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1 Indledning 

Denne rapport sammenfatter resultaterne af en tilgængelighedsvurdering af webstedet for Aarhus Kommune. Tilgæn-
gelighedsvurderingen er foretaget i et testmiljø (https://sensustest.aarhus.dk/). Vurderingen er gennemført som en 
rådgivningsopgave af Sensus ApS for Aarhus Kommune. 

Kapitel 2 sammenfatter resultaterne af vurderingen. 

Kapitel 3 beskriver hvorledes tilgængelighedsvurderingen er blevet gennemført, herunder den anvendte metode, rap-
porteringsformatet, de benyttede værktøjer og det tekniske miljø. 

Kapitel 4 indeholder resultaterne af den detaljerede analyse og vurdering af webstedet. Beskrivelsen dækker samtlige 
af de områder, som er indgået i vurderinger. For hvert område er eventuelle problemer beskrevet, og der er angivet 
anbefalinger til forbedringer og løsninger. 

Kapitel 5 sammenfatter vurderingen af løsningens tilgængelighedserklæring. 
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2 Sammenfatning 

Webstedet er blevet vurderet i forhold til de internationale retningslinjer for tilgængeligt webdesign, WCAG 2.1, på 
AA-niveau. Disse retningslinjer danner grundlaget for den danske lovgivning på området, idet overholdelse af WCAG 
2.1 på AA-niveau forudsætter, at webstedet opfylder samtlige 50 succeskriterier på A- og AA-niveau. 

WCAG 2.1 definerer en række succeskriterier, som tilsammen sikrer at flest mulige mennesker fra flest mulige tekno-
logiske platforme og i flest mulige situationer kan anvende digitale løsninger. WCAG 2.1 forholder sig ikke til løsninger-
nes almindelige brugervenlighed, ligesom de ikke har til hensigt at sikre eller søger at fremme, at der tages særlige 
hensyn til bestemte brugergrupper. 

Resultatet af tilgængelighedsvurderingen viste, at webstedet fremstår med en jævn grad af tilgængelighed, idet der 
blev identificeret en række fejl og uhensigtsmæssigheder, som har indflydelse på forskellige brugergruppers mulighe-
der for at kunne anvende webstedet. I den kvalitative vurdering har Sensus anvendt følgende skala: 

• Høj grad af tilgængelighed. Webstedet indeholder ingen eller få ubetydelige fejl i forhold til tilgængelighe-
den. De fleste brugergrupper vil være i stand til at anvende løsningen. 

• Rimelig grad af tilgængelighed. Webstedet indeholder en række fejl i forhold til tilgængeligheden, men ingen 
er så alvorlige at de udelukker brugergrupper fra at anvende løsningen. 

• Jævn grad af tilgængelighed. Webstedet indeholder en række væsentlige fejl i forhold til tilgængeligheden, 
som må forventes at udelukke en række brugergrupper fra at anvende løsningen.  

• Lav grad af tilgængelighed. Webstedet indeholder mange væsentlige fejl i forhold til tilgængeligheden, som 
må forventes at udelukke mange brugergrupper fra at anvende løsningen. 

Formelt set bryder webstedet med 19 af de 50 succeskriterier, idet der i flere tilfælde er tale om generelle fejl, som 
går igen på flere sider. Disse fejl og uhensigtsmæssigheder betyder, at en række brugere kan have vanskeligt ved at 
anvende webstedet. De væsentligste tilgængelighedsmæssige fejl og uhensigtsmæssigheder omfatter følgende: 

• Dekorativ grafik og knapper med misvisende tekstalternativer. Det betyder at brugere, der har svært ved at op-
fatte eller forstå visuelt indhold fx blinde og svagsynede, der anvender skærmlæser, kan have svært ved at tilgå 
information, der er formidlet gennem grafik. 

• Videoindhold uden undertekster. Det betyder at brugere, der ikke kan opfatte auditivt indhold fx brugere med 
nedsat hørelse, kan have svært ved at tilgå information, der er formidlet i forudindspillet medieindhold. 

• Fejl i den programmeringsmæssige opmærkning af indhold, hvilket omfatter fejl i overskriftopmærkningen, fejl i 
opmærkning af indhold og i etiketter. Dette kan forårsage, at skærmlæserbrugere får præsenteret webstedets 
indhold på en uhensigtsmæssig måde. Endvidere indeholder webstedet utilgængelige PDF-dokumenter. 

• Anvendelse af farvekombinationer, som ikke overholder kravene til kontrastforhold. Det omhandler kontrast på 
tekstindhold samt ikke-tekstbaseret indhold (brugergrænsefladekomponenter og tastaturfokusindikatoren). Det 
betyder, at brugere med nedsat syn eller farveblindhed kan have vanskeligt ved at opfatte og anvende dele af 
webstedets indhold.  

• Tab af indhold og funktionalitet i forbindelse med ændring af tekststørrelse og tekstafstand samt mangelfuld om-
brydningsvisning. Det kan have negativ betydning for svagsynede brugere. 

• Fejl i forbindelse med tastaturnavigation. Det omhandler komponenter, der ikke kan betjenes via tastaturet, 
komponenter, der ikke modtager synligt fokus samt problemer med fokusrækkefølgen. Det betyder, at tastatur-
brugere kan have svært ved at betjene dele af webstedets indhold. 

• Afvigende sprog og forkert sprogopmærkning i dele af indhold. Det betyder, at brugere kan have vanskeligt ved 
at læse og forstå indhold på webstedet. 

Webstedet synes ikke at indeholde en tilgængelighedserklæring. Jf. webtilgængelighedsloven skal websteder, der er 
offentliggjort eller ændret væsentligt efter 23. september 2018 offentliggøre en tilgængelighedserklæring senest 23. 
september 2019. Er webstedet ældre end det, skal erklæringen offentliggøres senest 23. september 2020. 

Nedenstående oversigt sammenfatter resultaterne af tilgængelighedsvurderingen i forhold til de 50 kontrolpunkter 
(succeskriterier) i WCAG 2.1 AA: 
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Res Succeskriterier Res Succeskriterier 

X 1.1.1 Ikke-tekstbaseret indhold ✓ 2.3.1 Grænseværdi på tre glimt eller derunder 

✓ 1.2.1 Rent lydindhold og rent videoindhold ✓ 2.4.1 Spring over blokke 

X 1.2.2 Undertekster (forudindspillet) ✓ 2.4.2 Sider har titler 

✓ 1.2.3 Synstolkning eller mediealternativ X 2.4.3 Fokusrækkefølge 

✓ 1.2.4 Undertekster (direkte)  X 2.4.4 Formål med links (i kontekst) 

✓ 1.2.5 Synstolkning ✓ 2.4.5 Flere måder 

X 1.3.1 Information og relationer ✓ 2.4.6 Overskrifter og etiketter 

✓ 1.3.2 Meningsfuld rækkefølge X 2.4.7 Synligt fokus 

✓ 1.3.3 Sensoriske egenskaber ✓ 2.5.1 Pegebevægelser (Pointer Gestures) 

✓ 1.3.4 Retning ✓ 2.5.2 Pege-annullering 

X 1.3.5 Identificering af inputformål ✓ 2.5.3 Etiket i navn 

X 1.4.1 Anvendelse af farve ✓ 2.5.4 Betjening via bevægelse 

✓ 1.4.2 Kontrol af lyd ✓ 3.1.1 Sproget på siden 

X 1.4.3 Kontrast (minimum) X 3.1.2 Sprog, der anvendes til dele af indhold 

X 1.4.4 Ændring af tekststørrelse ✓ 3.2.1 I fokus 

✓ 1.4.5 Billeder af tekst X 3.2.2 Ved input 

X 1.4.10 Ombrydningsvisning ✓ 3.2.3 Konsekvent navigation 

X 1.4.11 Kontrast for ikke-tekstbaseret indhold ✓ 3.2.4 Konsekvent identifikation 

X 1.4.12 Tekstafstand ✓ 3.3.1 Identifikation af fejl 

✓ 1.4.13 Indhold ved svævepegning eller fokus X 3.3.2 Etiketter eller instruktioner 

X 2.1.1 Tastatur ✓ 3.3.3 Fejlforslag 

✓ 2.1.2 Ingen tastaturfælde  ✓ 3.3.4 Forhindring af fejl 

✓ 2.1.4 Genvejstaster X 4.1.1 Parsing 

✓ 2.2.1 Justerbar tastehastighed X 4.1.2 Navn, rolle, værdi 

✓ 2.2.2 Pause, stop, skjul ✓ 4.1.3 Statusbeskeder 

Sammenfattende bryder webstedet med 19 af de 50 succeskriterier.  
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3  Ekspertvurdering 

Formålet med en ekspertvurdering af tilgængeligheden af et websted er dels at afdække eventuelle brud på retnings-
linjerne for tilgængeligt webdesign, dels at afprøve den praktiske tilgængelighed til webstedet. Vurderingen er foreta-
get i forhold til kontrolpunkterne i et sæt normative retningslinjer (ISO/WCAG 2.1 AA), ligesom det er afprøvet, om 
webstedet kan anvendes med et udvalg af kompenserende hjælpemidler. Ekspertvurderingen af tilgængeligheden 
afdækker således, om webstedet overholder de formelle retningslinjer for tilgængelighed og er praktisk anvendelig 
med og uden brug af kompenserende hjælpemidler, men forholder sig ikke til forhold af brugervenlighedsmæssig eller 
kommunikationsmæssig karakter, ligesom den ikke afdækker eventuelle personlige præferencer. 

3.1 Metode 

Sensus har i forbindelse med vurderingen gennemgået webstedet grundigt i forhold til de 50 kontrolpunkter i WCAG 
2.1 AA, som beskrevet i de normative W3C-specifikationer Web Content Accessibility Guidelines version 2.1 
(https://www.w3.org/TR/WCAG21/). Vurderingen er blevet gennemført i overensstemmelse med god skik for tilgæn-
gelighedstest jf. W3C-vejledningen Website Accessibility Conformance Evaluation Methodology 
(https://www.w3.org/TR/WCAG-EM/) med testcases som beskrevet i W3C-vejledningen Techniques for WCAG 2.1 
(https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Techniques/). 

Oversættelsen af indholdet i WCAG 2.1, der er gengivet i denne rapport, stammer fra den autoriserede danske over-
sættelse (https://www.w3.org/Translations/WCAG21-da/), der blev publiceret 11. december 2019.   

Sensus har gennemført tilgængelighedstesten som en kombination af automatiserede tests (hvor dette er muligt) og 
manuelle vurderinger (hvor dette er nødvendigt). 

3.2 Rapportering 

I vurderingen følger rapporteringen strukturen i WCAG 2.1. WCAG er inddelt i følgende fire hovedprincipper og 13 ret-
ningslinjer: 

• Princip 1: Opfattelig 
→ Retningslinje 1.1: Tekstbaserede alterna-

tiver 
→ Retningslinje 1.2: Tidsafhængige medier 
→ Retningslinje 1.3: Tilpasset 
→ Retningslinje 1.4: Adskillelig 

• Princip 2: Anvendelig 
→ Retningslinje 2.1: Tilgængelig via tasta-

tur 
→ Retningslinje 2.2: Passende tid 

 

→ Retningslinje 2.3: Anfald og fysiske reak-
tioner 

→ Retningslinje 2.4: Navigerbar 
→ Retningslinje 2.5: Inputmetoder 

• Princip 3: Forståelig 
→ Retningslinje 3.1: Læselig 
→ Retningslinje 3.2: Forudsigelig 
→ Retningslinje 3.3: Inputhjælp 

• Princip 4: Robust 
→ Retningslinje 4.1: Kompatibel 

De 50 kontrolpunkter (succeskriterier) på AA-niveau fordeler sig på de 13 retningslinjer. I vurderingen er der for hvert 
succeskriterie angivet følgende: 

• En gengivet beskrivelse af succeskriteriet fra WCAG 2.1. 

• Et testresultat, der angiver om succeskriteriet er overholdt og et resume over eventuelle fejl. 

• En uddybende beskrivelse af den eller de eventuelle fejl. Herunder URL til den eller de sider, hvor en fejl er 
fundet, eventuelt suppleret med skærmbilleder og beskrivelser. 

• Angivelse af det tekniske miljø, som er blevet anvendt til at konstatere en fejl i det omfang, det er relevant. 
Det bør i den forbindelse bemærkes, at succeskriterierne for tilgængelighed grundlæggende er uafhængige af 
teknologi, og at et brud på et succeskriterie ikke nødvendigvis vedrører en bestemt teknologi eller kombinati-
onen af teknologier.  

• En beskrivelse af hvilke brugergrupper, der kan være påvirket af aktuelle fejl.  

• En beskrivelse af hvorledes en fejl kan afhjælpes og succeskriteriet kan overholdes. 

 

https://www.w3.org/TR/WCAG21/
https://www.w3.org/TR/WCAG-EM/
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Techniques/
https://www.w3.org/Translations/WCAG21-da/
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3.3 Værktøjer 

Nedenstående tabel sammenfatter valideringsværktøjer, browsere og kompenserende teknologier, som er anvendt i 
forbindelse med vurderingen: 

Værktøj Beskrivelse 

W3C Markup Validation Service Officielt valideringsværktøj fra W3C.  

W3C CSS Validation Service Officielt valideringsværktøj fra W3C. 

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

Firefox Developer Tool Firefox’ indbyggede udviklingsværktøj. 

Chrome DevTools Chrome’s indbyggede udviklingsværktøj. 

Web Developer Toolbar Udviklerværktøj, som bl.a. understøtter tjek for tilgængelighed.  

Color Contrast Analyzer Farvekontrastanalyse med pipette. 

Color Contrast Check Farvekontrastanalyse via farvekode. 

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

SortSite 5 Valideringsværktøj.  

ARC Toolkit Valideringsværktøj som understøtter tjek for tilgængelighed. 

Internet Explorer Browser, Windows 

Microsoft Edge Browser, Windows 

Firefox Browser, Windows og OSX 

Google Chrome Browser, Windows, OSX, Android 

Safari  Browser, OSX og iOS 

JAWS 1019 Skærmlæserprogram, Windows 

NVDA 2019 Skærmlæserprogram, Windows 

VoiceOver Skærmlæserprogram, OSX og iOS 

3.4 Teknisk miljø 

Nedenstående tabel sammenfatter det tekniske miljø, som er blevet anvendt i forbindelse med vurderingen: 

Styresystem Opløsning Touch 

Windows 7 1920 x 1200 Nej 

Windows 10 1920 x 1080 Nej 

Windows 10 2736 x 1824 Ja 

OSX 10.13 1280 x 800 Nej 

OSX 10.14 2560 x 1440 Nej 

IOS 13 1.792 x 828 Ja 

iOS 13 (iPadOS 13) 2.160 x 1.620 Ja 

Android 10 3.200 x 1.440 Ja 

Android 10 2.000 x 1.200 Ja 
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4 Detaljeret analyse og vurdering 

Dette kapitel sammenfatter resultatet af den detaljerede analyse og vurdering af tilgængeligheden på webstedet. Rap-
portering følger strukturen i de normative retningslinjer for webtilgængelighed, WCAG 2.1.  

I den detaljerede analyse og vurdering af tilgængeligheden på webstedet er der angivet eksempler på fejl de steder, 
hvor webstedet ikke overholder succeskriterierne i WCAG 2.1. Eksemplerne på fejl er anvendt til at dokumentere brud 
på succeskriterierne i WCAG 2.1. Eksempler på fejl betyder derfor, at lignende fejl kan forekomme andre steder på 
webstedet.  

Man bør være opmærksom på, at der i mange tilfælde kan være tale om fejl i skabeloner, scripts og lignende, som 
går på tværs af webstedet. I sådanne tilfælde bør der naturligvis foretages ændringer, således at fejlen rettes alle 
de steder, hvor den forekommer.  

