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Indledning 

Diversa har i perioden 23. august – 27. august 2021 gennemgået https://www.humanrights.dk/ i forhold til 

WCAG 2.1 og desuden afprøvet, hvor godt den i praksis fungerer, når der navigeres dels ved hjælp af tastatur, 

dels ved hjælp af et skærmlæserprogram. 

ANVENDT STANDARD 
WCAG er en international standard for web-tilgængelighed. Standarden er bl.a. gældende for danske 

offentlige myndigheders hjemmesider.  

WCAG-standarden bygger på fire principper: 

1. Opfattelig: Information og brugergrænsefladekomponenter skal præsenteres for brugere på måder, 

de kan opfatte. 

2. Anvendelig: Brugergrænsefladekomponenter og navigation skal kunne anvendes. 

3. Forståelig: Information og betjening af brugergrænsefladen skal være forståelig. 

4. Robust: Indhold skal være robust nok til at kunne anvendes på stabil vis af en bred vifte af 

brugeragenter, herunder kompenserende teknologier. 

Numrene for de fire principper afspejles i numrene for succeskriterierne, så numre der starter med tallet 1, er 

relateret til princippet ”opfattelig”, og numre, der starter med tallet 2, er relateret til ”anvendelig” osv. 

Tilgængelighedsstandarden WCAG består af tre niveauer. Vi har gennemgået https://www.humanrights.dk/ 

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 der er nogle strengere krav til overholdelse på 

niveau (AA), end på niveau (A).  

VÆRKTØJER 
Vi har testet løsningen i browserne Firefox og Chrome. Testene er gennemført vha. 

tilgængelighedsværktøjerne Accessibility Insights for Web, Text Spacing Bookmarklet, almindelig 

tastaturnavigation i browserne samt skærmlæserprogrammerne Jaws og NVDA til Windows. Til at måle 

kontraster har vi benyttet Colour Contrast Analyser (CCA). 

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 

https://www.humanrights.dk/
https://www.humanrights.dk/
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til det relevante afsnit i WCAG-standarden, så det er nemt at finde uddybende information om 

problemstillingen. Siderne, der linkes til, er på engelsk, da disse sider endnu ikke findes i en officiel dansk 

oversættelse. 

Afsnittet "Gennemgang af succeskriterierne" indeholder de tilgængelighedsfejl, som vi har fundet. For hvert 

succeskriterium, der vurderes ikke at være overholdt, er der: 

• en kort beskrivelse af succeskriteriet og berørte brugergrupper. 

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

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

• eventuelle anbefalinger vedrørende fejlen. 

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, som 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, 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 - de brugere, der ikke kan betjene en almindelig computermus, f.eks. på grund af 

lammelser, gigt, museskader eller andre motoriske handicaps. 

• De anbefalinger, vi giver, er vejledende. Der vil typisk være flere mulige løsninger på et problem.  
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TESTEDE SIDER 
Vi har taget udgangspunkt i følgende sider for denne vurdering:  

Sidetype Link til testet side 

Forside https://www.humanrights.dk/ 

Søgeresultater https://www.humanrights.dk/soeg?s=homeless 

Sektionsside (what we do) https://www.humanrights.dk/our-work 

Side (business and human 
rights) 

https://www.humanrights.dk/business-human-rights 

Sektionsside (where we 
work) 

https://www.humanrights.dk/where-we-work 

Sektionsside (results) https://www.humanrights.dk/results 

Sektionsside (tools) https://www.humanrights.dk/tools 

Publikation https://www.humanrights.dk/publications/covid-19-response-recovery-must-
build-human-rights-sdgs 

Oversigt (All digital learning) https://www.humanrights.dk/learning-hub/all-digital-learning 

Materialeside (monitoring 
human rights during COVID-
19) 

 

https://www.humanrights.dk/learning-hub/case-denmark-monitoring-
human-rights-during-covid-19 

Materialeside (Introduction 
to monitoring and 
reporting) 

https://www.humanrights.dk/learning-hub/introduction-monitoring-
reporting 

Sektionsside (covid-19 and 
human rights) 

https://www.humanrights.dk/our-work/covid-19-human-rights 

Side (Tunisia) https://www.humanrights.dk/where-we-work/tunisia 

Bibliotek https://www.humanrights.dk/research/library 

Result https://www.humanrights.dk/result/supporting-ict-sector-respecting-human-
rights 

Side https://www.humanrights.dk/news/recovering-covid-19-crisis-human-rights-
sdgs-can-guide-us-through 

Contact https://www.humanrights.dk/contact 

 

Ved gennemgangen har vi også testet de forløb, der måtte være på siderne, hvilket har ledt til flere 

undersider end de nævnte ovenfor. 

