet er et 
link til den engelske version af dokumentet, men alternativ teksten afspejler ikke dette, eksempler på 
alternativ tekster er ”Naps analysis front page” og ”Screen shot 2017 11 29 at 11.47.33”. Det vil derfor være 
svært for skærmlæserbrugere at gennemskue funktionen af billedlinket. 

Eksempel – Pdf-dokumenter 

 
Fundet her: https://globalnaps.org/resources/  

Anbefalinger 

• Da der er links til alle versioner af pdf’erne efter deres titel, anbefaler vi at linket fra billedet fjernes og at 
billedet får en tom alternativ tekst, så det ikke bliver læst af skærmlæsere. 

  

https://globalnaps.org/resources/
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1.3.1 – INFORMATION OG RELATIONER (A) * 
Siden lever ikke op til dette succeskriterium 

De informationer og relationer som fremgår af sidens visuelle layout, skal også være gengivet i sidens 
kodemæssige struktur. Dette gør at brugere som benytter en skærmlæser vil få den samme information som 
seende brugere. 

Issue og Country søgning * 

Som skærmlæserbruger er det svært at anvende de to søgefunktioner på siderne Issues og Countries. Dette 
skyldes at søgefunktionen giver en liste af muligheder at vælge imellem, i takt med at man indtaster sit 
søgeord. Denne liste bliver ikke formidlet til skærmlæseren, så man ved som skærmlæserbrugere ikke at den 
findes. Det betyder også at det er meget svært at bruge søgefunktionen. 

Eksempel – Issues Søgefunktion 

 
Fundet her: https://globalnaps.org/issue/  

https://globalnaps.org/issue/
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Eksempel – Countries søgefunktion 

 
Fundet her: https://globalnaps.org/country/  

Anbefalinger 

• Sørg for at listen med resultater kan læses op af skærmlæsere. 

• Følg retningslinjerne fra WAI-ARIA Authoring Practices 1.1 for tilgængelige combobokse. 
https://www.w3.org/TR/wai-aria-practices-1.1/#combobox  

 

  

https://globalnaps.org/country/
https://www.w3.org/TR/wai-aria-practices-1.1/#combobox
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Print og PDF Dialog 

Der findes en print- og pdf-funktion på de fleste sider, som åbner et nyt overlay vindue. Fokus bliver ikke 
automatisk flyttet til det første element i vinduet, hvilket gør det svært for skærmlæser- og tastaturbrugere at 
finde selve vinduet. Derudover kan både tastatur og skærmlæser fokus navigere i indholdet på selve siden, 
bag ved det nye overlay vindue, hvilket gør det svært at bruge funktionen som skærmlæserbruger. 

Eksempel – Overlay vindue 

 
Fundet her: https://globalnaps.org/country/argentina/  

Eksempel – Overlay i overlay 

 
Fundet her: https://globalnaps.org/country/argentina/ 

Anbefalinger 

• Sørg for at fokus begrænses til overlay vinduet når det er åbnet. 

• Følg retningslinjerne fra WAI-ARIA Authoring Practices 1.1 for tilgængelige overlay vinduer. 
https://www.w3.org/TR/wai-aria-practices-1.1/#dialog_modal   

 

https://globalnaps.org/country/argentina/
https://globalnaps.org/country/argentina/
https://www.w3.org/TR/wai-aria-practices-1.1/#dialog_modal
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Links mangler tekst 

På siden med forretningsguides, er der under hver guide plads til tre links, til forskellige oversættelser. Hvis 
der ikke er tre oversættelser af et dokument, er der blevet indsat tomme links som linker til siden man 
allerede er på. Da disse skjulte links ikke har nogen tekst, bliver URL-adressen læst op i stedet for, hvilket ikke 
giver meget mening for skærmlæserbrugere. Derudover skaber det også en masse ekstra navigationssteps for 
både skærmlæser- og tastaturbrugere. 

 
Fundet her: https://globalnaps.org/human-rights-and-business-country-guides/  

Anbefalinger 

• Fjern de tomme links og de tilhørende <br> tags fra siden 

• Hvis de tomme links er vigtige i forhold til layout, bør de skjules. Placer alle de tomme links og <br> tags i 
et nyt <span> element og giv dette <span> element en aria-hidden=”true” attribut.  