Indhold i eventuelle noter i dokumentet er ikke brud på succeskriterierne i WCAG 2.1, men angiver opmærksomheds-
punkter og gode råd i forhold til webtilgængelighed.  

OBS: Indholdet på webstedets forside kan være utilgængeligt for visse brugere. Når brugeren scroller ned på forsiden, 
loades en række nye begivenheder. Skærmlæserbrugere kan have svært ved at læse indholdet på siden og i sidefoden, 
mens begivenhederne loades. Alternativt kan begivenhederne på forsiden implementeres som en sektion, hvor bruge-
ren aktivt skifter mellem begivenhederne, eller med et link, der fører til flere begivenheder (eksempelvis ”Se flere be-
givenheder”). Uendelig scrolling bør undgås. 

4.1 Princip 1: Opfattelig 

Information og brugergrænsefladekomponenter skal præsenteres for brugere på måder, de kan opfatte.  

4.1.1 Retningslinje 1.1 - Tekstbaserede alternativer 

Der skal anvendes tekstbaserede alternativer til enhver form for ikke-tekstbaseret indhold, således at det kan ændres 
til de formater, som brugerne har behov for, for eksempel stor skrift, punktskrift, tale, symboler eller enklere sprog. 

WCAG 1.1.1 Ikke-tekstbaseret indhold - Niveau A  

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 accepterer brugerinput, har det 
et navn, der beskriver dets formål. (Se Succeskriterium 4.1.2 vedrørende yderligere krav til kontroller samt 
indhold, der accepterer brugerinput).  

• Tidsafhængige medier: Hvis ikke-tekstbaseret indhold er et tidsafhængigt medie, skal tekstbaserede alterna-
tiver som minimum give en beskrivende identifikation af det ikke-tekstbaserede indhold. (Se Retningslinje 1.2 
for yderligere krav til medier).  

• Test: Hvis ikke-tekstbaseret indhold er en test eller en øvelse, som ville være ugyldig, hvis den blev præsente-
ret 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 ople-
velse, skal tekstbaserede alternativer som minimum give en beskrivende identifikation af det ikke-tekstbase-
rede indhold.  

• CAPTCHA: Hvis formålet med ikke-tekstbaseret indhold er, at indhold anvendes af en person snarere end af 
en computer, skal der stilles tekstbaserede alternativer til rådighed, som identificerer og beskriver formålet 
med det ikke-tekstbaserede indhold, og der skal findes alternative former for CAPTCHA, som anvender out-
put-præsentationer til forskellige typer af sensorisk perception med det formål at imødekomme forskellige 
handicap. 
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• Udsmykning, formatering, usynlig: Hvis ikke-tekstbaseret indhold udelukkende fungerer som udsmykning, 
hvis det udelukkende anvendes som visuel formatering, eller hvis det ikke præsenteres for brugerne, skal det 
implementeres på en sådan måde, at det kan ignoreres af kompenserende teknologier. 

Link til yderligere information om succeskriteriet: https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/non-text-con-
tent.html 

Testresultat: Succeskriterium ikke overholdt 

Webstedet indeholder dekorativ grafik med alternativtekst og knapper med misvisende tekstalternativer. 

Dekorativ grafik med alternativtekst 

På webstedet er der fundet dekorativ grafik med alternativtekst jf. nedenstående eksempel: 

 

Figur 1: Eksempel på dekorativ grafik med alternativtekst. Fra https://sensustest.aarhus.dk/nyhedsliste/nyheder-oktober-2020/ok-
tobernyhed-01/ med Firefox/Windows. 

Ovenstående eksempel viser et billede fra en nyhedsside, hvor billedet er forsynet med alternativteksten ”Billede af to 
brandbiler”. Billedet synes udelukkende at tjene et dekorativt formål og bør derfor have en tom alternativtekst 
(alt=””). 

Øvrigt eksempel på en side med dekorativ grafik, der er forsynet med alternativtekst: 

• https://sensustest.aarhus.dk/nyhedsliste/nyheder-november-2020/novembernyhed-01/ 

Når man skal skrive den alternative tekst, skal man grundigt tænke over, hvad formålet eller funktionen for billedet/il-
lustrationen/knappen i den konkrete kontekst er. Er det et billede, som linker, skal den alternative tekst beskrive for-
målet med linket – i lighed med en linktekst. Er der tale om en illustration, som skal fortælle noget, så overvej hvad 
der er nødvendigt at formidle til personer, som ikke kan se den, for at de får samme oplevelse eller samme mulighe-
der. Er der eksempelvis tale om et billede af jorden set fra rummet, er der stor forskel på, om der blot er tale om en 
generel illustration, hvor teksten ”Satellitbillede af Jorden set fra rummet” er nok, eller om billedet eksempelvis skal 
anvendes til at beskrive særlige atmosfæriske forhold over dele af jordkloden. I sidstnævnte tilfælde vil det sandsynlig-
vis være nødvendigt at supplere den korte alternative beskrivelse med en længere. 

Knapper med misvisende tekstalternativer 

På webstedet er der fundet knapper med misvisende tekstalternativer jf. nedenstående eksempler: 

https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/non-text-content.html
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/non-text-content.html
https://sensustest.aarhus.dk/nyhedsliste/nyheder-oktober-2020/oktobernyhed-01/
https://sensustest.aarhus.dk/nyhedsliste/nyheder-oktober-2020/oktobernyhed-01/
https://sensustest.aarhus.dk/nyhedsliste/nyheder-november-2020/novembernyhed-01/
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Figur 2: Eksempel på knapper med misvisende tekstalternativer. Fra https://sensustest.aarhus.dk/samling-af-testsider/indholdsside-
med-chatbot/ med Firefox/Windows. 

Ovenstående eksempel viser toppen af chat-pop-up-vinduet på webstedet. Knappen til handlingsmenuen (ikonet med 
de tre lodrette prikker) er forsynet med tekstalternativet ”More”, hvilket ikke stemmer overens med standardsproget 
på webstedet. Knappen bør navngives i overensstemmelse med sproget på webstedet og på en måde, der giver bru-
geren mulighed for at forstå, hvad knappen aktiverer. 

 

Figur 3: Eksempel på knapper med misvisende tekstalternativer. Fra https://sensustest.aarhus.dk/?startDate=2020-12-
13T23%3A00%3A00%2B00%3A00&endDate=2020-12-21T23%3A00%3A00%2B00%3A00&name= med Firefox/Windows. 

Ovenstående eksempel viser komponenterne til at filtrere begivenheder efter dato. Ikonerne til at navigere frem og 
tilbage er navngivet hhv. ”<<” og ”>>”, hvilket synes misvisende. Det er ikke tilstrækkeligt at navngive grafiske knapper 
med specialtegn, da de dels ikke beskriver knappernes formål eller funktion tilstrækkeligt og dels ikke bliver læst op af 
alle typer skærmlæsere. Tekstalternativet til knapperne i ovenstående eksempel kan fx være ”Naviger 1 måned til-
bage” og ”Naviger 1 måned frem”, eller variationer heraf. 

https://sensustest.aarhus.dk/samling-af-testsider/indholdsside-med-chatbot/
https://sensustest.aarhus.dk/samling-af-testsider/indholdsside-med-chatbot/
https://sensustest.aarhus.dk/?startDate=2020-12-13T23%3A00%3A00%2B00%3A00&endDate=2020-12-21T23%3A00%3A00%2B00%3A00&name=
https://sensustest.aarhus.dk/?startDate=2020-12-13T23%3A00%3A00%2B00%3A00&endDate=2020-12-21T23%3A00%3A00%2B00%3A00&name=
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Figur 4: Eksempel på knapper med misvisende tekstalternativer. Fra https://sensustest.aarhus.dk/samling-af-testsider/indholdsside-
med-billedgalleri/ med Firefox/Windows. 

Ovenstående eksempel viser billedgalleri-vinduet. Knapperne til at skifte mellem billederne og luk-knappen er navngi-
vet ”Previous”, ”Next” og ”Close”, hvilket er misvisende. Navnene på knapperne bør ændres til ”Forrige”, ”Næste” og 
”Luk”, så de stemmer overens med standardsproget på webstedet. 

Knapper kan forsynes med beskrivende navne ved hjælp af forskellige metoder. For <button> elementer og elementer 
med role="button" kan dette gøres på følgende måder: 

• Ved at angive en passende indvendig tekst 

• Ved at angive en passende tekst i en ARIA-label-attribut 

• Ved at anvende ARIA-labelledby-attributten til at angive et element med en tekst, som er synlig for skærmlæ-
sere. Dette element må altså ikke være sat til display: none in styling eller have ARIA-hidden=”true” i op-
mærkningen.  

For <input type="button"> elementer kan dette gøres på følgende måder: 

• Ved at angive en passende værdi i value-attributten. 

• Ved at angive passende indhold i ARIA-label-attributten 

• Ved at anvende ARIA-labelledby-attributten til at angive et element med en tekst jf. beskrivelsen ovenfor.  
For <input type="submit"> og <input type="reset"> kan dette gøres på følgende måder: 

• Ved at sætte value-attributten. Alternativt kan man udelade denne. Browsere tildeler standardværdierne 
”submit” eller ”reset” hvis value-attributten ikke er medtaget.  

• Ved at angive passende indhold i ARIA-label-attributten 

• Ved at anvende ARIA-labelledby-attributten til at angive et element med en tekst jf. beskrivelsen ovenfor. 

4.1.2 Retningslinje 1.2 - Tidsafhængige medier 

Der skal leveres alternativer til tidsafhængige medier. 

https://sensustest.aarhus.dk/samling-af-testsider/indholdsside-med-billedgalleri/
https://sensustest.aarhus.dk/samling-af-testsider/indholdsside-med-billedgalleri/


 
 

 14 

Sensus
Specialister i tilgængelighed
Sensus

Specialister i tilgængelighed

WCAG 1.2.1 Rent lydindhold (audio only) og rent videoindhold (video only) (forudindspillet) - Niveau A  

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 medier, som præsenterer in-
formation, der svarer til forudindspillet rent lydindhold. 

• Forudindspillet rent videoindhold: Der skal leveres et alternativ til tidsafhængige medier eller et lydspor, som 
præsenterer information, der svarer til forudindspillet rent videoindhold. 

Link til yderligere information om succeskriteriet: https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/audio-only-and-
video-only-prerecorded.html 

Testresultat: Succeskriterium overholdt 

Det pågældende indhold er ikke fundet på webstedet. 

WCAG 1.2.2 Undertekster (forudindspillet) - Niveau A  

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 sådan. 

Link til yderligere information om succeskriteriet: https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/captions-prere-
corded.html 

Testresultat: Succeskriterium ikke overholdt 

Webstedet indeholder forudindspillet medieindhold uden undertekster. 

Note: Der gøres opmærksom på, at video og audio, som er offentliggjort før 23. september 2020, er undtaget fra kra-
vene om webtilgængelighed jf. §1, stk. 5 i loven. 

Forudindspillet medieindhold uden undertekster 

Webstedet indeholder forudindspillet medieindhold uden undertekster jf. nedenstående eksempel: 

 

Figur 5: Eksempel på forudindspillet medieindhold uden undertekster. Fra https://sensustest.aarhus.dk/samling-af-
testsider/indholdsside-med-video/ med Chrome/Windows. 

Ovenstående eksempel viser en forudindspillet video uden undertekster. Videoindholdet bør forsynes med undertek-
ster, der formidler den verbale information i videoen. 

Kravet er, at videoer skal have undertekster. Foruden dialogen skal underteksterne beskrive information om hvem der 
taler og andet lydligt indhold som fx lydeffekter, baggrundsstøj og underliggende musik af hensyn til personer, som er 
døve eller har nedsat hørelse. Desuden er der krav, der fordrer, at underteksterne skal kunne tilgås i et alternativt 

https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/audio-only-and-video-only-prerecorded.html
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/audio-only-and-video-only-prerecorded.html
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/captions-prerecorded.html
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/captions-prerecorded.html
https://sensustest.aarhus.dk/samling-af-testsider/indholdsside-med-video/
https://sensustest.aarhus.dk/samling-af-testsider/indholdsside-med-video/
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format ved, at de kan gengives som tekst og derved læses og repræsenteres gennem kompenserende værktøjer som 
skærmlæser-software, braille-displays eller i transskriberet format. 

WCAG 1.2.3 Synstolkning eller mediealternativ (forudindspillet) - Niveau A  

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

Link til yderligere information om succeskriteriet: https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/audio-descrip-
tion-or-media-alternative-prerecorded.html 

Testresultat: Succeskriterium overholdt 

Det forudindspillede videoindhold, som er fundet på webstedet, synes ikke at indeholde information, som behøver 
synstolkning, da synstolkning ikke vil tilføre yderligere information til gavn for personer med synshandicap. 

Note 

Hvis der skal være forudindspillet videoindhold på webstedet, bør man være opmærksom på, at videoindholdet skal 
være synstolket, hvis den visuelle information ikke i forvejen er beskrevet i lydsporet (verbalt). 

Man kan opfylde kravet om synstolkning ved hjælp af to metoder: 

I den første metode beskrives den visuelle kontekst for brugeren i form af et indtalt lydspor. Dette gives oftest i tale-
pauser og lignende, og beskriver eksempelvis handlinger, personer, sceneskift og tekst på skærmen, som er væsentlig 
og som ikke fremgår af lydsporet.  

I den anden metode beskrives både lyd- og billedsiden i tekst. Der er her tale om en løbende beskrivelse af videoen, 
idet man ikke er underlagt tidsbegrænsningerne fra talepauserne i den første metode. Den alternative tekstlige gengi-
velse kommer dermed til at fremstå som et manuskript eller en bog med fuldstændig beskrivelse af den visuelle kon-
tekst, handlinger, ansigtsudtryk, mv. Desuden beskrives alle lyde (fx latter, baggrundslyde, tale uden for skærmen), 
ligesom hele dialogen er transskriberet. 

Note: Der gøres opmærksom på, at video og audio, som er offentliggjort før 23. september 2020, er undtaget fra kra-
vene om webtilgængelighed jf. §1, stk. 5 i loven. 

WCAG 1.2.4 Undertekster (direkte) - Niveau AA 

Der skal leveres undertekster til alt direkte udsendt lydindhold i synkroniserede medier. 

Link til yderligere information om succeskriteriet: https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/captions-
live.html 

Testresultat: Succeskriterium overholdt 

Det pågældende indhold er ikke fundet på webstedet. 

WCAG 1.2.5 Synstolkning (forudindspillet) - Niveau AA  

Der skal leveres synstolkning til alt forudindspillet videoindhold i synkroniserede medier. 
Link til yderligere information om succeskriteriet: https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/audio-descrip-
tion-prerecorded.html 

Testresultat: Succeskriterium overholdt 

Det forudindspillede videoindhold, som er fundet på webstedet, synes ikke at indeholde information, som behøver 
synstolkning, da synstolkning ikke vil tilføre yderligere information til gavn for personer med synshandicap. 

Note 

Hvis der skal være forudindspillet videoindhold på webstedet, bør man være opmærksom på, at videoindholdet skal 
være synstolket, hvis den visuelle information ikke i forvejen er beskrevet i lydsporet (verbalt). 

https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/audio-description-or-media-alternative-prerecorded.html
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/audio-description-or-media-alternative-prerecorded.html
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/captions-live.html
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/captions-live.html
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/audio-description-prerecorded.html
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/audio-description-prerecorded.html
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Som nævnt under afsnit WCAG 1.2.3 Synstolkning eller mediealternativ (forudindspillet) ovenfor skal forudindspillet 
videoindhold på webstedet være forsynet med synstolkning, hvis der er forudindspillet videoindhold på webstedet, og 
indholdets visuelle kontekst ikke fremgår af lydsporet (verbalt) i forvejen. 

I forbindelse med opfyldelse af dette succeskriterium kan man alene opfylde dette ved at medtage synstolkning. For 
yderligere information om synstolkning, se afsnit WCAG 1.2.3 Synstolkning eller mediealternativ (forudindspillet) 
ovenfor. 