https://www.humanrights.dk/soeg?s=homeless
https://www.humanrights.dk/our-work
https://www.humanrights.dk/business-human-rights
https://www.humanrights.dk/where-we-work
https://www.humanrights.dk/results
https://www.humanrights.dk/tools
https://www.humanrights.dk/publications/covid-19-response-recovery-must-build-human-rights-sdgs
https://www.humanrights.dk/publications/covid-19-response-recovery-must-build-human-rights-sdgs
https://www.humanrights.dk/learning-hub/all-digital-learning
https://www.humanrights.dk/learning-hub/case-denmark-monitoring-human-rights-during-covid-19
https://www.humanrights.dk/learning-hub/case-denmark-monitoring-human-rights-during-covid-19
https://www.humanrights.dk/learning-hub/introduction-monitoring-reporting
https://www.humanrights.dk/learning-hub/introduction-monitoring-reporting
https://www.humanrights.dk/our-work/covid-19-human-rights
https://www.humanrights.dk/where-we-work/tunisia
https://www.humanrights.dk/research/library
https://www.humanrights.dk/result/supporting-ict-sector-respecting-human-rights
https://www.humanrights.dk/result/supporting-ict-sector-respecting-human-rights
https://www.humanrights.dk/news/recovering-covid-19-crisis-human-rights-sdgs-can-guide-us-through
https://www.humanrights.dk/news/recovering-covid-19-crisis-human-rights-sdgs-can-guide-us-through
https://www.humanrights.dk/contact
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Konklusion 

Vi vurderer tilgængeligheden som generel god. De fleste fund er af mindre praktisk betydning. Der er dog 

nogle potentielt kritiske problemer omkring noget videoindhold uden alternativ/undertekster samt 

manglende afspilningsmulighed fra tastatur. Mobilvisningens burgermenu er desuden som på menneskret.dk 

helt utilgængelig for skærmlæser og tastatur. 
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Oversigt over succeskriterierne 

Det følgende er en oversigt over alle succeskriterierne i WCAG 2.1 og en status på, hvordan 

https://www.humanrights.dk/ klarer sig i forhold til det enkelte succeskriterium.  

Bemærk, at titlen på de enkelte succeskriterier i denne liste er udformet som et link 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 ikke op til dette 

1.2.2 – Undertekster (forudindspillet) * A Siden lever ikke op til dette 

1.2.3 – Synstolkning eller mediealternativ (forudindspillet)  

A Siden lever ikke op til dette 

1.2.4 – Undertekster (live)  

AA Siden lever op til dette 

1.2.5 – Synstolkning (forudindspillet)  

AA Siden lever ikke 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 – Retning AA Siden lever op til dette 

1.3.5 – Identificering af inputformål AA Siden lever ikke op til dette 

1.4.1 – Anvendelse af farve  

A Siden lever 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 op til dette 

1.4.5 – Billeder af tekst  

AA Siden lever op til dette 

1.4.10 – Ombrydningsvisning AA Siden lever op til dette 

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

1.4.12 – Tekstafstand * AA Siden lever ikke op til dette 

1.4.13 – Indhold ved svævepegning (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 – Genvejstaster 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 

https://www.humanrights.dk/
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.html
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.html
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.html
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
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Succeskriterium Niveau Status 

2.4.2 – Sider har titler  

A Siden lever op til dette 

2.4.3 – Fokusrækkefølge  

A Siden lever 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 etiketter  

AA Siden lever ikke op til dette 

2.4.7 – Synligt fokus  

AA Siden lever op til dette 

2.5.1 – Pegebevægelser A Siden lever op til dette 

2.5.2 – Pege-annullering A Siden lever op til dette 

2.5.3 – Etiket i navn A Siden lever op til dette 

2.5.4 – Betjening via bevægelse A Siden lever op til dette 

3.1.1 – Sproget på siden  

A Siden lever op til dette 

3.1.2 – Sprog, der anvendes til 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 – Etiketter 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 – Statusbeskeder AA Siden lever op til dette 

 

 

https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/page-titled
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.html
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/pointer-cancellation
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/label-in-name.html
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/motion-actuation.html
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.html
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Gennemgang af succeskriterierne  

Vi har markeret de fejl, som efter vores vurdering er af alvorlig karakter med en asterisk (*). Vores vurdering 

afhænger både af antallet af 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 kriterium 

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

flest mulige sanser. Grafisk indhold som kun har dekorativ funktion skal desuden kodes, så det kan ignoreres 

af kompenserende hjælpeprogrammer. 

Logo har uhensigtsmæssigt tekstalternativ  

Logo har uhensigtsmæssigt tekstalternativ. Uden et passende tekstalternativ er det ikke muligt for brugere af 

skærmlæserprogrammer at forstå, hvad logoet formidler.  

Eksempel – Logo for The Danish Institute for Human Rights 

Logoet har alt-teksten ”Logo for this website”. 

 

Fundet her:  https://www.humanrights.dk/  

Anbefalinger 

• Giv logoet alt-teksten ”The Danish Institute for Human Rights”. 

 

https://www.humanrights.dk/
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Dekorative billeder har beskrivelser  

Der er fundet eksempler på dekorative billeder som har et tekstalternativ.  Når der tilføjes en alternativ tekst 

på billeder, der allerede er beskrevet i sidens tekst, eller som ikke formidler vigtig information, kommer fx 

skærmlæserbrugere til at bruge ekstra tid, fordi samme information læses op flere gange. 

Eksempel – Billede på siden ”What we do” 

Alt-teksten er ”Four key assets”. 