  

https://globalnaps.org/human-rights-and-business-country-guides/
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1.4.1 – ANVENDELSE AF FARVE (A) * 
Siden lever ikke op til dette succeskriterium 

Farve må ikke være det eneste visuelle middel der bruges, for at indikere en funktion eller information, da 
brugere med nedsat, eller intet, farvesyn vil have svært ved at identificere dem. 

Farvning af emner * 

Der bruges kun farve til at angive om et emne hører under ”Sector” og ”Topic” kategorierne. Folk som ikke 
kan se farverne kan ikke se om den enkelte rubrik er det ene eller det andet. 

Eksempel 

 
Fundet her https://globalnaps.org/issue/  

Anbefalinger 

• Farverne bør suppleres af ordene ”topic” og ”sector” nede i felterne. 

 

  

https://globalnaps.org/issue/
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Linkfarve * 

Da der ikke er nogen visuel markør af links andet end farve, skal kontrasten mellem den almindelige tekst og 
linkteksten være over 3:1. Her er kontrasten kun 2.8:1. Derudover kommer der heller ikke nogen yderligere 
visuel markør når man har fokus på linket. 

Eksempel – Link i tekst 

 

Fundet her https://globalnaps.org/issue/construction/  

Anbefalinger 

• Tilføj en visuel markør mere til linkteksten, f.eks. en understregning, så det er visuelt tydeligt hvad der er 
links 

Farvekodning i kort 

I kortet er landene angivet med farver som indikerer hvordan de arbejder med NAP. Dette er et problem for 
brugere som ikke kan identificere farverne.  

Eksempel – Verdenskort 

 

Fundet her: https://globalnaps.org/  

Anbefalinger 

• I stedet for kun at benytte farver, så bør de tre kategorier ligeledes tilknyttes fx et mønster. 

https://globalnaps.org/issue/construction/
https://globalnaps.org/
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1.4.3 – KONTRAST (MINIMUM) (AA) 
Siden lever ikke op til dette succeskriterium 

For at overholde reglerne for kontrast, skal kontrasten mellem tekst og baggrund være over 4,5:1 for 
almindelig tekst og 3:1 for stor tekst.  

Linktekst 

Kontrasten i eksemplet med den lyse baggrund er kun 4.2:1 og i eksemplet med den mørke baggrund er den 
3.1, hvilket er under minimum. 

Eksempel – lys baggrund 

 

Fundet her https://globalnaps.org/  

Eksempel – mørk baggrund 

 

Fundet her https://globalnaps.org/  

Anbefalinger 

• Farven på linkteksterne bør være mørkere, vi anbefaler farven #046749, da denne har en kontrast på 
over 4.5 på den mørke baggrund. 

  

https://globalnaps.org/
https://globalnaps.org/
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1.4.4 – ÆNDRING AF TEKSTSTØRRELSE (AA) 
Siden lever ikke op til dette succeskriterium 

Brugere med nedsat syn vil have brug for at kunne zoome ind på siden, for bedre at kunne se indholdet. 
Siden skal kunne klare at der zoomes til 200% uden at information går tabt. 

Tekst bliver skjult 

Der er tekst som i versionen der hvor der er zoomet til 200% vokser ud af sine kasser.  

Eksempel - Principper 

 

Fundet her https://globalnaps.org/ungp/  

Anbefalinger 

• Kaserne skal dynamisk kunne tilpasse sig indholdet, så der ikke er tekst der bliver skjult. 

 

https://globalnaps.org/ungp/
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1.4.5 – BILLEDER AF TEKST (AA) 
Siden lever ikke op til dette succeskriterium 

Tekst i billeder er ikke tilgængelig for brugere som anvender skærmlæser eller lignede hjælpeprogrammer. Og 
her er en god alternativ tekst ikke nok, da ordblinde, for eksempel, ikke har adgang til alternativ teksten på 
billedet og derfor har brug for at kunne markere teksten, før end den kan læses op. 