Note: Der gøres opmærksom på, at video og audio, som er offentliggjort før 23. september 2020, er undtaget fra kra-
vene om webtilgængelighed jf. §1, stk. 5 i loven. 

4.1.3 Retningslinje 1.3 - Tilpasset 

Indhold skal udformes, så det kan præsenteres på forskellige måder (for eksempel med enklere layout), uden at infor-
mation og struktur går tabt. 

WCAG 1.3.1 Information og relationer - Niveau A  

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

Dette kontrolpunkt dækker en række områder: 

• For tekst gælder det, at man eksempelvis bruger <a>-tags til links, <strong> eller <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 datata-
bel). 

•  Etiketter skal knyttes eksplicit til kontroller i formularer, eksempelvis ved at anvende <label>tags og gruppér 
sammenhørende kontroller (som eksempelvis radioknapper) 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. 

Link til yderligere information om succeskriteriet: https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/info-and-relati-
onships.html 

Testresultat: Succeskriterium ikke overholdt 

Webstedet indeholder fejl i overskriftsstrukturen, forkert opmærkning af indhold og fejl i etiketter. Endvidere indehol-
der webstedet utilgængelige PDF-dokumenter. 

https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/info-and-relationships.html
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/info-and-relationships.html
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Fejl i overskriftsstrukturen 

På webstedet er der fundet sider med fejl i overskriftsstrukturen jf. nedenstående eksempler: 

 

Figur 6: Eksempel på fejl i overskriftsstrukturen. Fra https://sensustest.aarhus.dk/nyhedsliste/nyheder-oktober-2020/oktobernyhed-
01/ med Firefox/Windows. 

https://sensustest.aarhus.dk/nyhedsliste/nyheder-oktober-2020/oktobernyhed-01/
https://sensustest.aarhus.dk/nyhedsliste/nyheder-oktober-2020/oktobernyhed-01/
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Figur 7: Eksempel på fejl i overskriftsstrukturen. Fra https://sensustest.aarhus.dk/nyhedsliste/ med Firefox/Windows. 

Ovenstående eksempler viser overskriftsstrukturen på to sider. Af overskriftsstrukturen fremgår det, at der er spring 
mellem overskriftniveauerne (henholdsvis fra niveau 1 til 3 og fra niveau 1 til 4), hvilket bryder med kravene i WCAG. 

Øvrige eksempler på sider med fejl i overskriftstrukturen: 

• Begivenhedsside: https://sensustest.aarhus.dk/event/v/94860/Md-Julemanden/?eventid=102571 

• Indholdside 02: https://sensustest.aarhus.dk/samling-af-testsider/indholdside-02/ 

Overskriftstrukturen på en side bør som regel være strengt hierarkisk og uden spring mellem overskriftniveauerne. 
Overskrifthierarkiet bør altid starte med en overskrift på niveau 1. Herefter kan følge endnu en overskrift på niveau 1 
eller en overskrift på niveau 2. Tilsvarende kan en overskrift på niveau 2 kun følges af en overskrift på niveau 1, 2 eller 
3.  

Skærmlæserbrugere (fx blinde og svagsynede) anvender den programmeringsmæssigt bestemte overskriftstruktur til 
at orientere sig i indholdet på en side. Forkerte niveauangivelser på overskrifter kan give anledning til forvirring og 
resultere i, at denne brugergruppe skal anvende længere tid på at navigere på et websted end brugere, der kan orien-
tere sig på en side ved hjælp af den visuelle præsentation af indholdet. 

På baggrund af overskriftstrukturen (de niveauopmærkede overskrifter) på en side skal man kunne udlede relationen 
mellem indholdet. Det betyder, at hvis et afsnit har funktion som underafsnit til et andet afsnit bør overskriften til un-
derafsnittet mærkes op på et lavere overskriftniveau. Hovedoverskriften på en side skal mærkes op på overskriftni-
veau 1, et underafsnit hertil skal mærkes op på overskriftniveau 2 osv. Hvis indholdet i et afsnit ikke længere er relate-
ret til overskriften på niveau 1, kan endnu en overskrift på niveau 1 anvendes. En logisk programmeringsmæssig op-
mærkning af overskriftniveauerne på en side sikrer, at skærmlæserbrugere oplever sidens semantiske struktur, som 
den fremstår visuelt. 

Forkert opmærkning af indhold 

Der er fundet eksempler på indhold, der er forkert mærket op jf. nedenstående: 

https://sensustest.aarhus.dk/nyhedsliste/
https://sensustest.aarhus.dk/event/v/94860/Md-Julemanden/?eventid=102571
https://sensustest.aarhus.dk/samling-af-testsider/indholdside-02/
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Figur 8: Eksempel på forkert opmærkning af indhold. Fra https://sensustest.aarhus.dk/samling-af-testsider/indholdsside-med-chat-
bot/ med Chrome/Windows.  

I ovenstående eksempel er teksten ”205 kr.” fremhævet med fed skrift. Teksten er mærket op med tagget <b>. Tagget 
<strong> eller <em> skal anvendes til fremhævet tekst, afhængig af om teksten skal være fed eller kursiv. 

Når tagget <strong> eller <em> bliver anvendt, gør man skærmlæserbrugere opmærksom på fremhævet tekst, da et 
skærmlæserprogram eksempelvis ændrer tonehøjden i oplæsningsstemmen. 

 

Figur 9: Eksempel på forkert opmærkning af indhold. Fra https://sensustest.aarhus.dk/nyhedsliste/nyheder-november-2020/novem-
bernyhed-02/ med Chrome/Windows.  

I ovenstående eksempel er teksten ”November, November […]” korrekt mærket op som et citat. Ophavsmanden af 
citatet indgår som en del af citatopmærkningen, hvilket den ikke bør. 

https://sensustest.aarhus.dk/samling-af-testsider/indholdsside-med-chatbot/
https://sensustest.aarhus.dk/samling-af-testsider/indholdsside-med-chatbot/
https://sensustest.aarhus.dk/nyhedsliste/nyheder-november-2020/novembernyhed-02/
https://sensustest.aarhus.dk/nyhedsliste/nyheder-november-2020/novembernyhed-02/
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Fejl i etiketter 

På webstedet er der fundet formularelementer med fejl i etiketter jf. nedenstående eksempel: 

 

Figur 10: Eksempel på fejl i etiketter. Fra https://sensustest.aarhus.dk/?startDate=2020-12-
13T23%3A00%3A00%2B00%3A00&endDate=2020-12-21T23%3A00%3A00%2B00%3A00&name= med Chrome/Windows. 

Ovenstående eksempel viser kalenderne til at filtrere begivenheder på webstedets forside. Combo-boksene, hvori bru-
geren kan vælge måned og årstal, er ikke forsynet med programmeringsmæssigt bestemte etiketter (labels). Da der er 
flere combo-bokse indeholdende den samme information, bør de programmeringsmæssigt bestemte etiketter (labels) 
adskille sig fra hinanden ved, at etiketterne i det første sæt combo-bokse er ”Fra Måned” og ”Fra År”, mens etiket-
terne i det andet sæt combo-bokse er ”Til Måned” og ”Til år”. 

Formularelementer bør forsynes med beskrivende labels, som beskriver formålet med det pågældende formularele-
ment. En korrekt tilknyttet label kan være: 

• et <label>-element med en for-attribut, som henviser til formularelementets unikke ID; 

• et <label>-element, som omfavner formularelementet, som ikke omfavner andre formularelementer, og som 
ikke henviser til andre elementer ved hjælp af dets for-attribut; 

• en titel-attribut, som ikke er tom; eller 

• en aria-labelledby-attribut, som ikke er tom 

Beskrivende labels anvendes af skærmlæserbrugere til at forstå formålet eller det forventede indhold I et formularele-
ment. Manglende labels betyder, at skærmlæserbrugere kan have vanskeligt eller umuligt ved at anvende formularer. 

Utilgængelige PDF-dokumenter 

PDF-dokumenter og øvrige dokumenter, der er publiceret efter den 23. september 2018, skal overholde lovens krav 
om webtilgængelighed. Bemærk, at indhold som dagsordner, referater og tilhørende bilag, der er publiceret på et 
websted efter den 23. september 2018, også skal overholde kravene om webtilgængelighed. 

Webstedet indeholder PDF-dokumenter, der ikke overholder kravene om tilgængelighed. Eksempler på utilgængelige 
PDF-dokumenter: 

• Filnavn: aftale-mellem-bls-5kreds-og-aarhus-kommune-om-genhusning-og-nybyggeri-24095898.pdf. Link: 
https://sensustest.aarhus.dk/samling-af-testsider/indholdside-02/ 

• Filnavn: 2020.30.06_Pressemeddelelse-Jernkvinder-Rødstrømper.pdf. Link: https://sensustest.aar-
hus.dk/event/v/94860/Jernkvinder--Rdstrmper/?eventid=93982 

https://sensustest.aarhus.dk/?startDate=2020-12-13T23%3A00%3A00%2B00%3A00&endDate=2020-12-21T23%3A00%3A00%2B00%3A00&name=
https://sensustest.aarhus.dk/?startDate=2020-12-13T23%3A00%3A00%2B00%3A00&endDate=2020-12-21T23%3A00%3A00%2B00%3A00&name=
https://sensustest.aarhus.dk/samling-af-testsider/indholdside-02/
https://sensustest.aarhus.dk/event/v/94860/Jernkvinder--Rdstrmper/?eventid=93982
https://sensustest.aarhus.dk/event/v/94860/Jernkvinder--Rdstrmper/?eventid=93982
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PDF- dokumenterne overholder ikke kravene om tilgængelighed, idet PDF-dokumenterne ikke er tilstrækkeligt kodet 
(tagged PDF), mangler en titel mv. Der er tale om et generelt tilgængelighedsproblem, som gør dokumenterne util-
gængelige eller vanskeligt tilgængelige for flere brugergrupper bl.a. blinde og svagsynede, der anvender skærmlæser. 

PDF-dokumenter bør generelt publiceres som kodet PDF, have en meningsfuld titel og ikke være unødvendig beskyt-
tet. Som minimum bør dokumenterne tillade adgang ved hjælp af kompenserende teknologi. Indholdet bør være 
mærket op (tagged) korrekt, ligesom ikke-tekstbaseret indhold (fx grafer og billeder), bør være forsynet med tekstba-
serede alternativer, som har samme betydning eller funktion, som det pågældende ikke-tekstbaseret indhold. Dertil 
skal der være tilstrækkelig kontrast mellem tekst- og baggrundsfarven samt på ikke-tekstbaseret indhold, der formid-
ler information. 

Hvis indholdet i et PDF-dokument udgør et alternativt format til indholdet på webstedet, stilles der ikke krav til, at 
PDF-dokumentet overholder kravene om tilgængelighed. Hvis indholdet i et PDF-dokument derimod ikke udgør et al-
ternativt format til indholdet på webstedet (dvs. at informationen kun kan findes i PDF-dokumentet), skal PDF-doku-
mentet overholde kravene om tilgængelighed. 

NB: Vær opmærksom på, at dokumenter (typisk i PDF- eller Word format), som er offentliggjort før den 23. september 
2018, og som ikke er nødvendige for aktive administrative processer, er undtaget fra kravene om webtilgængelighed 
jf. §1, stk. 5 i loven. 

WCAG 1.3.2 Meningsfuld rækkefølge - Niveau A  

Når den rækkefølge som indhold præsenteres i, påvirker indholdets mening, kan en korrekt læserækkefølge bestem-
mes programmeringsmæssigt. 

Link til yderligere information om succeskriteriet: https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/meaningful-
sequence.html 

Testresultat: Succeskriterium overholdt 

Webstedet overholder kravene. 

WCAG 1.3.3 Sensoriske egenskaber - Niveau A  

Instruktioner, der vedrører forståelse og betjening af indhold, er ikke udelukkende afhængige af komponenternes sen-
soriske egenskaber såsom form, størrelse, visuel placering, orientering eller lyd. 

Link til yderligere information om succeskriteriet: https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/sensory-cha-
racteristics.html 

Testresultat: Succeskriterium overholdt 

Det pågældende indhold er ikke fundet på webstedet. 

WCAG 1.3.4 Retning - Niveau AA  

Indhold begrænser ikke sin visning eller anvendelse til en enkelt skærmretning, såsom lodret eller vandret, medmin-
dre en bestemt skærmretning er nødvendig.  

Link til yderligere information om succeskriteriet: https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/orienta-
tion.html 

Testresultat: Succeskriterium overholdt 

Webstedet overholder kravene. 

WCAG 1.3.5 Identificering af inputformål - Niveau AA 

Formålet med hvert inputfelt, der indhenter information om brugeren, kan bestemmes programmeringsmæssigt, når: 

• Inputfeltet tjener et formål, der er identificeret i sektionen Inputformål for brugergrænsefladekomponenter, 
og  

https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/meaningful-sequence.html
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/meaningful-sequence.html
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/sensory-characteristics.html
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/sensory-characteristics.html
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/orientation.html
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/orientation.html
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• Indholdet er implementeret med teknologier, som understøtter identifikation af den forventede betydning af 
inputoplysninger.  

Link til yderligere information om succeskriteriet: https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/identify-input-
purpose.html 

Testresultat: Succeskriterium ikke overholdt 

Webstedet indeholder formularfelter, der ikke er forsynet med autocomplete-attributten. 

Formularfelter uden autofuldførelse 

På webstedet er der fundet formularfelter, der ikke er forsynet med autocomplete-attributten jf. nedenstående ek-
sempel: 

 

Figur 11: Eksempel på formularfelter uden autofuldførelse. Fra https://sensustest.aarhus.dk/formularside/ med Chrome/Windows. 

Ovenstående eksempel viser en del af en formular. Formularfelterne, der indsamler information om brugerens navn 
og mailadresse, er ikke forsynet med autocomplete-attributten. 

Når attributten til autofuldførelse ikke eksisterer eller ikke er implementeret korrekt programmeringsmæssigt, kan 
inputfelter, der samler information om brugeren, opføre sig forskelligt afhængigt af browsere, specificerede browser-
indstillinger, eller forskellige plugins til browserne. Ved at definere formålet med inputfelter, der indsamler informa-
tion om brugeren, programmeringsmæssigt, sikres en konsekvent autofuldførelse af inputfelterne, samt en konse-
kvent præsentation af de pågældende felters formål. Således er autocomplete-attributten bedst velegnet til kompen-
serende teknologier, idet disse teknologier er med til at informere brugerne om inputfelternes formål på måder, de er 
i stand til at forstå. Eksempelvis kan et inputfelt, der indhenter information om brugerens telefonnummer, blive forsy-
net med yderligere et grafisk ikon (en telefon), som er udvalgt af brugeren eller tilpasset denne ved hjælp af kompen-
serende værktøjer. Dette succeskriterium sikrer derfor, at brugere med motoriske funktionsnedsættelser ikke behøver 
at indtaste de samme informationer hver gang, at brugere med kognitive funktionsnedsættelser kan forstå inputfel-
ternes formål og få hjælp til at udfylde dem og at brugere med hukommelsesrelaterede problemer kan autoudfylde 
felter med eksempelvis navn, adresse og anden kontaktinformation. 

I forhold til autocomplete-attributten findes der en række foruddefinerede attributter i HTML 5, som inkluderer stan-
dardformularer fx til navn, fødselsdato, adresse og telefonnummer. Det anbefales, at man i videst muligt omfang føl-
ger W3C’s standarder, der kan findes på følgende link: https://www.w3.org/TR/html52/sec-forms.html#sec-autofill 

4.1.4 Retningslinje 1.4 - Adskillelig 

Gør det lettere at se og høre indhold, herunder at kunne adskille forgrund fra baggrund. 

https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/identify-input-purpose.html
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/identify-input-purpose.html
https://sensustest.aarhus.dk/formularside/
https://www.w3.org/TR/html52/sec-forms.html#sec-autofill
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WCAG 1.4.1 Anvendelse af farve - Niveau A  

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. 