 

Fundet her: https://www.humanrights.dk/our-work  

Eksempel – Billeder for publikationer og projekter  

Alt-teksterne er bl.a. ”Smartmixinthenordics” og “First page of the Sustainable corporate governance 

consultation response”. Der findes flere eksempler på siden. 

 

Fundet her: https://www.humanrights.dk/business-human-rights  

https://www.humanrights.dk/our-work
https://www.humanrights.dk/business-human-rights
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Eksempel - Billeder for ”Tools” 

Alt-teksten for det første af de fire billeder er fx ”Picture showing people in a sewing factory in Asia” 

 

Fundet her: https://www.humanrights.dk/business-human-rights  

Eksempel - Billeder for Digital Learning 

Alt-teksterne er bl.a. ” Basics of international human rights full course image” og “Picture illustrating the topic 

of the content”. 

 

Fundet her: https://www.humanrights.dk/learning-hub/all-digital-learning  

Eksempel – Billeder for lande, Tunesia 

Alt-teksten er ”Tunisia”. 

https://www.humanrights.dk/business-human-rights
https://www.humanrights.dk/learning-hub/all-digital-learning
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Fundet her: https://www.humanrights.dk/where-we-work/tunisia  

Eksempel – Billede for ”Result” 

Alt-teksten er ”Close-up af netværkskabler”.

 

Fundet her: https://www.humanrights.dk/result/supporting-ict-sector-respecting-human-rights  

Anbefalinger 

• Undervis redaktører i at skrive tekstalternativer og hvornår de skal gøre det. 

https://www.humanrights.dk/where-we-work/tunisia
https://www.humanrights.dk/result/supporting-ict-sector-respecting-human-rights
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• Sørg for at CMS-systemet automatisk indsætter en tom alt attribut (alt=””), når der indsættes et billede, 

medmindre redaktøren aktivt tilføjer et tekstalternativ til billedet. 

• Sørg for at CMS-systemet giver redaktøren mulighed for at tilføje et tekstalternativ når der indsættes et 

billede og at tekstalternativet kodemæssigt indsættes i billedets alt attribut. 

• Når systemet automatisk indsætter billeder skal der i html-skabelonen tages højde for, om billedet er 

dekorativt og dermed skal have en tom alt attribut. 

 

1.2.1 – RENT LYDINDHOLD OG RENT VIDEOINDHOLD (FORUDINDSPILLET) (A) * 
Siden lever ikke op til dette kriterium 

Rent lyd- og videoindhold er ikke tilgængeligt for henholdsvis døve og blinde. Det er derfor nødvendigt at give 

et alternativ. Dette alternativ kan f.eks. være i form af tekst.  

Video mangler alternativ * 

Videoen på siden ”Results” består af rent videoindhold uden et lydspor. Det betyder, at mennesker der er 

blinde ikke kan tilgå de informationer, der formidles i videoen.  

Eksempel – Video på siden ”Results” 

 

Fundet her: https://www.humanrights.dk/results  

Anbefalinger 

• Sørg for at der findes et alternativ til videoen fx i form af tekst eller synstolkning. 

https://www.humanrights.dk/results
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1.2.2 – UNDERTEKSTER (FORUDINDSPILLET) (A) * 
Siden lever ikke op til dette kriterium 

Undertekster gør det muligt for døve og personer med nedsat hørelse at få adgang til den information, som 

er i lydsporet på en video. 

Video mangler undertekster * 

Der er fundet video uden tilstrækkelige undertekster. Det betyder at fx døve og hørehæmmede ikke vil kunne 

få udbytte af tale og eventuel anden information fra videoens lydspor. 

Eksempel – Videoer på side for Digital Learning * 

 

Fundet her: https://www.humanrights.dk/learning-hub/case-denmark-monitoring-human-rights-during-covid-19  

https://www.humanrights.dk/learning-hub/case-denmark-monitoring-human-rights-during-covid-19


GENNEMGANG AF SUCCESKRITERIERNE  

Side 15 

Eksempel – Video på siden ”Covid-19 and human rights” * 

 

Fundet her: https://www.humanrights.dk/our-work/covid-19-human-rights  

Anbefalinger 

• Læg undertekster på video, som har tale eller anden information som formidles gennem lydsporet. 

• Undervis redaktører i hvilke tilgængelighedskrav der gælder for videoindhold. 

• Tilrettelæg videoproduktion, så der tages højde for undertekster og øvrige tilgængelighedskrav fra 

starten af produktionen. 

 

1.2.3 – SYNSTOLKNING ELLER MEDIEALTERNATIV (FORUDINDSPILLET) (A) 
Siden lever ikke op til dette kriterium 

Brugere, som ikke kan se den visuelle del af en video, vil gå glip af en masse information, med mindre der 

laves en synstolkning eller et mediealternativ. 

Manglende synstolkning eller mediealternativ 

Der findes flere videoer uden synstolkning/mediealternativ til tekstindhold, der kun formidles visuelt. Det er 

derfor ikke muligt for brugere med nedsat eller uden syn at få den information ud af videoerne, som 

præsenteres udelukkende visuelt.  