Derudover risikerer man af folk med nedsat syn, som har brug for at zoom til 200%, vil se billeder med en 
meget lav opløsning, som ikke længere giver mening visuelt. 

Knap �l print og PDF 

I dette link er der tekst som er vist som billede, så teksten ikke kan læses op, hvilket er problem for ordblinde. 
Derudover efterlader billedet indtryk af at der er tale om to separate funktioner (print og PDF-visning). Det vil 
være forvirrende for de fleste brugere, men særligt for de som har nedsat kognition. 

Eksempel – Print og PDF 

 

Fundet her: https://globalnaps.org/issue/childrens-rights/  

Anbefalinger 

• Lav et ikon og en linktekst som beskriver funktionaliteten som en samlet enhed.  

 

Ikoner af tekst 

I disse ikoner er der billeder af tekst. Dette betyder at teksten ikke kan markeres og læses af de værktøjer der 
benyttes af ordblinde. 

Eksempel – Mål 

 

Fundet her: https://globalnaps.org/issue/childrens-rights/  

Anbefalinger 

• Fjern teksten fra billedet og indsæt den ved hjælp af HTML og CSS. 

https://globalnaps.org/issue/childrens-rights/
https://globalnaps.org/issue/childrens-rights/
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1.4.10 – REFLOW (AA) 
Siden lever ikke op til dette succeskriterium 

Ved zoom til 400% skal alt indhold i PDF, ePub og websider centreres i en kolonne, hvilket betyder at det kun 
er nødvendigt at navigere i en retning. 

Tekst vokser ud af skærmen 

I reflow-visningen er der tekst i tabellen som vokser ud af skærmen. 

Eksempel - tabeltekst 

 

Fundet her: https://globalnaps.org/country/argentina/  

Anbefalinger 

• Tabeller behøves ikke at overholde kravet om reflow, så når der er indhold som vokser ud af skærmen 
som denne tabel, skal det være muligt at navigere horisontalt i tabellen. 

 

  

https://globalnaps.org/country/argentina/
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1.4.11 – KONTRAST FOR IKKE-TEKST BASERET INDHOLD (AA) 
Siden lever ikke op til dette succeskriterium 

Ikke-tekst baseret indhold skal have en kontrast på minimum 3:1. Dette gør sig gældende for visuelle effekter 
på brugergrænseflade komponenter, så som knapper, der indikerer tilstanden af komponenten, ved at ændre 
farven, eksempelvis ved fokus og hover. Hvis brugergrænseflade komponenter har et omrids, skal dette også 
have en kontrast, til det tilstødende element, på minimum 3:1. 

Grafiske elementer, hvis mening er vigtigt for at forstå indholdet, skal også overholde kontrast kravet. 
Forskellige elementer i en grafik skal have en kontrast på mere end 3:1 til de tilstødende elementer. Det 
betyder at kompleks grafik, så som diagrammer, kan nedbrydes i mindre grafiske elementer, som alle skal 
overholde kontrast kravet til de tilstødende elementer. 

Lav kontrast i verdenskortet på forsiden 

Kontrasten mellem landene og den hvide baggrund er for lav. For den orange er den 2,6:1, for den grønne er 
den 2,5:1, for den blå er den 2,3:1 og for den grå er den 1,6:1. 

Eksempel – kort 

 

Fundet her: https://globalnaps.org/  

Anbefalinger 

• Kontrasten mellem to farver skal være over 3:1. For den orange farve kunne man bruge farven #EB6D00, 
for den blå #349BDF, for den grønne kunne man bruge #799E00 og for den grå kunne man bruge 
#949494. 

 

  

https://globalnaps.org/
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1.4.12 – TEKST AFSTAND (AA) 
Siden lever ikke op til dette succeskriterium 

Brugere skal kunne anvende deres egne styles, når de bruger et website og dette skal kunne gøres uden at 
information mistes, for eksempel ved at tekst vokser ud af sin kasse og bliver skjult. Websitet skal derfor 
kunne tåle at linje højde, afstand efter paragrafer, bogstav afstand og ord afstand ændres. Det vil gøre det 
lettere for ordblinde og brugere med nedsat syn at læse indholdet på siden. 