Link til yderligere information om succeskriteriet: https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/use-of-co-
lor.html 

Testresultat: Succeskriterium ikke overholdt 

På webstedet er farve anvendt som eneste visuelle middel til at udskille linktekster.  

Mangelfuld udskillelse af linktekster 

Der er fundet eksempler på, at farve er anvendt som eneste visuelle middel til at udskille linktekster jf. nedenstående: 

 

Figur 12: Eksempel på mangelfuld udskillelse af linktekster. Fra https://sensustest.aarhus.dk/event/v/94860/Dreamers-Cir-
cus/?eventid=93600 med Chrome/Windows.  

I ovenstående eksempel er farve anvendt som eneste visuelle middel til at udskille tekst med linkfunktion. Kontrasten 
mellem farven på linkteksten (#3661d8) og den omgivende tekst (#333333) er målt til 2,3:1.  

 

Figur 13: Eksempel på mangelfuld udskillelse af linktekster. Fra https://sensustest.aarhus.dk/event/v/94860/Vores-Verden-med-
Shane-Brox/?eventid=87121#alldates med Chrome/Windows.  

I ovenstående eksempel er farve anvendt som eneste visuelle middel til at udskille linkteksten ”Se alle datoer”. Kon-
trasten mellem farven på linkteksten (#3661d8) og den omgivende tekst (#333333) er målt til 2,3:1.  

Linkteksterne i ovenstående eksempler bør forsynes med et øvrigt visuelt middel fx en understregning. 

Man kan gøre brug af forskellige metoder til at overholde kravene i pågældende succeskriterie. Én metode er, at et 
link bliver forsynet med et øvrigt visuelt middel udover anvendelse af farve fx en understregning, kursiv, fed skrift eller 
et grafisk ikon. En anden metode er, at kontrasten mellem farven på et link og den omgivende tekst er mindst 3:1, og 
at linket bliver forsynet med et øvrigt visuelt middel fx en understregning eller fed skrift, når linket modtager fokus via 

https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/use-of-color.html
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/use-of-color.html
https://sensustest.aarhus.dk/event/v/94860/Dreamers-Circus/?eventid=93600
https://sensustest.aarhus.dk/event/v/94860/Dreamers-Circus/?eventid=93600
https://sensustest.aarhus.dk/event/v/94860/Vores-Verden-med-Shane-Brox/?eventid=87121#alldates
https://sensustest.aarhus.dk/event/v/94860/Vores-Verden-med-Shane-Brox/?eventid=87121#alldates
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tastaturet eller musen. Via disse metoder udskiller linktekster sig fra den omgivende tekst på anden vis end via farve. 
Det anbefales at anvende førstnævnte metode. 

Farve må ikke blive anvendt som eneste visuelle middel til at formidle information, anmode om brugerens respons 
eller udskille et visuelt element. Formålet med succeskriteriet er at sikre, at alle brugere kan tilgå information, der er 
formidlet gennem anvendelse af farve. Formidling af information gennem øvrige visuelle midler (fx understregning, 
fed, kursiv, ikoner eller lignende) gør, at brugere, der ikke kan se farve, stadig kan opfatte og udskille informationen. 
Det omfatter bl.a. svagsynede brugere, der ofte har begrænset farvesyn samt brugere med farveblindhed.  

WCAG 1.4.2 Kontrol af lyd - Niveau A  

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

Link til yderligere information om succeskriteriet: https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/audio-cont-
rol.html 

Testresultat: Succeskriterium overholdt 

Det pågældende indhold er ikke fundet på webstedet. 

WCAG 1.4.3 Kontrast (minimum) - Niveau AA 

Den visuelle præsentation af tekst og billeder af tekst skal have et kontrastforhold på mindst 4,5:1, undtagen i føl-
gende 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 inaktiv brugergrænsefladekom-
ponent, som udelukkende er ren udsmykning, som ikke er synlig for nogen, eller som udgør en del af et bil-
lede, der indeholder andet væsentligt visuelt indhold, er ikke underlagt et kontrastkrav.  

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

Link til yderligere information om succeskriteriet: https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/contrast-mini-
mum.html 

Testresultat: Succeskriterium ikke overholdt 

Webstedet har indhold, hvor der er mangelfuld kontrast mellem tekst- og baggrundsfarven. 

Mangelfuld kontrast mellem tekst- og baggrundsfarven 

Der er fundet eksempler på indhold, hvor der er mangelfuld kontrast mellem tekst- og baggrundsfarven jf. nedenstå-
ende:  

 

Figur 14: Eksempel på mangelfuld kontrast mellem tekst- og baggrundsfarven. Fra https://sensustest.aarhus.dk/nyhedsliste/nyhe-
der-november-2020/novembernyhed-02/ med Chrome/Windows.  

I ovenstående eksempel er der mangelfuld kontrast på teksten ”Dato: 21.10.2020”. Kontrasten mellem farven på tek-
sten (#858585) og baggrundsfarven (#ffffff) er målt til 3,7:1. Kontrastkravet til teksten er mindst 4,5:1.  

https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/audio-control.html
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/audio-control.html
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/contrast-minimum.html
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/contrast-minimum.html
https://sensustest.aarhus.dk/nyhedsliste/nyheder-november-2020/novembernyhed-02/
https://sensustest.aarhus.dk/nyhedsliste/nyheder-november-2020/novembernyhed-02/
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Figur 15: Eksempel på mangelfuld kontrast mellem tekst- og baggrundsfarven. Fra https://sensustest.aarhus.dk/?startDate=2020-
12-13T23%3A00%3A00%2B00%3A00&endDate=2020-12-21T23%3A00%3A00%2B00%3A00&name=&categories[]=Vinterferie&ca-
tegories[]=Natur&categories[]=Børn&categories[]=Efterårsferie med Internet Explorer/Windows.  

I ovenstående eksempel er der mangelfuld kontrast på teksten i combo-boksen. Kontrasten mellem farven på teksten 
”januar” mv. (#a0a0a0) og baggrundsfarven (#ffffff) er målt til 2,6:1. Kontrastkravet til teksten er mindst 4,5:1. Obs: 
Internet Explorer er anvendt som browser.  

 

Figur 16: Eksempel på mangelfuld kontrast mellem tekst- og baggrundsfarven. Fra https://sensustest.aarhus.dk/nyhedsliste/ med 
Chrome/Windows.  

I ovenstående eksempel modtager elementet ”Juni” tastaturfokus i combo-boksen ”Måned”. Kontrasten mellem far-
ven på teksten (#ffffff) og den blå baggrundsfarve (#1e90ff) er målt til 3,2:1. Kontrastkravet til teksten er mindst 4,5:1.  
Problemet vedrørende kontrast mellem tekst- og baggrundsfarven, når indhold i combo-bokse modtager fokus, er 
browserafhængig. 

https://sensustest.aarhus.dk/?startDate=2020-12-13T23%3A00%3A00%2B00%3A00&endDate=2020-12-21T23%3A00%3A00%2B00%3A00&name=&categories%5b%5d=Vinterferie&categories%5b%5d=Natur&categories%5b%5d=Børn&categories%5b%5d=Efterårsferie
https://sensustest.aarhus.dk/?startDate=2020-12-13T23%3A00%3A00%2B00%3A00&endDate=2020-12-21T23%3A00%3A00%2B00%3A00&name=&categories%5b%5d=Vinterferie&categories%5b%5d=Natur&categories%5b%5d=Børn&categories%5b%5d=Efterårsferie
https://sensustest.aarhus.dk/?startDate=2020-12-13T23%3A00%3A00%2B00%3A00&endDate=2020-12-21T23%3A00%3A00%2B00%3A00&name=&categories%5b%5d=Vinterferie&categories%5b%5d=Natur&categories%5b%5d=Børn&categories%5b%5d=Efterårsferie
https://sensustest.aarhus.dk/nyhedsliste/
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Figur 17: Eksempel på mangelfuld kontrast mellem tekst- og baggrundsfarven. Fra https://sensustest.aarhus.dk/samling-af-
testsider/indholdsside-med-chatbot/ med Chrome/Windows.  

Ovenstående eksempel viser Chatbotten, hvor der er mangelfuld kontrast mellem tekst- og baggrundsfarven. Kontra-
sten mellem farven på teksten ”Nødpas”, ”Forlængelse af pas” og ”Hastelevering af pas” (#4169d9) og baggrundsfar-
ven (#f1f0f0) er målt til 4,3:1. Kontrasten mellem farven på teksten ”Indtast en gyldig email hvortil samtalen skal sen-
des” (#f44336) og baggrundsfarven (#ffffff) er målt til 3,7:1. Kontrasten mellem farven på teksten ”ANNULLER” 
(#8da5e8) og baggrundsfarven (#ffffff) er målt til 2,4:1. Kontrastkravet til teksten er mindst 4,5:1.  

https://sensustest.aarhus.dk/samling-af-testsider/indholdsside-med-chatbot/
https://sensustest.aarhus.dk/samling-af-testsider/indholdsside-med-chatbot/
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Figur 18: Eksempel på mangelfuld kontrast mellem tekst- og baggrundsfarven. Fra https://sensustest.aarhus.dk/samling-af-testsi-
der/indholdsside-med-chatbot/ med Internet Explorer/Windows.  

Ovenstående eksempel viser Chatbotten. I eksemplet modtager komponenten ”Bestilling af pas” fokus via musen. Når 
Internet Explorer bliver anvendt som browser og en komponent modtager fokus via musen, opstår der mangelfuld 
kontrast mellem tekst- og baggrundsfarven. 

Skriftstørrelsen på en tekst har betydning for kontrastkravet. Kontrastkravet for almindelig skrift (mindre end 
18pt/24px, eller mindre end 14pt/18.5px og fed) er mindst 4,5:1. Kontrastkravet for stor skrift er mindst 3:1. Tekst, 
der er større og har bredere streger, er lettere at læse ved lavere kontrast. Derfor er kontrastkravet til tekst, der opfyl-
der kravet til stor skrift lavere. Kontrastkravet gælder for al tekst på et websted, herunder brødtekst, tekst på knapper, 
placeholder-tekst og den tekst, der bliver vist, når en tekst modtager fokus via musen eller tastaturet. Tekst, der ude-
lukkende er dekorativ og ikke formidler information er ikke omfattet af kontrastkravet. 

Formålet med succeskriteriet er at sikre en tilstrækkelig kontrast mellem tekst- og baggrundsfarven, så tekst kan blive 
opfattet og læst af brugere med synsnedsættelse eller farveblindhed. Farveblinde ser færre nuancer end normalt-
seende, hvilket betyder, at de ser andre farver og luminanskontraster. Tilstrækkeligt luminanskontrastforhold mellem 
tekst- og baggrundsfarven sikrer, at tekst bliver mere opfatteligt og læsbart.  

WCAG 1.4.4 Ændring af tekststørrelse - Niveau AA  

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

Link til yderligere information om succeskriteriet: https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/resize-text.html 

Testresultat: Succeskriterium ikke overholdt 

Der opstår tab af funktionalitet, når teksten på webstedet bliver forstørret op til 200%.  

https://sensustest.aarhus.dk/samling-af-testsider/indholdsside-med-chatbot/
https://sensustest.aarhus.dk/samling-af-testsider/indholdsside-med-chatbot/
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/resize-text.html


 
 

 28 

Sensus
Specialister i tilgængelighed
Sensus

Specialister i tilgængelighed

Tab af funktionalitet ved ændring af tekststørrelse 

Når teksten på webstedet bliver forstørret op til 200% via zoomfunktionen i browseren, opstår der fejl i fokusrække-
følgen, og der er fundet eksempler på komponenter, der ikke modtager synligt fokus. Fejlene er relateret til og beskre-
vet i afsnit WCAG 2.4.3 Fokusrækkefølge og afsnit WCAG 2.4.7 Synligt fokus.  

Ændring af tekststørrelsen på et websted hjælper brugere med nedsat syn til bedre at kunne læse tekstligt indhold. Af 
hensyn til brugere med nedsat syn bør man derfor kunne forstørre teksten på webstedet op til 200% uden at funktio-
nalitet eller indhold går tabt.  

WCAG 1.4.5 Billeder af tekst - Niveau AA  

Hvis de anvendte teknologier kan håndtere den visuelle præsentation, anvendes tekst frem for billeder af tekst til for-
midling 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 varemærkenavn) opfattes som nødvendig. 

Link til yderligere information om succeskriteriet: https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/images-of-
text.html 

Testresultat: Succeskriterium overholdt 

Det pågældende indhold er ikke fundet på webstedet. 

WCAG 1.4.10 Ombrydningsvisning - Niveau AA  

Indhold kan præsenteres uden tab af information eller funktionalitet, og uden at det er nødvendigt at scrolle i to di-
mensioner, for: 

• Lodret scrollende indhold med en bredde svarende til 320 CSS-pixels, 

• Vandret scrollende indhold med en højde svarende til 256 CSS-pixels. 

Undtaget herfra er dele af indhold, som kræver todimensionelt layout for at kunne anvendes eller give mening.  

Note: 320 CSS-pixels svarer til et oprindeligt præsentationsområde (viewport) med en bredde på 1280 CSS-pixels ved 
400% zoom. For webindhold, som er designet til at scrolle vandret (for eksempel med lodret tekst), svarer de 256 CSS-
pixels til et oprindeligt præsentationsområde (viewport) med en højde på 1024 pixels ved 400% zoom. 

Note: Eksempler på indhold, som kræver todimensionel scrollning, er billeder, kort, diagrammer, video, spil, præsen-
tationer, datatabeller og interfaces, hvor det er nødvendigt at have værktøjslinjer i visningen samtidig med manipula-
tion af indhold. 

Link til yderligere information om succeskriteriet: https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/reflow.html 

Testresultat: Succeskriterium ikke overholdt 

Der opstår tab af information og funktionalitet, når webstedet bliver vist i en skærmopløsning på 1280x1024 pixels 
med 400% zoom (svarende til en skærmopløsning på 320x256 pixels).  

Mangelfuld ombrydningsvisning 

Der er fundet eksempler på, at der opstår tab af information og funktionalitet, når webstedet bliver vist i en skærmop-
løsning på 1280x1024 pixels med 400% zoom jf. nedenstående:  

https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/images-of-text.html
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/images-of-text.html
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/reflow.html
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Figur 19: Eksempel på mangelfuld ombrydningsvisning. Fra https://sensustest.aarhus.dk/?startDate=2020-12-
13T23%3A00%3A00%2B00%3A00&endDate=2020-12-21T23%3A00%3A00%2B00%3A00&name= med Chrome/Windows.  

Ovenstående eksempel viser præsentationen af menuen i en skærmopløsning på 1280x1024 pixels med 400% zoom. 
Det er ikke muligt at scrolle vertikalt i menuen og menupunktet ”Nyhedsliste” forsvinder delvist.  

 

Figur 20: Eksempel på mangelfuld ombrydningsvisning. Fra https://sensustest.aarhus.dk/soegeresultats-
side/#?cludoquery=testsider&cludopage=1&cludorefurl=https%3A%2F%2Fsensustest.aarhus.dk%2F&cludorefpt=Sensus%20testside 
med Chrome/Windows.  

Ovenstående eksempel viser søgeresultatssiden i en skærmopløsning på 1280x1024 pixels med 400% zoom. Indholdet 
”Sorter på kategori” forsvinder fra siden i pågældende visning.  

https://sensustest.aarhus.dk/?startDate=2020-12-13T23%3A00%3A00%2B00%3A00&endDate=2020-12-21T23%3A00%3A00%2B00%3A00&name=
https://sensustest.aarhus.dk/?startDate=2020-12-13T23%3A00%3A00%2B00%3A00&endDate=2020-12-21T23%3A00%3A00%2B00%3A00&name=
https://sensustest.aarhus.dk/soegeresultatsside/#?cludoquery=testsider&cludopage=1&cludorefurl=https%3A%2F%2Fsensustest.aarhus.dk%2F&cludorefpt=Sensus%20testside
https://sensustest.aarhus.dk/soegeresultatsside/#?cludoquery=testsider&cludopage=1&cludorefurl=https%3A%2F%2Fsensustest.aarhus.dk%2F&cludorefpt=Sensus%20testside
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Figur 21: Eksempel på mangelfuld ombrydningsvisning. Fra https://sensustest.aarhus.dk/samling-af-testsider/indholdsside-med-
chatbot/ med Chrome/Windows.  