 

https://www.humanrights.dk/our-work/covid-19-human-rights
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Bemærk at dette er en WCAG fejl. Men i forhold til den danske lovgivning er det kun et problem for video der 

offentliggøres efter 23/09/2020.  

Eksempel – Videoer på side for Digital Learning 

Der findes ikke synstolkning eller et alternativ til de slides der vises undervejs i videoerne. 

 

Fundet her: https://www.humanrights.dk/learning-hub/case-denmark-monitoring-human-rights-during-covid-19  

Eksempel – Videoer på siden ”Covid-19 and human rights” 

Det gælder titel på de medvirkende i videoerne og de tekstbokse der vises undervejs. 

 

Fundet her: https://www.humanrights.dk/our-work/covid-19-human-rights  

https://www.humanrights.dk/learning-hub/case-denmark-monitoring-human-rights-during-covid-19
https://www.humanrights.dk/our-work/covid-19-human-rights
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Anbefalinger 

• Sørg for at tekst og andet indhold, der indgår visuelt i videoen, og ikke er inkluderet i lydsporet, er 
synstolket eller har et mediealternativ fx i form af almindelig tekst på siden. 

• Overvej evt. at samle indholdet i tekstboksene i slides, som kan downloades før hver video.  

 

1.2.5 – SYNSTOLKNING (FORUDINDSPILLET) (AA) 
Siden lever ikke op til dette kriterium 

Synstolkning gør det muligt for blinde og dårligt seende brugere relativt at få den samme visuelle information 

fra en video, mens den afspilles som en seende bruger får. 

Manglende synstolkning 

Videoerne mangler synstolkning til tekstindhold og billedindhold, der kun formidles visuelt. Det betyder, at 

blinde og svagsynede ikke får basisinformation, som bl.a. videoens titel samt information om hvem der taler i 

videoen, men kun opfatter det, der fortælles i videoen.   

Bemærk at dette er en WCAG fejl. Men i forhold til den danske lovgivning er det kun et problem for video, der 

offentliggøres efter 23/9/2020. 

Eksempel – Videoer på side for Digital Learning 

Slides vist undervejs i videoerne. 

 

Fundet her: https://www.humanrights.dk/learning-hub/case-denmark-monitoring-human-rights-during-covid-19  

 

  

https://www.humanrights.dk/learning-hub/case-denmark-monitoring-human-rights-during-covid-19
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Eksempel – Video på siden ”Covid-19 and human rights” 

De medvirkendes titler og tekstbokse. 

 

Fundet her: https://www.humanrights.dk/our-work/covid-19-human-rights  

Anbefalinger 

• Sørg for at tekst, og andet indhold, der indgår visuelt i videoen, og som ikke er inkluderet i lydsporet, er 
synstolket. Overvej evt. at samle indholdet i tekstboksene i slides, som kan downloades før hver video. 

 

1.3.1 – INFORMATION OG RELATIONER (A) 
Siden lever ikke op til dette kriterium 

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. 

Søgefelt mangler label  

Søgefeltet er ikke kodemæssigt relateret til en label. Når brugeren skal udfylde et input-felt er der brug for en 

label, der beskriver feltets formål for brugeren. I dette tilfælde er søgeikonet på søgeknappen en indikator for 

seende brugere, men der mangler en beskrivelse af ønsket input for skærmlæserbrugere og tale-input 

brugere.  

https://www.humanrights.dk/our-work/covid-19-human-rights
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Eksempel – Søgefelt på forsiden 

 

Fundet her: https://www.humanrights.dk/  

Anbefalinger 

• Labels skal kodes med html <label> tag, og desuden knyttes til input feltet med <label for, attributten. 

• Brug alternativt en aria-label til at navngive input-felter, hvis der ikke findes en synlig label. 

 

1.3.5 – IDENTIFICERING AF INPUTFORMÅL (AA) 
Siden lever ikke op til dette kriterium 

Det skal være muligt for browsere og kompenserende hjælpeteknologier at identificere inputfelters funktion, 

ved at tildele ekstra meta-information til inputfelter. Dette gør det muligt for brugere at tilføje 

standardiserede labels eller symboler, hvilket er vigtigt for brugere med nedsat kognition. Det vil samtidig 

være muligt for alle brugere at bruge auto-udfyld-funktionen i formularen, hvilket efterlader færre 

inputfelter, som brugeren skal udfylde manuelt, hvilket igen hjælper brugere med nedsat kognition. 

Ingen kodemæssig indikation af input type 

Der er input felter, til brugerinformation, som ikke er kodet med html autocomplete attributten. Det betyder, 

at brugere med kognitive udfordringer og brugere der har svært ved at indtaste tekst, ikke får tilstrækkelig 

hjælp til at udfylde formularen korrekt. 

https://www.humanrights.dk/
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Eksempel – Inputfelter til nyhedsbrevsopskrivning 

 

Fundet her: https://www.humanrights.dk/  

Anbefalinger 

• Brug html attributten autocomplete, på input felter til brugerdata fx autocomplete=”email” på felter hvor 

brugeren skal indtaste sin e-mail adresse. 

 

 

1.4.3 – KONTRAST (MINIMUM) (AA) 
Siden lever ikke op til dette kriterium 

Kontrasten mellem tekst og baggrund skal være over 4,5:1 for almindelig tekst og 3:1 for stor tekst.  