Tal forsvinder ved forøget tekstafstand 

På undersiden https://globalnaps.org/ungp/ forsvinder tallene i den midterste kolonne ”Corporate 
responsibility to respect”, når afstanden mellem bogstaverne øges. 

Eksempel – Principper 

 

Fundet her: https://globalnaps.org/ungp/  

Anbefalinger 

• Indholdet skal kunne bestå på siden, selvom der ændres på både afstande mellem bogstaver, ord og 
linjer. 

  

https://globalnaps.org/ungp/
https://globalnaps.org/ungp/
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2.1.1 – TASTATUR (A) * 
Siden lever ikke op til dette succeskriterium 

Alle funktioner og alt indhold på siden skal være tilgængeligt via tastaturet. 

Filterfunk�oner kan ikke �lgås via tastaturnaviga�on * 

Der er på flere sider filterfunktioner der kan benyttes til at filtrere indholdet. Disse kan ikke benyttes ved brug 
af tastaturet, da tastaturfokus springer forbi funktionerne.  

Eksempler – Problemer filter  

 
Fundet her: https://globalnaps.org/ 

Eksempler – Lande filter 

 
Fundet her: https://globalnaps.org/country/  

Anbefalinger 

• Lav filtrene som knapper <button> elementer, da knapper som udgangspunkt kan få tastaturfokus. 

 

Accordion med referencer * 

På siderne for hvert enkelt ”Issue” er der et accordion element, som indeholder referencer. Dette accordion 
element er lavet anderledes, end de andre accordion elementer på siden, og kan ikke få tastaturfokus. 

Eksempel – Reference accordion 

 

Fundet her: https://globalnaps.org/issue/childrens-rights/  

Anbefalinger 

• Benyt den accordion implementering som er brugt ved accordion elementerne for hvert land, da disse 
kan få tastaturfokus. Læs mere om implementering af tilgængelige accordion elementer i Wai ARIA 
Authoring Practices 1.1. 

https://globalnaps.org/
https://globalnaps.org/country/
https://globalnaps.org/issue/childrens-rights/
https://www.w3.org/TR/wai-aria-practices-1.1/#accordion
https://www.w3.org/TR/wai-aria-practices-1.1/#accordion
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Kor�unk�onen kan ikke �lgås ved tastaturnaviga�on 

Funktionen hvor oplysningerne om de enkelte lande, ved tryk på kortet, kan ikke benyttes med 
tastaturnavigation. Ved tastaturnavigationen rykkes man fra det øverste menupunkt ”About” til ”Explore by 
Issue”, som findes efter kortet. 

Eksempel – Kort navigation 

 

Fundet her: https://globalnaps.org/  

Anbefalinger 

• Kortet skal kunne anvendes ved brug af tastaturet. Det skal være muligt at tappe mellem de forskellige 
lande i kortet. 

  

https://globalnaps.org/
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2.4.3 – FOKUSRÆKKEFØLGE (A) 
Siden lever ikke op til dette succeskriterium 

Fokusrækkefølgen på en side skal normalt være orienteret i forhold til den almindelige læserækkefølge. Det 
vil sige fra venstre mod højre og fra toppen og ned. 

Hovedmenuen 

Fokusrækkefølgen i hovedmenuen følger ikke den naturlige læserækkefølge, da man springer fra ”logo” til 
søgefunktionen. Derved springes ”Explore by”, ”Resources” og ”About” over.  

Eksempel – i nuværende rækkefølge 

 

Fundet her: https://globalnaps.org/   

Anbefalinger 

Vi anbefaler følgende fokusrækkefølge: 

 

  

https://globalnaps.org/


GENNEMGANG AF SUCCESKRITERIERNE 
 

Side 27 
 

2.4.4 – FORMÅL MED LINKS (I KONTEKST) (A) 
Siden lever ikke op til dette succeskriterium 

Formålet med et link bør fremgå af linkteksten. Det er vigtigt for eksempelvis skærmlæserbrugere, som typisk 
vil få vist sidens links på en liste eller springe mellem links med tab tasten. 