Ovenstående eksempel viser Chatbotten i en skærmopløsning på 1280x1024 pixels med 400% zoom. Det er ikke mu-
ligt at scrolle i vinduet og tilgå informationen vedrørende personfølsomme oplysninger via tastaturnavigation. Fejlen 
gør sig gældende flere steder i Chatbotten.  

 

Figur 22: Eksempel på mangelfuld ombrydningsvisning. Fra https://sensustest.aarhus.dk/?startDate=2020-12-
10T23%3A00%3A00%2B00%3A00&endDate=2020-12-18T23%3A00%3A00%2B00%3A00&name= med Chrome/Windows.  

Ovenstående eksempel viser præsentationen af nyhederne på forsiden i en skærmopløsning på 1280x1024 pixels med 
400% zoom. En nyhed forsvinder delvist ud af skærmbilledet. Man kan fx implementere komponenter til at skifte mel-
lem nyhederne på forsiden.  

https://sensustest.aarhus.dk/samling-af-testsider/indholdsside-med-chatbot/
https://sensustest.aarhus.dk/samling-af-testsider/indholdsside-med-chatbot/
https://sensustest.aarhus.dk/?startDate=2020-12-10T23%3A00%3A00%2B00%3A00&endDate=2020-12-18T23%3A00%3A00%2B00%3A00&name=
https://sensustest.aarhus.dk/?startDate=2020-12-10T23%3A00%3A00%2B00%3A00&endDate=2020-12-18T23%3A00%3A00%2B00%3A00&name=
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Når webstedet bliver vist i en skærmopløsning på 1280x1024 pixels med 400% zoom, opstår der fejl i fokusrækkeføl-
gen, og der er fundet eksempler på komponenter, der ikke modtager synligt fokus. Fejlene er relateret til og beskrevet 
i afsnit WCAG 2.4.3 Fokusrækkefølge og afsnit WCAG 2.4.7 Synligt fokus.  

Formålet med succeskriteriet er, at svagsynede brugere, der har behov for at forstørre teksten op, kan læse og tilgå al 
indhold på et websted i én kolonne. Når browserzoom anvendes til at skalere indholdet op til 400% bør indholdet om-
brydes og blive præsenteret i én kolonne - uden at information eller funktionalitet går tabt eller at der opstår behov 
for at scrolle todimensionelt. Scrolling i læseretningen (horisontalt) bør undgås, da det kan vanskeliggøre brugerens 
mulighed for at læse teksten og orientere sig på en side. Webstedets indhold bør derfor kunne præsenteres i en 
skærmopløsning på 1280x1024 pixels med 400% zoom (svarende til en skærmopløsning på 320x256 pixels) uden at 
information eller funktionalitet går tabt eller der opstår behov for at scrolle todimensionelt. 

WCAG 1.4.11 Kontrast for ikke-tekstbaseret indhold - Niveau AA 

Den visuelle præsentation af de følgende har et kontrastforhold på mindst 3:1 mod tilstødende farve(r): 

• Brugergrænsefladekomponenter: Visuel information, som er nødvendig for at kunne identificere bruger-
grænsefladekomponenter og tilstande, undtagen for inaktive komponenter eller hvor udseendet af kompo-
nenten er bestemt af brugeragenten og ikke ændret af forfatteren. 

• Grafiske objekter: Dele af grafik, som er påkrævet for at forstå indholdet, undtagen når en bestemt præsen-
tation af grafikken er nødvendig for den information, der formidles. 

Link til yderligere information om succeskriteriet: https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/non-text-cont-
rast.html 

Testresultat: Succeskriterium ikke overholdt 

Der er mangelfuld kontrast på brugergrænsefladekomponenter og tastaturfokusindikatoren på webstedet. 

Mangelfuld kontrast på brugergrænsefladekomponenter 

Der er fundet eksempler på brugergrænsefladekomponenter med mangelfuld kontrast jf. nedenstående:  

 

Figur 23: Eksempel på mangelfuld kontrast på brugergrænsefladekomponenter. Fra https://sensustest.aarhus.dk/formularside/#1 
med Chrome/Windows.  

I ovenstående eksempel er der mangelfuld kontrast på linjen, der markerer tekstinputfelterne. Kontrasten mellem 
farven på linjen (#cccccc) og baggrundsfarven (#ffffff) er målt til 1,6:1.  

https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/non-text-contrast.html
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/non-text-contrast.html
https://sensustest.aarhus.dk/formularside/#1
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Når tekst eller et ikon ikke er del af en brugergrænsefladekomponent (fx tekstinputfelt, afkrydsningsfelt eller knap), 
skal den visuelle markering af komponenten opfylde et kontrastkrav på mindst 3:1. Det betyder, at der skal være et 
kontrastforhold på mindst 3:1 mellem farven, der markerer komponenten og de tilstødende farver. Når tekst eller et 
ikon er del af en brugergrænsefladekomponent fx når et ikon er del af en knap eller når placeholder-tekst er del af et 
tekstinputfelt, stilles der ikke krav til kontrasten på den ydre markering af komponenten. Her gælder det i stedet, at 
der skal være tilstrækkelig kontrast mellem farven på ikonet og baggrundsfarven (kontrastforhold på mindst 3:1) og 
mellem placeholder-teksten og baggrundsfarven i tekstinputfeltet jf. WCAG 1.4.3 Kontrast (minimum).  

 

Figur 24: Eksempel på mangelfuld kontrast på brugergrænsefladekomponenter. Fra https://sensustest.aarhus.dk/samling-af-
testsider/indholdsside-med-video/ med Chrome/Windows.  

Ovenstående eksempel viser en video. Kontrasten mellem den hvide markør (#ffffff), der indikerer tidspunktet i tids-
linjen, og den tilstødende blå og grå farve er under 3:1. Kontrasten mellem den blå og grå farve er målt til 1,2:1. De 
lave kontraster mellem farverne betyder, at visse brugere kan have svært ved at udlede information af tidslinjen.  

https://sensustest.aarhus.dk/samling-af-testsider/indholdsside-med-video/
https://sensustest.aarhus.dk/samling-af-testsider/indholdsside-med-video/


 
 

 33 

Sensus
Specialister i tilgængelighed
Sensus

Specialister i tilgængelighed

 

Figur 25: Eksempel på mangelfuld kontrast på brugergrænsefladekomponenter. Fra https://sensustest.aarhus.dk/samling-af-
testsider/indholdsside-med-chatbot/ med Chrome/Windows.  

Ovenstående eksempel viser Chatbotten, hvor der er mangelfuld kontrast på smiley-ikonerne. Kontrasten mellem den 
grå farve (#bdbdbd), der markerer ikonerne, og baggrundsfarven (#ffffff) er målt til 1,9:1. Kontrastkravet er mindst 
3:1. Kontrasten mellem den blå farve på ikonet, der er valgt (#4169d9) og den grå farve på ikonerne, der ikke er valgt 
(#bdbdbd) er målt til 2,6:1. Når farve bliver anvendt til at formidle information om status fx valgt eller ikke valgt skal 
kontrasten mellem farverne være mindst 3:1. Alternativt kan et øvrigt visuelt middel (fx en understregning) anvendes 
til at formidle information om hvilken smiley, der er valgt.  

Formålet med succeskriteriet er at sikre, at brugergrænsefladekomponenter og grafisk indhold kan opfattes af perso-
ner med synsnedsættelse og farveblindhed. Disse brugere kan have svært ved at opfatte indhold med lav kontrast. 
Derfor gælder kontrastkravet på mindst 3:1 for ikke-tekstbaseret indhold. Grafik, der er informativ og nødvendig for at 
kunne forstå og betjene webstedets indhold, skal overholde kontrastkravet. Grafik, der derimod kun har et dekorativt 
formål, behøver ikke at overholde kontrastkravet. Tekst, der er del af en brugergrænsefladekomponent eller grafik 
skal overholde kontrastkravene i WCAG 1.4.3 Kontrast (minimum).  

https://sensustest.aarhus.dk/samling-af-testsider/indholdsside-med-chatbot/
https://sensustest.aarhus.dk/samling-af-testsider/indholdsside-med-chatbot/
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Note 

 

Figur 26: Eksempel på brugergrænsefladekomponent. Fra https://sensustest.aarhus.dk/samling-af-testsider/indholdsside-med-chat-
bot/ med Chrome/Windows.  

Vær opmærksom på, at baggrundsfarven bag Chatbotten kan have betydning for omfanget af komponenten, der kan 
opfattes at brugeren. I ovenstående eksempel er kontrasten mellem den blå del af Chatbotten (#4169d9) og den 
mørke baggrundsfarve (#333333) målt til 2,6:1. Det betyder, at den blå del af Chatbotten kan være svær at opfatte for 
visse brugere. Der er tilstrækkelig kontrast mellem farven på taleboblen og den blå del af Chatbotten. Komponenten 
kan identificeres via taleboblen og vurderes derfor at overholde kravene.  

Mangelfuld kontrast på tastaturfokusindikatoren  

Tastaturfokusindikatoren har til formål at identificere hvilken brugergrænsefladekomponent, som modtager fokus. 
Kontrastkravet til tastaturfokusindikatoren er mindst 3:1. Der er fundet eksempler på komponenter, hvor der er man-
gelfuld kontrast på tastaturfokusindikatoren: 

 

Figur 27: Eksempel på mangelfuld kontrast på tastaturfokusindikatoren. Fra https://sensustest.aarhus.dk/?startDate=2020-12-
08T23%3A00%3A00%2B00%3A00&endDate=2020-12-16T23%3A00%3A00%2B00%3A00&name= med Chrome/Windows.  

I ovenstående eksempel modtager søge-komponenten tastaturfokus. Når komponenten modtager fokus skifter den 
farve. Kontrasten mellem farven på komponenten uden fokus (#3661d8) og med fokus (#2650c4) er målt til 1,3:1. Når 
farveændring på en komponent anvendes som fokusindikator skal kontrasten mellem farven på komponenten uden 
fokus og med fokus være mindst 3:1.  

 

https://sensustest.aarhus.dk/samling-af-testsider/indholdsside-med-chatbot/
https://sensustest.aarhus.dk/samling-af-testsider/indholdsside-med-chatbot/
https://sensustest.aarhus.dk/?startDate=2020-12-08T23%3A00%3A00%2B00%3A00&endDate=2020-12-16T23%3A00%3A00%2B00%3A00&name=
https://sensustest.aarhus.dk/?startDate=2020-12-08T23%3A00%3A00%2B00%3A00&endDate=2020-12-16T23%3A00%3A00%2B00%3A00&name=
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Figur 28: Eksempel på mangelfuld kontrast på tastaturfokusindikatoren. Fra https://sensustest.aarhus.dk/?startDate=2020-12-
08T23%3A00%3A00%2B00%3A00&endDate=2020-12-16T23%3A00%3A00%2B00%3A00&name= med Chrome/Windows. 

I ovenstående eksempel modtager komponenten ”Søg” tastaturfokus. Kontrasten mellem farven på fokusindikatoren 
(#101010) og farven på komponenten (#2650c4) er målt til 2,7:1.  

 

Figur 29: Eksempel på mangelfuld kontrast på tastaturfokusindikatoren. Fra https://sensustest.aarhus.dk/samling-af-
testsider/indholdsside-med-billedgalleri/ med Chrome/Windows.  

I ovenstående eksempel modtager et billede tastaturfokus. Det kan være svært at identificere tastaturfokusindikato-
ren grundet lav kontrast mellem farven på fokusindikatoren og billedets farver. Fokusindikatoren kan fx svæve som en 
ramme omkring et billede, da det vil gøre den mere opfattelig.  

 

Figur 30: Eksempel på mangelfuld kontrast på tastaturfokusindikatoren. Fra https://sensustest.aarhus.dk/formularside/ med 
Chrome/Windows.  

https://sensustest.aarhus.dk/?startDate=2020-12-08T23%3A00%3A00%2B00%3A00&endDate=2020-12-16T23%3A00%3A00%2B00%3A00&name=
https://sensustest.aarhus.dk/?startDate=2020-12-08T23%3A00%3A00%2B00%3A00&endDate=2020-12-16T23%3A00%3A00%2B00%3A00&name=
https://sensustest.aarhus.dk/samling-af-testsider/indholdsside-med-billedgalleri/
https://sensustest.aarhus.dk/samling-af-testsider/indholdsside-med-billedgalleri/
https://sensustest.aarhus.dk/formularside/
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I ovenstående eksempel modtager afkrydsningsfeltet ”Ansat i Kommunen” tastaturfokus. Kontrasten mellem farven 
på fokusindikatoren (#3661d8) og farven på linjen (#858585), der markerer afkrydsningsfelterne, er målt til 1,5:1. Fo-
kusindikatoren kan fx svæve som en ramme omkring et afkrydsningsfelt eller markeres med en fed ramme, således at 
der er en tydelig visuel forskel mellem et felt, der modtager tastaturfokus og ikke modtager tastaturfokus.  

 

Figur 31: Eksempel på mangelfuld kontrast på tastaturfokusindikatoren. Fra https://sensustest.aarhus.dk/samling-af-
testsider/indholdsside-med-chatbot/ med Chrome/Windows.  

I ovenstående eksempel modtager komponenten ”Slet samtale” tastaturfokus. Kontrasten mellem farven på fokusin-
dikatoren (#ebebeb) og baggrundsfarven (#ffffff) er målt til 1,2:1. 

 

Figur 32: Eksempel på tastaturfokusindikator. Fra https://sensustest.aarhus.dk/samling-af-testsider/indholdsside-01/ med 
Chrome/Windows.  

I ovenstående eksempel modtager komponenten ”Print” tastaturfokus. Fokusindikatoren lapper over dele af kompo-
nenten, hvilket den ikke bør. 

Kontrasten mellem farven på tastaturfokusindikatoren og de tilstødende farver skal mindst være 3:1, så fokusindikato-
ren kan identificeres. Det betyder, at der skal tages højde for layoutet på webstedet og stylingen af de enkelte kompo-
nenter, så der sikres en tilstrækkelig kontrast på fokusindikatoren for hver enkelt komponent. Hvis kontrasten mellem 
farven på fokusindikatoren og de tilstødende farver er for lav kan fokusindikatoren være svær at identificere for svag-
synede og personer med farveblindhed. Vær opmærksom på, at stylingen af standardfokusindikatoren er forskellig på 
tværs af browsere. Der kan derfor være mangelfuld kontrast på tastaturfokusindikatoren afhængig af den anvendte 
browser. 

https://sensustest.aarhus.dk/samling-af-testsider/indholdsside-med-chatbot/
https://sensustest.aarhus.dk/samling-af-testsider/indholdsside-med-chatbot/
https://sensustest.aarhus.dk/samling-af-testsider/indholdsside-01/
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WCAG 1.4.12 Tekstafstand - Niveau AA  

I indhold, der er implementeret med opmærkningssprog, som understøtter de følgende typografiske egenskaber (text 
style properties), må der ikke ske tab af indhold eller funktionalitet, når det følgende ændres, uden at andre typografi-
ske egenskaber ændres:  

• Linjeafstand (skydning) til mindst 1,5 gange skriftstørrelsen, 

• Afstand mellem afsnit til mindst 2 gange skriftstørrelsen, 

• Bogstavafstand til mindst 0,12 gange skriftstørrelsen, 

• Afstand mellem ord til mindst 0,16 gange skriftstørrelsen. 