Tekst mangler kontrast 

Der er fundet tilfælde, hvor kontrastforholdet mellem tekst og baggrund ikke er tilstrækkeligt. Manglende 

kontrast kan være en stor udfordring for brugere med nedsat syn såvel som brugere, der tilgår hjemmesiden 

på en solbelyst skærm, og dem som har glemt sine briller andet steds.   

Eksempel – Links til emner 

Kontrasten mellem den blå tekst (farvekode #007b95) og den grå baggrund (farvekode #eeeeee) er målt til 

4.24:1, med en font str på punkt 13.5 (18 px) fed.  

Denne fejl findes på flere sider end den viste i eksemplet nedenfor.  

https://www.humanrights.dk/
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Side 21 

 

Fundet her: https://www.humanrights.dk/result/supporting-ict-sector-respecting-human-rights   

Eksempel – Links til emner under Tools 

Kontrasten mellem den blå tekst (farvekode #007b95) og den grå baggrund (farvekode #eeeeee) er målt til 

4.24:1, med en font str på punkt 9.6 (12.8 px) fed.  

 

Fundet her: https://www.humanrights.dk/tools  

https://www.humanrights.dk/result/supporting-ict-sector-respecting-human-rights
https://www.humanrights.dk/tools
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Eksempel – ”Search” knap 

Kontrasten mellem den hvide tekst (farvekode #ffffff) og den orange baggrund (farvekode #ef4f10) er målt til 

3.62:1, med en font str på punkt 15 (20 px). 

 

Fundet her: https://www.humanrights.dk/research/library  

Eksempel – Links for lande 

Kontrasten mellem den blå tekst (farvekode #007b95) og den grå baggrund (farvekode #cccccc) er målt til 

3,06:1, med en font str på punkt 13.5 (18 px).  

 

 

Fundet her: https://www.humanrights.dk/where-we-work  

  

https://www.humanrights.dk/research/library
https://www.humanrights.dk/where-we-work
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Eksempel – Infoboks 

Kontrasten mellem den hvide tekst (farvekode #ffffff) og den grønne baggrund (farvekode #2cc094) er målt til 

2,31:1, med en font str på punkt 18 (24 px) fed. 

 

Fundet her: https://www.humanrights.dk/news/recovering-covid-19-crisis-human-rights-sdgs-can-guide-us-through    

Anbefalinger 

• Sørg for at kontrastforholdet mellem tekst og baggrund er mindst 4,5:1 for almindelig størrelse tekst.  

• Sørg for at kontrastforholdet mellem tekst og baggrund er mindst 3:1 for tekst større end punkt 14 fed 
eller punkt 18.  

• Udvælg nogle farver til brug på hjemmesiden og lav evt. en oversigt over, hvordan de kan kombineres for 
at overholde kontrastkravene.  

• Pas på med at røre ved farvernes opacitet efter de defineret. Hvis der ønskes en lysere farve, bør denne 
defineres via farvekoden.  

 

 

1.4.12 – TEKSTAFSTAND (AA)* 
Siden lever ikke op til dette kriterium 

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 linjehøjde, afstand efter paragraffer, bogstavafstand og ordafstand ændres. Det vil gøre det 

lettere for ordblinde og brugere med nedsat syn at læse indholdet på siden. 

Tekst lægger sig ovenpå hinanden ved øget tekstafstand * 

Når tekstafstanden øges, fortsætter tekstafsnit i nogle tilfælde hen over andre tekstafsnit eller grafiske 

elementer. Det betyder, at brugere, der øger tekstafstanden for læsevenlighedens skyld, kan risikere at skulle 

gætte sig til, hvad der står. 

https://www.humanrights.dk/news/recovering-covid-19-crisis-human-rights-sdgs-can-guide-us-through
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Eksempel – Tekstbokse for publikationer 

 

Fundet her: https://www.humanrights.dk/business-human-rights  

Anbefalinger 

• Sørg for at bruge relative størrelsesangivelser mv., således at tekstegenskaber kan tilpasses af brugeren.  

  

https://www.humanrights.dk/business-human-rights
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2.1.1 – TASTATUR (A) * 
Siden lever ikke op til dette kriterium 

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

”Read page aloud”-funktion er ikke tilgængelig via tastatur * 

Funktionen ”Read page aloud” er ikke tilgængelig via tastatur. Det betyder, at en bruger med begrænset 

bevægelsesmulighed, som navigerer udelukkende med tastatur, ikke vil kunne bruge funktionen til 

højtlæsning. 

Eksempel – ”Read page aloud”-funktion 

 

Fundet her: https://www.humanrights.dk/publications/covid-19-response-recovery-must-build-human-rights-sdgs  

Anbefalinger 

• Sørg for at alle sidens interaktive elementer kan tilgås via tastatur.   

 

  

https://www.humanrights.dk/publications/covid-19-response-recovery-must-build-human-rights-sdgs
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Video kan ikke afspilles via tastatur * 

Det er ikke muligt at afspille videoen for skærmlæser- og tastaturbrugere.  