Ens download link-navne 

Landerapporterne har ens link-navne så som english, shqip eller espanol. Disse navne fortæller ikke 
skærmlæserbrugere hvad linkene indeholder, da linkene kun er visuelt knyttet til forskellige rapporter.   

Eksempel – Download links 

 
Fundet her: https://globalnaps.org/human-rights-and-business-country-guides/  

Anbefalinger 

• Giv linkene en aria-label attribut med en beskrivende tekst som fx: ”Download the Argentine PDF-guide 
in english”. 

 

  

https://globalnaps.org/human-rights-and-business-country-guides/
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Links med samme tekst 

Når man har lavet en søgning, vil hvert søgeresultat have et link med teksten ”Read More”, hvilket ikke siger 
noget om hvad linket indeholder og samtidigt vil skærmlæserbrugere ikke kunne kende forskel på hvert link.  

Eksempel – søgeresultater 

 

Fundet her: https://globalnaps.org/?s=read+more  

Anbefalinger 

• Brug aria-label eller aria-labelledby attributterne til at give hvert link en mere nøjagtig beskrivelse af 
deres funktion. 

  

https://globalnaps.org/?s=read+more
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2.4.6 – OVERSKRIFTER OG LABELS (AA) * 
Siden lever ikke op til dette succeskriterium 

Hvis overskrifter og labels er beskrivende for deres indhold, vil det gøre navigationen af siden lettere for 
skærmlæserbrugere og brugere med nedsat kognitive evner. 

Søgeikon mangler beskrivende label * 

Ikonet i hovedmenuen, som åbner søgefunktionen, har ikke nogen label og bliver derfor kun læst på som 
”link”. Det vil gøre det svært for skærmlæserbrugere at finde og bruge søgefunktionen. Der er også 
problemer med de lokale søgefunktioner man finder på nogle undersider, da søgeikonerne heller ikke har 
nogen label. 

Eksempel – Søgeikon 

 
Fundet her: https://globalnaps.org/  

Eksempel – Lokalt søgeikon 

 
Fundet her: https://globalnaps.org/issue/  

Anbefalinger 

• Giv ikonet et tilgængeligt navn ved at bruge aria-label eller aria-labelledby attributterne. 

 

https://globalnaps.org/
https://globalnaps.org/issue/
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Luk overlay knap 

I print og pdf overlay vinduet er der en knap som kan bruges til lukke det igen. Denne knap har navnet 
”Close”. Hvis man trykker på knapperne Print og PDF i starten af overlayet, åbnes der et yderligere overlay, 
oven på det andet, og dette har også en luk knap med navnet ”Close”. Her vil det være umuligt for 
skærmlæserbrugere at gennemskue hvilken knap der hører til hvilket overlay. 

Eksempel – To luk knapper 

 
Fundet her: https://globalnaps.org/country/argentina/ 

Anbefalinger 

• Giv hver knap et mere beskrivende navn, så skærmlæserbruger kan forstå hvad der bliver lukket. Et 
eksempel kunne være, ”Close the PDF download overlay”. 

 

Combobokse mangler label 

I print og pdf overlay vinduet er der to combobokse som ikke har noget tilgængeligt navn, det betyder at 
skærmlæserbrugere ikke vil vide hvad deres funktion er og vil derfor ikke være i stand til at bruge dem. 

Eksempel – Combobokse 

 
Fundet her: https://globalnaps.org/country/argentina/  

Anbefalinger 

• Tilføj en aria-label attribut til hver comboboks og give dem navne, f.eks. ”Set text size” og ”Set image 
size” 

https://globalnaps.org/country/argentina/
https://globalnaps.org/country/argentina/
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2.4.7 – SYNLIGT FOKUS (AA) * 
Siden lever ikke op til dette succeskriterium 

 Hvis der mangler synligt fokus på elementer er det svært som tastaturbruger at orientere sig på siden. 

Synligt fokus i hovedmenuen * 

Der er intet synligt fokus i menupunkterne ”Explore by” og Resources, da drop-down menuerne ikke folder 
sig ud, når indholdet i dem har fokus. 