Undtagelse: Menneskelige sprog og skriftsprog, som ikke gør brug af en eller flere af disse typografiske egenska-
ber (text style properties) i skreven tekst, kan overholde kravene ved kun at bruge de egenskaber, som eksisterer for 
den kombination af sprog og skriftsprog. 

Link til yderligere information om succeskriteriet: https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/text-spa-
cing.html 

Testresultat: Succeskriterium ikke overholdt   

Når tekstafstanden mellem indholdet på webstedet bliver ændret, opstår der tab af indhold. Webstedet har også ind-
hold, hvor tekstafstanden ikke kan ændres.  

Tab af indhold ved ændring af tekstafstand 

Der er fundet eksempel på, at der opstår tab af indhold, når tekstafstanden på webstedet bliver ændret jf. nedenstå-
ende: 

 

Figur 33: Eksempel på tab af indhold ved ændring af tekstafstand. Fra https://sensustest.aarhus.dk/?startDate=2020-12-
10T23%3A00%3A00%2B00%3A00&endDate=2020-12-18T23%3A00%3A00%2B00%3A00&name= med Chrome/Windows.  

https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/text-spacing.html
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/text-spacing.html
https://sensustest.aarhus.dk/?startDate=2020-12-10T23%3A00%3A00%2B00%3A00&endDate=2020-12-18T23%3A00%3A00%2B00%3A00&name=
https://sensustest.aarhus.dk/?startDate=2020-12-10T23%3A00%3A00%2B00%3A00&endDate=2020-12-18T23%3A00%3A00%2B00%3A00&name=
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I ovenstående eksempel er tekstafstanden mellem indholdet på siden ændret. En del af teksten ”Digitale tilbud” for-
svinder og teksten ”DEC”, der er tilknyttet begivenhederne, forsvinder ud af tekstboksen, og bliver svær at læse grun-
det lav kontrast mellem tekst- og baggrundsfarven.  

Det er ikke muligt at ændre tekstafstanden mellem indholdet i combo-boksen i ovenstående eksempel. Problemet, at 
det ikke er muligt at ændre tekstafstanden mellem indholdet i en combo-boks, opstår flere steder på webstedet.  

Formålet med succeskriteriet er, at brugeren efter behov kan ændre ved den specificerede tekstafstand på webstedet 
til at fremme læsevenligheden af det tekstlige indhold. Det gavner bl.a. ordblinde og brugere med nedsat syn, at de 
kan ændre ved tekstafstanden.  

WCAG 1.4.13 Indhold ved svævepegning (hover) eller fokus - Niveau AA  

Hvor det, at modtage og derefter fjerne svævemarkør (pointer hover) eller tastaturfokus, får ekstra indhold til at blive 
synligt og derefter skjult, gælder følgende: 

• Kan afvises: Der findes en mekanisme til at afvise det ekstra indhold uden at flytte svævemarkør (pointer ho-
ver) eller tastaturfokus, medmindre det ekstra indhold formidler en inputfejl eller ikke dækker for eller erstat-
ter andet indhold. 

• Svævepegning mulig (hoverable): Hvis en svævemarkør (hover) kan udløse det ekstra indhold, skal markøren 
kunne flyttes hen over det ekstra indhold, uden at det ekstra indhold forsvinder. 

• Blivende: Det ekstra indhold forbliver synligt indtil svæve- eller fokusudløseren er fjernet, brugeren afviser 
indholdet, eller informationen ikke længere er gyldig. 

Undtagelse: Den visuelle præsentation af det ekstra indhold er kontrolleret af brugeragenten og er ikke blevet ændret 
af forfatteren. 

Note: Eksempler på ekstra indhold kontrolleret af brugeragenten inkluderer browserens værktøjstips skabt ved brug 
af HTML title-attributten. 

Link til yderligere information om succeskriteriet: https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/content-on-
hover-or-focus.html 

Testresultat: Succeskriterium overholdt 

Det pågældende indhold er ikke fundet på webstedet. 

4.2 Princip 2: Anvendelig 

Brugergrænsefladekomponenter og navigation skal kunne anvendes. 

4.2.1 Retningslinje 2.1 - Tilgængelig via tastatur 

Alle funktionaliteter skal kunne benyttes via et tastatur. 

WCAG 2.1.1 Tastatur - Niveau A  

Alle indholdets funktionaliteter kan betjenes via en tastaturgrænseflade uden at der er behov for specifik tidsindstil-
ling af individuelle tastetryk, undtaget tilfælde, hvor den underliggende funktionalitet kræver input, der er afhængige 
af at kunne følge hele rækken af brugerens bevægelser og ikke blot slutpunkterne. 

Link til yderligere information om succeskriteriet: https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/keyboard.html 

Testresultat: Succeskriterium ikke overholdt 

Webstedet indeholder komponenter, der ikke kan betjenes via tastaturet.  

Mangelfuld tastaturnavigation 

Der er fundet eksempler på komponenter, der ikke indgår i tabuleringsrækkefølgen og som derfor ikke kan betjenes 
via tastaturet jf. nedenstående:  

https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/content-on-hover-or-focus.html
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/content-on-hover-or-focus.html
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/keyboard.html
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Figur 34: Eksempel på mangelfuld tastaturnavigation. Fra https://sensustest.aarhus.dk/samling-af-testsider/indholdsside-med-
billedgalleri/ med Chrome/Windows.  

I ovenstående eksempel modtager luk-komponenten ”X” tastaturfokus, men komponenten kan ikke betjenes via ta-
staturet. Komponenten ”Download” kan heller ikke betjenes via tastaturet.  

 

Figur 35: Eksempel på mangelfuld tastaturnavigation. Fra https://sensustest.aarhus.dk/?startDate=2020-12-
14T23%3A00%3A00%2B00%3A00&endDate=2020-12-30T23%3A00%3A00%2B00%3A00&name= med Chrome/Windows.  

Ovenstående eksempel viser kalenderfunktionen, der synes svær at betjene via tastaturnavigation. Det er ikke muligt 
at betjene pil-ikonerne samt vælge en ”FRA” og ”TIL” dato via tastaturet.  

 

https://sensustest.aarhus.dk/samling-af-testsider/indholdsside-med-billedgalleri/
https://sensustest.aarhus.dk/samling-af-testsider/indholdsside-med-billedgalleri/
https://sensustest.aarhus.dk/?startDate=2020-12-14T23%3A00%3A00%2B00%3A00&endDate=2020-12-30T23%3A00%3A00%2B00%3A00&name=
https://sensustest.aarhus.dk/?startDate=2020-12-14T23%3A00%3A00%2B00%3A00&endDate=2020-12-30T23%3A00%3A00%2B00%3A00&name=
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Figur 36: Eksempel på mangelfuld tastaturnavigation. Fra https://sensustest.aarhus.dk/samling-af-testsider/indholdsside-med-chat-
bot/ med Chrome/Windows.  

I ovenstående eksempel kan komponenten til Chatbotten ikke betjenes via tastaturet.   

 

Figur 37: Eksempel på mangelfuld tastaturnavigation. Fra https://sensustest.aarhus.dk/samling-af-testsider/indholdsside-med-chat-
bot/ med Chrome/Windows.  

I ovenstående eksempel kan luk-komponenten ”X” i Chatbotten ikke betjenes via tastaturet.   

Adgang via tastaturet til alle dele af webstedet er en forudsætning for, at en række brugergrupper er i stand til at an-
vende webstedet. Det drejer sig bl.a. om brugere, som anvender skærmlæser og brugere som ikke kan (fx som følge af 
en motorisk funktionsnedsættelse) eller ikke vil (fx som følge af eller frygt for en skade) anvende en mus eller andet 
pegeredskab. Det bør derfor sikres, at det er muligt at betjene alt indhold på webstedet via tastaturet.  

https://sensustest.aarhus.dk/samling-af-testsider/indholdsside-med-chatbot/
https://sensustest.aarhus.dk/samling-af-testsider/indholdsside-med-chatbot/
https://sensustest.aarhus.dk/samling-af-testsider/indholdsside-med-chatbot/
https://sensustest.aarhus.dk/samling-af-testsider/indholdsside-med-chatbot/


 
 

 41 

Sensus
Specialister i tilgængelighed
Sensus

Specialister i tilgængelighed

Note 

 

Figur 38: Eksempel på tastaturnavigation. Fra https://sensustest.aarhus.dk/formularside/  med Chrome/Windows.  

I ovenstående eksempel modtager LinkedIn komponenten fokus via musen. Når komponenten modtager fokus (via 
musen) bliver en hovertekst udløst. Hoverteksten er mærket op med title-attributten. Vær opmærksom på at indhold, 
der er mærket op med title-attributten, ikke er tilgængelig for alle brugere. Indhold, der er mærket op med title-attri-
butten, agerer forskelligt på tværs af browsere. Fx understøtter Chrome ikke visning af hovertekster, der er mærket op 
med title-attributten, når en komponent modtager tastaturfokus. Det betyder, at nogle tastaturbrugere ikke har ad-
gang til informationen i title-attributten. Som hovedregel bør hovertekster (tooltips) ikke blive anvendt til at formidle 
væsentlig information.  

WCAG 2.1.2 Ingen tastaturfælde - Niveau A  

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

Link til yderligere information om succeskriteriet: https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/no-keyboard-
trap.html 

Testresultat: Succeskriterium overholdt 

Det pågældende indhold er ikke fundet på webstedet. 

WCAG 2.1.4 Genvejstaster - Niveau A  

Hvis genvejstaster er implementeret i indhold kun ved hjælp af bogstaver (inklusiv store og små bogstaver), tegnsæt-
ning, tal eller symboltegn, gælder mindst et af følgende punkter: 

• Slå fra: Der findes en mekanisme til at slå genvejen fra.  

• Ændre: Der findes en mekanisme til at ændre genvejen, så den bruger en eller flere ikke-printbare tastatur-
tegn (for eksempel Ctrl, Alt og så videre). 

• Kun aktiv ved fokus: Tastaturgenvejen til en brugergrænsefladekomponent er kun aktiv, når komponenten er 
i fokus. 

Link til yderligere information om succeskriteriet: https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/character-key-
shortcuts.html 

Testresultat: Succeskriterium overholdt 

Det pågældende indhold er ikke fundet på webstedet. 

4.2.2 Retningslinje 2.2 - Passende tid 

Giv brugerne tilstrækkelig tid til at læse og anvende indhold. 

WCAG 2.2.1 Justerbar tastehastighed - Niveau A 

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  

https://sensustest.aarhus.dk/formularside/
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/no-keyboard-trap.html
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/no-keyboard-trap.html
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/character-key-shortcuts.html
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/character-key-shortcuts.html
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• 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 forlænge 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 realtid: Tidsbegrænsningen er en nødvendig del af en begivenhed i realtid (for eksempel en 
auktion), og der findes ikke noget muligt alternativ 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. 

Link til yderligere information om succeskriteriet: https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/timing-adju-
stable.html 

Testresultat: Succeskriterium overholdt 

Det pågældende indhold er ikke fundet på webstedet. 

WCAG 2.2.2 Pause, stop, skjul - Niveau A  

Ved bevægelse, blink, scroll eller automatisk opdatering af information gælder samtlige følgende punkter: 

• Bevægelse, blink, scrollning: Ved enhver form for bevægelse, blink eller scrollning af information, der (1) 
starter automatisk, (2) varer mere end fem sekunder og (3) præsenteres samtidigt med andet indhold, findes 
der en mekanisme, så brugeren kan stoppe, skjule eller sætte informationen på pause, medmindre bevægel-
sen, blinket eller scrollingen er en del af en handling, hvor dette er nødvendigt, og 

• Automatisk opdatering: Ved enhver form for automatisk opdatering af information, der (1) starter automa-
tisk og (2) præsenteres samtidigt med andet indhold, findes der en mekanisme, som gør det muligt for bruge-
ren at 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 nødvendigt. 

Link til yderligere information om succeskriteriet: https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/pause-stop-
hide.html 

Testresultat: Succeskriterium overholdt 

Det pågældende indhold er ikke fundet på webstedet. 

4.2.3 Retningslinje 2.3 – Anfald og fysiske reaktioner 

Indhold må ikke designes på en måde, der vides at kunne forårsage (epileptiske) anfald. 

WCAG 2.3.1 Grænseværdi på tre glimt eller derunder - Niveau A 

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

Link til yderligere information om succeskriteriet: https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/three-flashes-
or-below-threshold.html 

Testresultat: Succeskriterium overholdt 

Det pågældende indhold er ikke fundet på webstedet. 

4.2.4 Retningslinje 2.4 – Navigerbar 

Tilbyd måder at hjælpe brugerne med at navigere, finde indhold og afgøre, hvor de befinder sig. 

WCAG 2.4.1 Spring over blokke - Niveau A 

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

https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/timing-adjustable.html
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/timing-adjustable.html
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/pause-stop-hide.html
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/pause-stop-hide.html
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/three-flashes-or-below-threshold.html
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/three-flashes-or-below-threshold.html
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Link til yderligere information om succeskriteriet: https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/bypass-
blocks.html 

Testresultat: Succeskriterium overholdt 

Webstedet overholder kravene. 

WCAG 2.4.2 Sider har titler - Niveau A 

Websider har titler, der beskriver emne eller formål. 

Link til yderligere information om succeskriteriet: https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/page-titled.html 

Testresultat: Succeskriterium overholdt 

Webstedet overholder kravene. Bemærk dog nedenstående note. 

Note 

Generelt beskriver sidetitlerne indholdet på webstedets sider. Det er en fordel, men ikke et krav, at webstedets navn 
indgår i sidetitlen fx ”Nyhedsliste – Aarhus Kommune” (https://sensustest.aarhus.dk/nyhedsliste/) og ”Forside – Aar-
hus Kommune” (https://sensustest.aarhus.dk/?startDate=2020-12-13T23%3A00%3A00%2B00%3A00&endDate=2020-
12-21T23%3A00%3A00%2B00%3A00&name=). 

Sidetitlen bør afdække emnet eller formålet for den pågældende side, være kort samt give mening, når den læses 
uden for kontekst. Dertil er det en fordel, hvis sidetitlen identificerer det websted (eller den samling af sider), som 
siden tilhører. Dette gør det hurtigere for brugeren at afgøre, hvilket websted den pågældende side tilhører. 

Af hensyn til brugerens mulighed for at forstå, hvad en side omhandler, uden at skulle læse eller orientere sig i flere 
dele af sidens indhold først, bør alle sider have en unik titel, der beskriver den pågældende sides emne eller formål. 
Beskrivende sidetitler er til gavn for alle brugere, da titlen giver brugeren mulighed for hurtigere at identificere en si-
des indhold og relevans. Særligt vil brugere med synsnedsættelse, der navigerer på et websted ved hjælp af kompen-
serende programmer, drage fordel af beskrivende sidetitler til at kunne differentiere mellem indhold på sider, især 
hvis brugeren har flere sider åbne - enten i vinduer eller på faner.  

WCAG 2.4.3 Fokusrækkefølge - Niveau A  

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

Link til yderligere information om succeskriteriet: https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/focus-or-
der.html 

Testresultat: Succeskriterium ikke overholdt 

Webstedet har indhold, hvor komponenter ikke modtager fokus i en rækkefølge, der bevarer meningen eller betje-
ningsmulighederne. 