Eksempel – Video på siden ”Results” 

 

Fundet her: https://www.humanrights.dk/results  

Eksempel – Videoer på side for Digital Learning 

 

Fundet her: https://www.humanrights.dk/learning-hub/case-denmark-monitoring-human-rights-during-covid-19  

https://www.humanrights.dk/results
https://www.humanrights.dk/learning-hub/case-denmark-monitoring-human-rights-during-covid-19
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Eksempel – Videoer på siden ”Covid-19 and human rights” 

 

Fundet her: https://www.humanrights.dk/our-work/covid-19-human-rights  

Anbefalinger 

• Sørg for at videoen kan tilgås via tastatur. Gør fx som ved videoerne på denne side, som ikke har noget 

tastaturproblem https://menneskeret.dk/covid-19-menneskeretten  

 

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

Formålet med et link bør fremgå af linkteksten. Det er vigtigt for f.eks. skærmlæserbrugere, som typisk vil få 

vist sidens links på en liste eller springe mellem links med tab-tasten. 

Linktekster er ikke tilstrækkeligt beskrivende 

Flere steder benyttes linktekster, som ikke i tilstrækkelig grad beskriver, hvad de linker til. Det betyder, at 

eksempelvis skærmlæserbrugere, som typisk ser links uden den kontekst linket findes i, ikke får tilstrækkelig 

hjælp til at forstå linkets funktion. 

https://www.humanrights.dk/our-work/covid-19-human-rights
https://menneskeret.dk/covid-19-menneskeretten
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Eksempel – ”Read more” link på forsiden 

 

Fundet her: https://www.humanrights.dk/  

Eksempel – ”Read more” link under ”Partners” på forsiden 

 

Fundet her: https://www.humanrights.dk/  

https://www.humanrights.dk/
https://www.humanrights.dk/
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Eksempel – ”View all” link og ”Read more” link på siden “Where we work” 

 

Fundet her: https://www.humanrights.dk/where-we-work  

Eksempel – ”View all” link på siden “What we do” 

 

Fundet her: https://www.humanrights.dk/our-work  

Anbefalinger 

• Undervis redaktører i at lave tilstrækkeligt beskrivende linktekster fx ”Read more about our partners”. 

https://www.humanrights.dk/where-we-work
https://www.humanrights.dk/our-work
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• Hvis linket automatisk indsættes af systemet, så sørg for at tilpasse html-skabelonen så der indsættes 

tilstrækkelig information i linket.  

• Det er muligt at beholde et visuelt kort link og så tilføje længere beskrivende linktekst som kan læses af 

skærmlæsere. Det kan fx gøres ved at lægge et <span> element i linkteksten, med beskrivelse som kun 

vises for skærmlæser. 

 

2.4.6 – OVERSKRIFTER OG ETIKETTER (AA) 
Siden lever ikke op til dette kriterium 

Hvis overskrifter og etiketter er beskrivende for deres indhold, vil det gøre navigationen af siden lettere for 

skærmlæserbrugere og brugere med nedsat kognitive evner. 

Navigations landmark for samling af links har uhensigtsmæssigt navn 

Der er fundet flere tilfælde med navigations landmarks som har uhensigtsmæssige navne, hvilket betyder, at 

det er svært for skærmlæserbrugere at tyde deres formål. I flere tilfælde hedder landmarket fx ”Menu” 

hvilket kan få skærmlæserbrugere til at fejltage den for sidens gennemgående menuer.  

Eksempel – Navigations landmark på siden ”What we do” 

Landmark er navngivet ”Menu”. 

 

Fundet her: https://www.humanrights.dk/our-work  

  

https://www.humanrights.dk/our-work
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Eksempel – Navigations landmark på siden ”Business and human rights” 

Landmark er navngivet ”Menu”. 

 
Fundet her: https://www.humanrights.dk/business-human-rights  

Anbefalinger 

• Undgå forvirring ved at omdøbe til fx ”Topics”. 

 

Navigations landmark for links på biblioteks-side har uhensigtsmæssigt 

navn 

Der er fundet tilfælde med navigations landmarks som har uhensigtsmæssige navne, hvilket betyder, at det er 

svært for skærmlæserbrugere at tyde deres formål. I flere tilfælde hedder landmarket fx ”Menu” hvilket kan 

få skærmlæserbrugere til at fejltage den for sidens gennemgående menuer.  

Eksempel – Navigations landmark på siden ”Library” 

Landmark er navngivet ”Menu”. 

https://www.humanrights.dk/business-human-rights
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Side 32 

 
Fundet her: https://www.humanrights.dk/research/library  

Anbefalinger 

• Undgå forvirring ved at omdøbe til fx ”Library menu”  

 

Navigations landmark for menu har navn på dansk 

Der er fundet et tilfælde med et navigations landmarks som er navngivet på dansk. Dette er 

uhensigtsmæssigt for skærmlæserbrugere som ikke forstår dansk. 

Eksempel – Navigations landmark på forsiden 

Landmark er navngivet ”Hovedmenu” på dansk. 

 
Fundet her: https://www.humanrights.dk/  

https://www.humanrights.dk/research/library
https://www.humanrights.dk/
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Anbefalinger 

• Oversæt navnet til engelsk, fx ”Main menu”. 