Eksempel 

 

Fundet her: https://globalnaps.org/  

Anbefalinger 

• Se vores anbefaling om hovedmenuen under punkt 4.1.2 – Navn, rolle, værdi/tilstand 

 

  

https://globalnaps.org/
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Intet synligt fokus i accordion bokse * 

Der er ikke synligt fokus når der navigeres ned i accordion-boksene, som findes på flere sider.  

Eksempel - Lande 

 

Fundet her: https://globalnaps.org/issue/childrens-rights/  

Eksempel – Read more 

 
Fundet her: https://globalnaps.org/issue/finance-and-banking/  

Anbefalinger 

• Tilføj synligt fokus til accordion elementerne.  

 

  

https://globalnaps.org/issue/childrens-rights/
https://globalnaps.org/issue/finance-and-banking/
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Intet synligt fokus i faner * 

Der er intet synligt fokus i når man navigerer med tastaturet til nedenstående links. 

Eksempel – Faner 

 

Fundet her: https://globalnaps.org/country/belgium/  

Anbefalinger 

• Tilføj synligt fokus til fanerne. 

 

Cookie-informa�onen bibeholdes i koden når der trykkes ok 

Når der trykkes ok til cookies i bunden af skærmen, forsvinder cookieinformationen visuelt fra skærmen, den 
ligger der dog stadig i koden, og man kan få fokus på den ved at tappe sig frem. 

Eksempel – Cookie besked 

 

Fundet her: https://globalnaps.org/  

Anbefalinger 

• Når cookie beskeden er lukket, bør attributten hidden tilføjes, for på den måde at skjule beskeden for 
tastatur- og skærmlæserbrugere. 

 

  

https://globalnaps.org/country/belgium/
https://globalnaps.org/
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2.5.1 – MARKØR GESTIKKER (A) 
Siden lever ikke op til dette succeskriterium 

Brugere som ikke kan bruge flerfinger eller retningsbaseret gestik, skal have alternative interaktionsmetoder 
som kun kræver enkelt-markør input. Dette enkelt-markørinput må heller ikke være retningsbaseret. Enkelt-
markørinput vil gøre det muligt for brugere med nedsat finmotorik og brugere som anvender alternative 
input metoder at benytte indholdet. 

Navigering i kort 

Det er ikke muligt at navigere i kortet uden at bruge retningsbaseret gestik, da der ikke er knapper til vertikal 
og horisontal navigation i kortet. 

Eksempel – Verdenskort 

 
Fundet her: https://globalnaps.org/  

Anbefalinger 

• Ligesom der er knapper til at styre zoom, bør der også være knapper til at styre vertikal og horisontal 
navigation i kortet. 

  

https://globalnaps.org/
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3.1.2 – SPROG, DER ANVENDES PÅ DELE AF INDHOLD (AA) 
Siden lever ikke op til dette succeskriterium 

Hvis der er indhold på siden, som ikke er på samme sprog som sidens sprogattribut, skal lokale 
sprogattributter bruges, for at indikere det rigtig sprog. Dette er vigtig da det ellers betyder at 
hjælpeværktøjer vil prøve at læse en, for eksempel, engelsk tekst op på dansk. 

Download links �l forskellige sprog versioner 

Der er anvendt forskellige sprog til forskellige sprogversioner af landerapporterne. Da der ikke er nogle lokale 
sprogattributter på linkene, prøver skærmlæseren at læse dem op på engelsk, hvilket ikke altid er forståeligt. 

Eksempel – Sprog versioner 

 

Fundet her: https://globalnaps.org/resources/  

Anbefalinger 

• Der skal tilføjes lokale sprogattributter, f.eks. lang="fr", til links de som ikke er engelsk. 

  

https://globalnaps.org/resources/
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3.3.2 – LEDETEKSTER ELLER INSTRUKTIONER (A) * 
Siden lever ikke op til dette succeskriterium 

Felter skal have ledetekster eller instruktioner så brugere ved hvilken type input der skal gives. Ledetekster og 
instruktioner kan også angive hvilket format input skal gives i, specielt hvis inputtet ikke er i et almindeligt 
format. 