Fokusrækkefølge, der ikke bevarer meningen eller betjeningsmulighederne 

Der er fundet eksempler på indhold, hvor komponenter ikke modtager fokus i en rækkefølge, der bevarer meningen 
eller betjeningsmulighederne jf. nedenstående: 

 

Figur 39: Eksempel på fokusrækkefølge, der ikke bevarer meningen eller betjeningsmulighederne. Fra https://sensustest.aar-
hus.dk/?startDate=2020-12-13T23%3A00%3A00%2B00%3A00&endDate=2020-12-21T23%3A00%3A00%2B00%3A00&name= med 
Mozilla Firefox/Windows.  

https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/bypass-blocks.html
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/bypass-blocks.html
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/page-titled.html
https://sensustest.aarhus.dk/nyhedsliste/
https://sensustest.aarhus.dk/?startDate=2020-12-13T23%3A00%3A00%2B00%3A00&endDate=2020-12-21T23%3A00%3A00%2B00%3A00&name=
https://sensustest.aarhus.dk/?startDate=2020-12-13T23%3A00%3A00%2B00%3A00&endDate=2020-12-21T23%3A00%3A00%2B00%3A00&name=
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/focus-order.html
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/focus-order.html
https://sensustest.aarhus.dk/?startDate=2020-12-13T23%3A00%3A00%2B00%3A00&endDate=2020-12-21T23%3A00%3A00%2B00%3A00&name=
https://sensustest.aarhus.dk/?startDate=2020-12-13T23%3A00%3A00%2B00%3A00&endDate=2020-12-21T23%3A00%3A00%2B00%3A00&name=
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Når Mozilla Firefox bliver anvendt som browser opstår der en tom tabulering mellem menupunkterne ”Samling af 
testsider” og ”Formularside”. Tomme tabuleringer bør undgås.  

 

Figur 40: Eksempel på fokusrækkefølge, der ikke bevarer meningen eller betjeningsmulighederne. Fra https://sensustest.aar-
hus.dk/?startDate=2020-12-08T23%3A00%3A00%2B00%3A00&endDate=2020-12-16T23%3A00%3A00%2B00%3A00&name= med 
Chrome/Windows.  

Ovenstående eksempel viser, at samtlige datoer i kalenderen ”FRA” og ”TIL” modtager tastaturfokus. Antallet af ele-
menter, der modtager fokus bør reduceres. Én dato per kalender bør indgå i fokusrækkefølgen og modtage tastaturfo-
kus. Herefter bør det være muligt at anvende piletasterne til at navigere rundt mellem datoerne i en kalender. Som et 
alternativ kan man vælge at implementere tekstinputfelter, hvori brugeren kan indtaste en ”FRA” og ”TIL” dato. 

Formålet med at reducere antallet af elementer, der modtager fokus, er at gøre tastaturnavigationen lettere for tasta-
turbrugere. 

 

Figur 41: Eksempel på fokusrækkefølge, der ikke bevarer meningen eller betjeningsmulighederne. Fra https://sensustest.aar-
hus.dk/samling-af-testsider/indholdsside-med-billedgalleri/ med Chrome/Windows.  

https://sensustest.aarhus.dk/?startDate=2020-12-08T23%3A00%3A00%2B00%3A00&endDate=2020-12-16T23%3A00%3A00%2B00%3A00&name=
https://sensustest.aarhus.dk/?startDate=2020-12-08T23%3A00%3A00%2B00%3A00&endDate=2020-12-16T23%3A00%3A00%2B00%3A00&name=
https://sensustest.aarhus.dk/samling-af-testsider/indholdsside-med-billedgalleri/
https://sensustest.aarhus.dk/samling-af-testsider/indholdsside-med-billedgalleri/
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I ovenstående eksempel har brugeren aktiveret et billede i galleriet, og billedet bliver åbnet i et vindue. Tastaturfokus 
bliver ikke flyttet fra den udløsende komponent til komponenterne i det åbnede vindue, hvilket det bør.  

 

Figur 42: Eksempel på fokusrækkefølge, der ikke bevarer meningen eller betjeningsmulighederne. Fra https://sensustest.aar-
hus.dk/?startDate=2020-12-14T23%3A00%3A00%2B00%3A00&endDate=2020-12-22T23%3A00%3A00%2B00%3A00&name= med 
Chrome/Windows. 

I ovenstående eksempel er teksten på siden forstørret op til 200% jf. WCAG 1.4.4 Ændring af tekststørrelse. Tastatur-
fokus bliver ikke fastholdt på indholdet (komponenterne) i menuen, når den er åben, hvilket det bør. Fejlen opstår 
også, når webstedet bliver vist i en skærmopløsning på 1280x1024 pixels med 400% zoom jf. WCAG 1.4.10 Ombryd-
ningsvisning. 

Hvis en komponent aktiverer et vindue (dialogvindue), skal fokusrækkefølgen gå fra den udløsende komponent til ind-
holdet (komponenterne) i det åbnede vindue. Endvidere bør tastaturfokus blive fastholdt på indholdet (komponen-
terne) i vinduet, indtil vinduet bliver lukket. Når vinduet bliver lukket, skal tastaturfokus flyttes til og fortsætte fra den 
udløsende komponent.  

Formålet med succeskriteriet er at sikre, at tastaturbrugere kan navigere sekventielt gennem indholdet på en side, og 
at elementer modtager fokus i en rækkefølge, der er meningsfuld i forhold til det præsenterede indhold og som bru-
geren har mulighed for at interagere med. Det er til gavn for tastaturbrugere, at fokusrækkefølgen stemmer overens 
med den sekventielle læserækkefølge. Seende brugere, der anvender tastatur til navigation, interagerer med den visu-
elle præsentation af indholdet på en side, og skærmlæserbrugere interagerer med den programmeringsmæssige be-
stemte læserækkefølge. Fokusrækkefølgen skal være logisk og meningsfuld for begge brugergrupper, således at fokus-
indikatoren ikke opleves at hoppe tilfældigt rundt mellem indholdet på en side. Der kan være mere end én fokusræk-
kefølge, der er meningsfuld på en side. 

WCAG 2.4.4 Formål med links (i kontekst) - Niveau A  

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

Link til yderligere information om succeskriteriet: https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/link-purpose-in-
context.html 

Testresultat: Succeskriterium ikke overholdt  

Webstedet indeholder links, hvor formålet med linkene ikke kan bestemmes. 

https://sensustest.aarhus.dk/?startDate=2020-12-14T23%3A00%3A00%2B00%3A00&endDate=2020-12-22T23%3A00%3A00%2B00%3A00&name=
https://sensustest.aarhus.dk/?startDate=2020-12-14T23%3A00%3A00%2B00%3A00&endDate=2020-12-22T23%3A00%3A00%2B00%3A00&name=
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/link-purpose-in-context.html
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/link-purpose-in-context.html
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Links, hvor formålet ikke kan bestemmes 

Der er fundet eksempler på links, hvor formålet med linkene ikke kan bestemmes ud fra linkteksten alene eller sam-
men med den linkkontekst, der er programmeringsmæssigt bestemt jf. nedenstående:  

 

Figur 43: Eksempel på link, hvor formålet ikke kan bestemmes. Fra https://sensustest.aarhus.dk/event/v/94860/Jernkvinder--
Rdstrmper/?eventid=93982 med Chrome/Windows.  

I ovenstående eksempel er linkteksten ”Læs mere her” anvendt. Linkteksten beskriver ikke linkets formål og giver der-
for ikke mening udenfor egen kontekst. 

 

Figur 44: Eksempel på link, hvor formålet ikke kan bestemmes. Fra https://sensustest.aarhus.dk/event/v/94860/Dreamers-Cir-
cus/?eventid=93600 med Chrome/Windows.  

I ovenstående eksempel er linkteksten ”Klik her og læs mere” anvendt. Linkteksten beskriver ikke linkets formål og 
giver derfor ikke mening udenfor egen kontekst. 

Eksempel på side, hvor linkteksten ”her” er anvendt: https://sensustest.aarhus.dk/event/v/94860/AFLYST-Koncert-
med-Duo-Plus/?eventid=93049  

 

Figur 45: Eksempel på link, hvor formålet ikke kan bestemmes. Fra https://sensustest.aarhus.dk/samling-af-testsider/indholdsside-
med-chatbot/ med Chrome/Windows.  

https://sensustest.aarhus.dk/event/v/94860/Jernkvinder--Rdstrmper/?eventid=93982
https://sensustest.aarhus.dk/event/v/94860/Jernkvinder--Rdstrmper/?eventid=93982
https://sensustest.aarhus.dk/event/v/94860/Dreamers-Circus/?eventid=93600
https://sensustest.aarhus.dk/event/v/94860/Dreamers-Circus/?eventid=93600
https://sensustest.aarhus.dk/event/v/94860/AFLYST-Koncert-med-Duo-Plus/?eventid=93049
https://sensustest.aarhus.dk/event/v/94860/AFLYST-Koncert-med-Duo-Plus/?eventid=93049
https://sensustest.aarhus.dk/samling-af-testsider/indholdsside-med-chatbot/
https://sensustest.aarhus.dk/samling-af-testsider/indholdsside-med-chatbot/
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Ovenstående eksempel viser Chatbotten, hvor linkteksten ”link” er anvendt. Linkteksten beskriver ikke linkets formål 
og giver derfor ikke mening udenfor egen kontekst. 

Af hensyn til skærmlæserbrugere bør en linktekst beskrive formålet med linket og være meningsgivende, når linktek-
sten læses uden for egen kontekst, idet skærmlæsere som JAWS og VoiceOver har indbyggede linklister (over de på-
gældende links på en side), som skærmlæserbrugere hurtigt kan navigere igennem uden at skulle læse al teksten på 
siden. Man bør derfor så vidt muligt undgå linktekster af typen ”Mere” ”Læs mere”, eller ”Her”. En undtagelse herfor 
er, hvis man sammen med den semantiske kontekst, fx overskriftelementer eller listeelementer, kan danne en me-
ningsfuld beskrivelse af linkets formål. Alternativt kan en ARIA teknik anvendes, til at beskrive formålet med et link. 

Note 

Nedenstående eksempel viser en side med et billedgalleri, hvor der er en række links til at vise billederne. 

 

Figur 46: Eksempel på linktekster. Fra https://sensustest.aarhus.dk/samling-af-testsider/indholdsside-med-billedgalleri/ med Fire-
fox/Windows. 

Linkene i ovenstående eksempel har linkteksten ”Se stort billede:”, hvilket synes utilstrækkeligt beskrivende, fordi 
linkteksterne ikke er unikke. Linkteksterne kan eksempelvis være ”Se stort billede: Navn på billede/kort billedbeskri-
velse”. De unikke linktekster gør det nemmere for brugere af skærmlæser at skelne mellem billederne. 

WCAG 2.4.5 Flere måder - Niveau AA 

Der findes mere end én måde at lokalisere en webside på inden for en samling af websider. Undtaget er tilfælde, hvor 
websiden udgør et resultat af eller et trin i en proces. 
Link til yderligere information om succeskriteriet: https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/multiple-
ways.html 

Testresultat: Succeskriterium overholdt 

Webstedet overholder kravene. 

WCAG 2.4.6 Overskrifter og etiketter - Niveau AA  

Overskrifter og etiketter (labels) beskriver emne eller formål. 

https://sensustest.aarhus.dk/samling-af-testsider/indholdsside-med-billedgalleri/
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/multiple-ways.html
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/multiple-ways.html
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Link til yderligere information om succeskriteriet: https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/headings-and-
labels.html 

Testresultat: Succeskriterium overholdt 

Webstedet overholder kravene.  

WCAG 2.4.7 Synligt fokus - Niveau AA  

Enhver tastaturbetjent brugergrænseflade har en betjeningstilstand, hvor tastaturfokusindikatoren er synlig. 

Link til yderligere information om succeskriteriet: https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/focus-vi-
sible.html 

Testresultat: Succeskriterium ikke overholdt 

Webstedet indeholder komponenter, der ikke modtager synligt fokus (en synlig tastaturfokusindikator).  

Synligt fokus mangler 

Der er fundet eksempler på komponenter, der ikke modtager synligt fokus jf. nedenstående: 

 

Figur 47: Eksempel på komponent, hvor synligt fokus mangler. Fra https://sensustest.aarhus.dk/?startDate=2020-12-
08T23%3A00%3A00%2B00%3A00&endDate=2020-12-16T23%3A00%3A00%2B00%3A00&name= med Chrome/Windows.  

I ovenstående eksempel modtager komponenten ”Mærsks hjemmeside” ikke synligt fokus. 

 

Figur 48: Eksempel på komponenter, hvor synligt fokus mangler. Fra https://sensustest.aarhus.dk/?startDate=2020-12-
10T23%3A00%3A00%2B00%3A00&endDate=2020-12-18T23%3A00%3A00%2B00%3A00&name= med Chrome/Windows.  

I ovenstående eksempel modtager komponenterne i kalenderen ”FRA” og ”TIL” samt kategorierne ”Musik”, Sport” 
mv. ikke synligt fokus.  

https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/headings-and-labels.html
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/headings-and-labels.html
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/focus-visible.html
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/focus-visible.html
https://sensustest.aarhus.dk/?startDate=2020-12-08T23%3A00%3A00%2B00%3A00&endDate=2020-12-16T23%3A00%3A00%2B00%3A00&name=
https://sensustest.aarhus.dk/?startDate=2020-12-08T23%3A00%3A00%2B00%3A00&endDate=2020-12-16T23%3A00%3A00%2B00%3A00&name=
https://sensustest.aarhus.dk/?startDate=2020-12-10T23%3A00%3A00%2B00%3A00&endDate=2020-12-18T23%3A00%3A00%2B00%3A00&name=
https://sensustest.aarhus.dk/?startDate=2020-12-10T23%3A00%3A00%2B00%3A00&endDate=2020-12-18T23%3A00%3A00%2B00%3A00&name=
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Figur 49: Eksempel på komponenter, hvor synligt fokus mangler. Fra https://sensustest.aarhus.dk/samling-af-
testsider/indholdsside-med-chatbot/ med Chrome/Windows.  

Ovenstående eksempel viser Chatbotten, hvor flere af komponenterne ikke modtager synligt fokus.  

 

Figur 50: Eksempel på komponenter, hvor synligt fokus mangler. Fra https://sensustest.aarhus.dk/?startDate=2020-12-
10T23%3A00%3A00%2B00%3A00&endDate=2020-12-18T23%3A00%3A00%2B00%3A00&name= med Chrome/Windows.  

I ovenstående eksempel er teksten på siden forstørret op til 200% jf. WCAG 1.4.4 Ændring af tekststørrelse. Menu-
komponenten og luk-komponenten i menuen modtager ikke synligt fokus. Komponenten til søgefunktionen og luk-

https://sensustest.aarhus.dk/samling-af-testsider/indholdsside-med-chatbot/
https://sensustest.aarhus.dk/samling-af-testsider/indholdsside-med-chatbot/
https://sensustest.aarhus.dk/?startDate=2020-12-10T23%3A00%3A00%2B00%3A00&endDate=2020-12-18T23%3A00%3A00%2B00%3A00&name=
https://sensustest.aarhus.dk/?startDate=2020-12-10T23%3A00%3A00%2B00%3A00&endDate=2020-12-18T23%3A00%3A00%2B00%3A00&name=
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komponenten til søgefunktionen modtager heller ikke synligt fokus. Fejlen gør sig også gældende, når webstedet bli-
ver vist i en skærmopløsning på 1280x1024 pixels med 400% zoom jf. WCAG 1.4.10 Ombrydningsvisning. 

Enhver brugergrænsefladekomponent skal modtage synligt fokus ved tastaturbetjening. Synligt fokus omhandler en 
visuel markering af hvilken komponent, der modtager tastaturfokus, og som brugeren har mulighed for at interagere 
med. Vær opmærksom på, hvordan fokusindikatoren agerer på tværs af browsere, herunder at alle komponenter 
modtager synligt fokus og at der er tilstrækkelig kontrast på fokusindikatoren. 

I kombination med WCAG 1.4.11 Kontrast for ikke-tekstbaseret indhold gælder et kontrastkrav på mindst 3:1 for fo-
kusindikatoren. Det betyder, at der skal være et kontrastforhold på mindst 3:1 mellem farven på fokusindikatoren og 
de tilstødende farver. 

4.2.5 Retningslinje 2.5 – Inputmetoder 

Det skal gøres nemt for brugere at betjene funktionalitet gennem forskellige input ud over tastatur. 