 

3.1.2 – SPROG, DER ANVENDES TIL DELE AF INDHOLD (AA) 
Siden lever ikke op til dette kriterium 

Hvis der er indhold på siden, som ikke er på samme sprog som sidens sprogattribut, skal lokale 

sprogattributter bruges til at indikere det rigtige sprog. Dette er vigtigt, da hjælpeværktøjer ellers vil prøve at 

læse en tekst på f.eks. engelsk op på dansk. 

Sprogskifte er ikke markeret  

Der er fundet eksempler på brug af sprog, der varierer fra sidernes overordnede sprogattribut. 

Eksempel – Links med forskellige sprog 

Links på spansk og arabisk. 

 

Fundet her: https://www.humanrights.dk/publications/covid-19-response-recovery-must-build-human-rights-sdgs  

Anbefalinger 

• Sørg for at bruge lokale sprogattributter for tekstafsnit og elementer der er skrevet i et andet sprog end 

sidens overordnede sprogattribut. 

 

https://www.humanrights.dk/publications/covid-19-response-recovery-must-build-human-rights-sdgs
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3.3.2 – ETIKETTER ELLER INSTRUKTIONER (A) 
Siden lever ikke op til dette kriterium 

Felter skal have ledetekster eller instruktioner, så brugere ved, hvilken type input der skal gives. Ledetekster 

og instruktioner skal også angive hvilket format, inputtet skal gives i, især hvis inputtet ikke er i et almindeligt 

format. 

 

Inputfelter for tilmelding til nyhedsbrev er obligatoriske 

Inputfelterne ”Name” og ”Email” for tilmelding til nyhedsbrev er begge obligatoriske, men dette formidles 

ikke til brugerne. Det er først når brugeren har indsendt sine data, at en fejlmeddelelse gør det klart, at 

felterne skal udfyldes.  

Eksempel – Tilmelding til nyhedsbrev 

 

Fundet her: https://www.humanrights.dk/  

Anbefaling 

• Sørg for at alle obligatoriske felter markeres som obligatoriske. Det kan fx gøres ved at skrive 

(mandatory) efter feltets navn eller bruge * (asterisk) og samtidig tydeligt skrive at * betyder, at feltet er 

obligatorisk, inden brugeren kommer til inputfelterne. 

 

4.1.2 – NAVN, ROLLE, VÆRDI (A) * 
Siden lever ikke op til dette kriterium 

Når der benyttes brugergrænsefladekomponenter, som ikke er en standarddel af html, har udvikleren ansvar 

for at komponenternes navn, rolle og værdi formidles til kompenserende hjælpeprogrammer. 

https://www.humanrights.dk/
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Burgermenu kan ikke tilgås * 

Burgermenuen som fremkommer efter zoom eller i mobilvisning kan ikke tilgås af skærmlæser- eller 

tastaturbrugere. For skærmlæserbrugere ses den som et tomt navigations landmark. Derved er det ikke 

muligt for disse brugere at tilgå menupunkterne.  

Eksempel – Burgermenu på forsiden ved zoom 

 

Fundet her: https://www.humanrights.dk/  

Anbefalinger 

• Kod burgermenuen som en ”disclosure”. Følg retningslinjerne fra WAI ARIA Authoring Practices for  

• hvordan en ’disclosure’ kodes så den er tilgængelig både for tastatur og skærmlæser: 

https://www.w3.org/TR/wai-aria-practices-1.1/#disclosure  

• Det bør også angives kodemæssigt hvilke punkter i menuen der folder underpunkter ud og om de aktuelt 

er foldet ud eller ej. 

 

Knap kan ikke tilgås med tastatur * 

Knappen ”+”, der folder mere indhold ud i tekstboksen, kan ikke tilgås med tastatur. For en 

skærmlæserbruger er indholdet altid foldet ud, og brugeren bliver ikke præsenteret for knappen ”+”.  

https://www.humanrights.dk/
https://www.w3.org/TR/wai-aria-practices-1.1/#disclosure
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Eksempel – Knap der folder indhold ud i tekstboks 

 
Fundet her: https://www.humanrights.dk/news/recovering-covid-19-crisis-human-rights-sdgs-can-guide-us-through  

Anbefalinger 

• Overvej om elementet også skal bruges i andre nyheder. Hvis ikke er vores anbefaling at droppe 

knappen, der folder indholdet ud, og i stedet udvide tekstboksen og lade den fulde tekst være vist hele 

tiden.  

• Hvis elementet også skal bruges på andre sider, hvor tekstafsnittet i tekstboksen er længere, anbefaler vi, 

at kode funktionen som en ”disclosure”. Følg retningslinjerne fra WAI ARIA Authoring Practices for 

hvordan en ’disclosure’ kodes så den er tilgængelig både for tastatur og skærmlæser: 

https://www.w3.org/TR/wai-aria-practices-1.1/#disclosure  

 

Søgeknap har navn på dansk * 

Knapper bør have navne på samme sprog som sidens øvrige sprog. Søgeknappen har navnet ”Søg” på dansk.  