Inpu�elt mangler synlig label * 

Der er flere tekst inputfelter på siden, som mangler en synlig label. Det betyder at brugere der anvender 
taleinput hjælpeteknologier vil have svært ved at aktivere inputfeltet, da det ikke har noget synligt navn. Det 
er også et problem for skærmlæserbrugere, da det tilgængelige navn på inputfelterne ikke altid er 
beskrivende for inputfeltets funktion. 

Eksempel – Globalt søgefelt 

 
Fundet her: https://globalnaps.org/  

Eksempel – Search countries 

På dette søgefelt er aria-labelen sat til ”Search input 1”. 

 
Fundet her: https://globalnaps.org/country/  

Anbefalinger 

• Tilføj en synlig label ved hvert inputfelt og forbind denne label med inputfeltet. Dette kan gøres med et 
<label> tag, eller ved at tilføje en aria-labelledby attribut til inputfeltet. 

  

https://globalnaps.org/
https://globalnaps.org/country/
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4.1.2 – NAVN, ROLLE, VÆRDI/TILSTAND (A) * 
Siden lever ikke op til dette succeskriterium 

Når der benyttes brugergrænsefladekomponenter, som ikke er en standard del af html har udvikleren ansvar 
for, at komponenternes navn, rolle og værdi formidles til kompenserende hjælpeprogrammer. 

Filterfunk�on mangler angivelse af rolle * 

Der er på flere sider filterfunktioner der kan benyttes til at filtrere indholdet. Filtrene er ikke kodet så de 
formidles som knapper eller andet interaktivt for eksempelvis skærmlæserprogrammer. Det betyder at det vil 
være svært for brugeren at forstå funktionen og i nogle typer hjælpeprogrammer umuligt at aktivere 
knapperne. 

Eksempler – Problemer filter  

 
Fundet her: https://globalnaps.org/ 

Eksempler – Lande filter 

 
Fundet her: https://globalnaps.org/country/  

Anbefalinger 

• Lav filtrene som knapper <button> elementer.  

• Lad det fremgå af knappens accessible name fx med aria-label at den er et filter og hvad den filtrerer på 
fx ”Country filter”. 

 

  

https://globalnaps.org/
https://globalnaps.org/country/
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Fold-ud menupunkter * 

Hovedmenuen består af tre punkter, ”Explore by”, ”Resources” og ”About”. De to første menupunkter åbner 
hver en undermenu med flere punkter, men dette formidles ikke til skærmlæserbrugere, da ”Explore by” og 
”Resources” blot læses op som klikbare. 

Eksempel – Menupunkter 

 
Fundet her: https://globalnaps.org/  

Anbefalinger 

• Følg retningslinjerne fra WAI-ARIA Authoring Practices for tilgængelige menuer. 
https://www.w3.org/TR/wai-aria-practices-1.1/#menu  

 

Valgte fane * 

På flere landesider kan man vælge imellem forskellige faner, som ændre på sidens indhold. Tilstanden af 
fanerne bliver ikke formidlet kodemæssigt, hvilket betyder at skærmlæserbrugere ikke ved hvilken fane der er 
aktiv. 

Eksempel – Faner 

 
Fundet her: https://globalnaps.org/country/belgium/   

Anbefalinger 

• Sørg for at tilstanden af hver fane formidles kodemæssigt, så brugere af kompenserende 
hjælpeteknologier kan anvende dem. 

• Følg retningslinjerne fra WAI-ARIA Authoring Practices 1.1 for tilgængelige faner. 
https://www.w3.org/TR/wai-aria-practices-1.1/#tabpanel  

 

https://globalnaps.org/
https://www.w3.org/TR/wai-aria-practices-1.1/#menu
https://globalnaps.org/country/belgium/
https://www.w3.org/TR/wai-aria-practices-1.1/#tabpanel
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Øvrige bemærkninger 

Autogenerede undertekster 

Vi har fundet en enkelt video på siden. Videoen har undertekster, men underteksterne er autogeneret, 
hvilket giver enkelte fejl i teksten. Der bliver f.eks. sagt ”a Nap”, men underteksterne skriver ”an app”, hvilket 
jo er noget helt andet. 

Anbefalinger 

• Vi anbefaler at underteksten til videoen laves manuelt, så de autogenerede fejl kan undgås. 
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