Eksempel – Søgeknap  

 

https://www.humanrights.dk/news/recovering-covid-19-crisis-human-rights-sdgs-can-guide-us-through
https://www.w3.org/TR/wai-aria-practices-1.1/#disclosure
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Fundet her: https://www.humanrights.dk/  

Anbefalinger 

• Giv søgeknappen et navn på engelsk fx ”Search”.  

 

Fejlmeddelelser på dansk  

Da siden er på engelsk, kan det skabe udfordringer for skærmlæserbrugere, når fejlmeddelelser er på dansk. 

Her er et tilfælde med fejlmeddelelsen ”Udfyld dette felt” for inputfeltet for navn og ”Angiv den del, der 

kommer før ”@”. ”@” er ufuldstændig.” for inputfeltet for email. 

Eksempel – Fejlmeddelelser ved tilmelding til nyhedsbrev 

 

 

Fundet her: https://www.humanrights.dk/  

Anbefalinger 

• Sørg for at fejlmeddelelser er på dansk.  

 

https://www.humanrights.dk/
https://www.humanrights.dk/
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Øvrige bemærkninger 

Uhensigtsmæssig brug af overskriftsniveauer 

På flere sider er der brugt overskriftsniveauer som ikke følger en logisk overskriftsstruktur. Der er flere 

eksempler på, at niveauer springes over. 

Eksempel – Overskrifter på siden Results 

På siden ”Results” springes H2 over. 

  

Fundet her: https://www.humanrights.dk/results  

  

https://www.humanrights.dk/results


ØVRIGE BEMÆRKNINGER  

Side 39 

Eksempel - Overskrifter på siden ”Where we work” 

På siden ”Where we work” springes H2 over. 

 

Fundet her: https://www.humanrights.dk/where-we-work  

Anbefalinger 

• Følg den logiske overskriftsstruktur og undgå at springe overskriftsniveauer over.  

 

Uhensigtsmæssig rækkefølge på filtreringsfunktion 

På søgesiden er det muligt at filtrere søgeresultaterne efter type (fx afgørelse eller artikel). Som 

tastaturbruger eller skærmlæserbruger møder man dog først denne funktion efter man har været forbi alle 

søgeresultaterne på søgesiden. For skærmlæserbrugere betyder det, at det reelt kan være svært at finde 

frem til søge/filter funktionen. 

https://www.humanrights.dk/where-we-work
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Eksempel – Filtrering på søgeresultatsiden 

 

Fundet her: https://www.humanrights.dk/soeg?s=homeless  

Anbefalinger  

• Byt om på den kodemæssige rækkefølge så filtreringen mødes før søgeresultaterne for tastatur- og 

skærmlæserbrugere.  

• Alternativt læg søgefunktionen i sit eget landmark, så det i det mindst bliver nemmere at navigere frem 

til det. Fx role=”search”. 

 

Manglende feedback på søgning 

Ved flere af søgefunktionerne er der ikke noget feedback til brugeren ift. antallet af søgeresultater. Det kan 

være en god hjælp for brugeren at få fremfor at skulle scrolle/tabbe ned og tjekke efter hver søgning. 

Eksempel – Søgefunktion på siden ”Results” 

 

https://www.humanrights.dk/soeg?s=homeless
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Fundet på: https://www.humanrights.dk/results  

Anbefalinger 

• Giv feedback på søgningen.  

 

Uhensigtsmæssige linktekster 

Der er fundet flere eksempler på linktekster som ikke er fyldestgørende nok for at brugeren forstår 

konteksten. Eksemplerne er dog placeret indenfor <P> tags, hvilket betyder, at det ikke er en WCAG fejl. En 

fyldestgørende linktekst gør det dog langt nemmere for især skærmlæserbrugere af forstå, hvor linket fører 

hen.  

Eksempel – ”Learn more” link ved kort 

 

Fundet her: https://www.humanrights.dk/where-we-work  

https://www.humanrights.dk/results
https://www.humanrights.dk/where-we-work
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Eksempel – ”here” link ved video 

 

Fundet her: https://www.humanrights.dk/learning-hub/case-denmark-monitoring-human-rights-during-covid-19  

Anbefalinger 

• Giv linkene en mere fyldestgørende linktekst fx ved at lade linkteksten udgøre mere af den sætning, som 

linket i forvejen er placeret i. Fx ”English summary of the report can be found here”. 

 

Video har undertekster der er svære at læse 

Der er fundet en video som har undertekster, der er integreret i videoen. Underteksterne i hvid skrift kan 

være svære at læse op imod baggrunden. Det betyder, at fx personer med nedsat syn og hørelse ikke kan få 

samme udbytte af videoen som andre brugere.  

https://www.humanrights.dk/learning-hub/case-denmark-monitoring-human-rights-during-covid-19
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Eksempel – Video på siden ”Covid-19 and human rights” * 

 

Fundet her: https://www.humanrights.dk/our-work/covid-19-human-rights  

Anbefalinger 

• Overvej at bruge CC (Closed Captioning) undertekster på videoen, som skal styles, så de er lettere at læse 

for personer, der har nedsat syn. CC-undertekster tilføjes videoen som en separat fil.  

https://www.humanrights.dk/our-work/covid-19-human-rights