WCAG 2.5.1 Pegebevægelser (Pointer Gestures) - Niveau A 

Al funktionalitet, der betjenes ved hjælp af flerpunkts- eller stibaserede bevægelser (multipoint or path-based gestu-
res), kan betjenes med et enkelt kontaktpunkt eller uden stibaseret bevægelse, medmindre en flerpunkts- eller stiba-
seret bevægelse er nødvendig. 

Link til yderligere information om succeskriteriet: https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/pointer-gestu-
res.html 

Testresultat: Succeskriterium overholdt 

Det pågældende indhold er ikke fundet på webstedet. 

WCAG 2.5.2 Pege-annullering - Niveau A 

For funktionaliteter der kan betjenes ved hjælp af et enkelt pegepunkt, gælder mindst et af følgende punkter: 

• Ingen tryk-handling (Down-Event): Tryk-handlingen for pegebevægelsen bruges ikke til at udføre nogen del 
af funktionaliteten; 

• Afbryd eller fortryd: Funktionaliteten udføres på slip-handlingen (Up-Event), og der findes en mekanisme til 
at afbryde funktionaliteten inden fuldførelse eller til at fortryde funktionaliteten efter udførelse; 

• Slip-handling (Up-Event) medfører ophævning: Slip-handlingen (Up-Event) tilbagefører ethvert resultat af 
den foregående tryk-handling (Down-Event); 

• Nødvendig: Udførelse af funktionaliteten på tryk-handlingen (Down-Event) er nødvendig. 

Link til yderligere information om succeskriteriet: https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/pointer-cancel-
lation.html 

Testresultat: Succeskriterium overholdt 

Webstedet overholder kravene. 

WCAG 2.5.3 Etiket i navn - Niveau A 

For brugergrænsefladekomponenter med etiketter (labels), som indeholder tekst eller billeder af tekst, er navnet in-
deholdt i teksten, der præsenteres visuelt. 

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

Link til yderligere information om succeskriteriet: https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/label-in-
name.html 

Testresultat: Succeskriterium overholdt 

Webstedet overholder kravene. 

https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/pointer-gestures.html
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/pointer-gestures.html
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/pointer-cancellation.html
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/pointer-cancellation.html
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/label-in-name.html
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/label-in-name.html
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WCAG 2.5.4 Betjening via bevægelse - Niveau A  

Funktionalitet, der kan betjenes ved hjælp af bevægelse af en enhed (device) eller via brugerens bevægelse, kan også 
betjenes ved hjælp af brugergrænsefladekomponenter, og reaktion på bevægelsen kan deaktiveres for at undgå util-
sigtet aktivering, undtagen når: 

• Understøttet brugergrænseflade: Bevægelsen bruges til at betjene funktionalitet via en tilgængelighedsun-
derstøttet brugergrænseflade. 

• Nødvendig: Bevægelsen er nødvendig for funktionaliteten, og at gøre dette vil ugyldiggøre aktiviteten. 

Link til yderligere information om succeskriteriet: https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/motion-actua-
tion.html 

Testresultat: Succeskriterium overholdt 

Det pågældende indhold er ikke fundet på webstedet. 

4.3 Princip 3: Forståelig 

Information og betjening af brugergrænsefladen skal være forståelig. 

4.3.1 Retningslinje 3.1 - Læselig 

Tekstbaseret indhold skal gøres læseligt og forståeligt. 

WCAG 3.1.1 Sproget på siden - Niveau A  

Det menneskelige sprog, som er standard for hver webside, kan bestemmes programmeringsmæssigt. 

Link til yderligere information om succeskriteriet: https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/language-of-
page.html 

Testresultat: Succeskriterium overholdt 

Webstedet overholder kravene. 

WCAG 3.1.2 Sprog, der anvendes til dele af indhold - Niveau AA  

Det menneskelige sprog, der anvendes i hver passage eller frase i indholdet, kan bestemmes programmeringsmæssigt. 
Undtaget herfra er egennavne, tekniske termer, ord med ubestemmelig sproglig baggrund samt ord eller vendinger, 
der er blevet en del af sprogbrugen i den tekst, de umiddelbart indgår i. 

Link til yderligere information om succeskriteriet: https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/language-of-
parts.html 

Testresultat: Succeskriterium ikke overholdt 

På webstedet er der fundet indhold, hvor sproget afviger fra standardsproget, og indhold, hvor sproget ikke er op-
mærket korrekt. 

Afvigende sprog i dele af indhold 

På webstedet er der fundet indhold, hvor sproget afviger fra standardsproget på webstedet, jf. nedenstående eksem-
pel: 

https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/motion-actuation.html
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/motion-actuation.html
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/language-of-page.html
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/language-of-page.html
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/language-of-parts.html
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/language-of-parts.html
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Figur 51: Eksempel på afvigende sprog i dele af indhold. Fra https://sensustest.aarhus.dk/formularside/ med Chrome/Windows. 

Ovenstående eksempel viser en formular på webstedet. Fejlforslagene, der præsenteres for brugeren, når brugeren 
ikke indtaster noget, eller indtaster noget i et forkert format, er på engelsk, hvilket afviger fra standardsproget på 
webstedet. Sproget på fejlforslag og instruktioner i formularer bør stemme overens med standardsproget. 

Forkert sprogopmærkning i dele af indhold 

På webstedet er der fundet indhold, hvor sproget er mærket forkert op, jf. nedenstående eksempel: 

 

Figur 52: Eksempel på forkert sprogopmærkning i dele af indhold. Fra https://sensustest.aarhus.dk/samling-af-testsider/indholds-
side-med-chatbot/ med Firefox/Windows. 

Ovenstående eksempel viser Chatbotten på webstedet. Indholdet i chatten, herunder tekstindholdet i indtastningsfel-
tet, på knapper og øvrigt tekstindhold, er mærket op som værende på engelsk. Indholdet i chatbotten bør mærkes op 
som værende på dansk ligesom det resterende indhold på webstedet med lang=”DA”. 

https://sensustest.aarhus.dk/formularside/
https://sensustest.aarhus.dk/samling-af-testsider/indholdsside-med-chatbot/
https://sensustest.aarhus.dk/samling-af-testsider/indholdsside-med-chatbot/
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Sprogopmærkning anvendes bl.a. i forbindelse med oplæsning med talesyntese, punktskriftkonvertering og oversæt-
telse, og man bør derfor sikre, at sproget er opmærket korrekt. 

4.3.2 Retningslinje 3.2 - Forudsigelig 

Websider skal præsenteres og fungere på forudsigelige måder. 

WCAG 3.2.1 I fokus - Niveau A 

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

Link til yderligere information om succeskriteriet: https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/on-focus.html 

Testresultat: Succeskriterium overholdt 

Webstedet overholder kravene. 

WCAG 3.2.2 Ved input - Niveau A  

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

Link til yderligere information om succeskriteriet: https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/on-input.html 

Testresultat: Succeskriterium ikke overholdt 

Webstedet indeholder brugergrænsefladekomponenter, der medfører automatisk ændring af brugerens kontekst. 

Automatisk ændring af kontekst ved input 

Der er fundet eksempel på brugergrænsefladekomponenter, der medfører automatisk ændring af brugerens kontekst 
ved ændring af indstillingerne i komponenterne jf. nedenstående:  

 

Figur 53: Eksempel på automatisk ændring af kontekst ved input. Fra https://sensustest.aarhus.dk/?startDate=2020-12-
10T23%3A00%3A00%2B00%3A00&endDate=2020-12-18T23%3A00%3A00%2B00%3A00&name= med Chrome/Windows.  

Ovenstående eksempel viser kalenderen på forsiden, hvor brugeren kan filtrere i søgningen efter begivenheder. Når 
brugeren ændrer værdien i combo-boksene til måneder og år, opdateres indholdet automatisk, og tastaturfokus bliver 
flyttet til toppen af formularen. Det betyder, at brugeren skal tabulere forfra gennem formularen og datoerne i kalen-
deren for at foretage flere ændringer. Når brugeren ændrer værdien eller indstillingen i en komponent ved hjælp af 
tastaturet og tabulerer videre, bør tastaturfokus blive fastholdt på den pågældende komponent, som brugeren inter-
agerer med, selvom sidens indhold bliver opdateret. 

Når interaktionen med en brugergrænsefladekomponent medfører en ændring i konteksten, uden at brugeren nød-
vendigvis har aktiveret komponenten, kan det bevirke, at visse brugere får vanskeligt ved at orientere sig på siden. 
Dette kan især være et problem for brugere med helt eller delvist nedsat syn, som anvender kompenserende værktø-
jer som zoom eller skærmlæser. 

https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/on-focus.html
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/on-input.html
https://sensustest.aarhus.dk/?startDate=2020-12-10T23%3A00%3A00%2B00%3A00&endDate=2020-12-18T23%3A00%3A00%2B00%3A00&name=
https://sensustest.aarhus.dk/?startDate=2020-12-10T23%3A00%3A00%2B00%3A00&endDate=2020-12-18T23%3A00%3A00%2B00%3A00&name=
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WCAG 3.2.3 Konsekvent navigation - Niveau AA 

Navigationsmekanismer, der gentages på flere websider inden for en samling af websider, skal optræde i samme rela-
tive rækkefølge, hver gang de gentages, medmindre brugeren selv foretager en ændring. 

Link til yderligere information om succeskriteriet: https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/consistent-navi-
gation.html 

Testresultat: Succeskriterium overholdt 

Webstedet overholder kravene.  

WCAG 3.2.4 Konsekvent identifikation - Niveau AA  

Komponenter med samme funktionalitet inden for en række websider skal defineres konsekvent. 

Link til yderligere information om succeskriteriet: https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/consistent-iden-
tification.html 

Testresultat: Succeskriterium overholdt 

Webstedet overholder kravene.  

4.3.3 Retningslinje 3.3 - Inputhjælp 

Brugere skal have hjælp til at undgå og rette fejl. 

WCAG 3.3.1 Identifikation af fejl - Niveau A 

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

Link til yderligere information om succeskriteriet: https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/error-identifica-
tion.html 

Testresultat: Succeskriterium overholdt 

Webstedet overholder kravene.  

WCAG 3.3.2 Etiketter eller instruktioner - Niveau A 

Der findes etiketter eller instruktioner, når indhold kræver brugerinput. 
Link til yderligere information om succeskriteriet: https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/labels-or-
instructions.html 

Testresultat: Succeskriterium ikke overholdt 

Webstedet indeholder en formular, der mangler en instruktion.  

Manglende instruktion 

Der er fundet eksempel på en formular, der mangler en instruktion jf. nedenstående: 

https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/consistent-navigation.html
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/consistent-navigation.html
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/consistent-identification.html
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/consistent-identification.html
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/error-identification.html
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/error-identification.html
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/labels-or-instructions.html
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/labels-or-instructions.html
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Figur 54: Eksempel på manglende instruktion. Fra https://sensustest.aarhus.dk/formularside/#1 med Chrome/Windows.  

I ovenstående eksempel er nogle af formularfelterne forsynet med en asterisk. Der mangler en instruktion, der for-
midler betydningen af asterisken fx ”Felter, der er forsynet med en asterisk (*) er obligatoriske at udfylde”. 

Hvis der både er obligatoriske og valgfrie felter i en formular, skal der være en tydelig information omkring dette. Man 
kan enten vælge at markere de felter, der er valgfrie at udfylde med teksten ”Valgfri” eller de felter, der er obligatori-
ske at udfylde med teksten ”Obligatorisk” eller forsyne obligatoriske felter med en asterisk og tilføje en tilhørende 
instruktion, der forklarer betydningen af asterisken fx ”Felter, der er forsynet med en asterisk (*) er obligatoriske at 
udfylde”. 

Formålet med succeskriteriet er at hjælpe brugeren med at udfylde formularer. Der skal gives instruktioner og etiket-
ter til formularer, så brugeren er informeret om, hvad formålet med det enkelte formularfelt er, og om der er formu-
larelementer, der er obligatoriske at udfylde. Instruktioner bør også anvendes til at specificere det korrekte datafor-
mat til formularelementer, der kræver et specifikt input. Forklarende etiketter og instruktioner er til gavn for alle bru-
gere, men særligt hjælper det brugere med kognitive funktionsnedsættelser. 

WCAG 3.3.3 Fejlforslag - Niveau AA 

Hvis en inputfejl registreres automatisk, og der findes forslag til rettelse af fejlen, skal forslagene præsenteres for bru-
geren, medmindre dette ville undergrave sikkerheden eller indholdets formål. 
Link til yderligere information om succeskriteriet: https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/error-sugge-
stion.html 

Testresultat: Succeskriterium overholdt 

Webstedet overholder kravene. Bemærk dog nedenstående note. 

https://sensustest.aarhus.dk/formularside/#1
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/error-suggestion.html
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/error-suggestion.html
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Note 

 

Figur 55: Eksempel på fejlforslag. Fra https://sensustest.aarhus.dk/formularside/ med Chrome/Windows.  

I ovenstående eksempel bliver fejlbehæftede felter korrekt identificeret via en fejlbeskrivelse. Fejlbeskrivelsen til 
”Mailadresse” kan fx indeholde et eksempel på en korrekt mailadresse ”testmail@hotmail.dk” eller beskrive det kor-
rekte dataformat ”en mailadresse skal indeholde et @”.  

Sproget på fejlbeskrivelserne bør stemme overens med sproget på siden. Fejlen er relateret til og beskrevet i afsnit 
WCAG 3.1.2 Sprog, der anvendes til dele af indhold. 

https://sensustest.aarhus.dk/formularside/
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Figur 56: Eksempel på fejlforslag. Fra https://sensustest.aarhus.dk/samling-af-testsider/indholdsside-med-chatbot/ med 
Chrome/Windows. 

Ovenstående eksempel viser Chatbotten, hvor det fejlbehæftede felt korrekt bliver identificeret via en fejlbeskrivelse. 
Når feltet modtager fokus via musen bliver en hovertekst synlig: ”Mailadressen skal indeholde et ”@”. ”testmail.dk” 
mangler et ”@””. Teksten bør implementeres som egentlig tekst på siden.  

Hvis en inputfejl registreres automatisk, bør brugeren bliver præsenteret for et fejlforslag, der indeholder information 
om, hvordan en inputfejl rettes, medmindre dette undergraver sikkerheden. Et fejlforslag kan fx indeholde et eksem-
pel på et korrekt input eller beskrive det korrekte dataformat. Tilstrækkeligt beskrivende fejlforslag er til gavn for alle 
brugere, men særligt hjælper det brugere med kognitive funktionsnedsættelser, brugere med helt eller delvist nedsat 
syn og brugere med motoriske funktionsnedsættelser. 

WCAG 3.3.4 Forhindring af fejl (juridisk, økonomisk, data) - Niveau AA  

For websider, som medfører juridiske forpligtelser eller økonomiske transaktioner for brugeren, som tilpasser eller 
sletter brugerkontrollerede data i datalagringssystemer, eller som afleverer svar på test udført af brugeren, skal 
mindst et af følgende punkter gælde: 

• Reversibel: Det sendte er reversibelt. 

• Tjek: Data, der indtastes af brugeren, tjekkes for inputfejl, og brugeren får mulighed for at rette fejlene. 

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

Link til yderligere information om succeskriteriet: https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/error-preven-
tion-legal-financial-data.html 

Testresultat: Succeskriterium overholdt 

Det pågældende indhold er ikke fundet på webstedet.  

https://sensustest.aarhus.dk/samling-af-testsider/indholdsside-med-chatbot/
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/error-prevention-legal-financial-data.html
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/error-prevention-legal-financial-data.html
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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 brugeragenter, herunder kompen-
serende teknologier. 

4.4.1 Retningslinje 4.1 - Kompatibel 

Kompatibilitet med nuværende og fremtidige brugeragenter, herunder kompenserende teknologier, skal maksimeres. 

WCAG 4.1.1 Parsing - Niveau A  

I indhold, der er implementeret ved hjælp af opmærkningssprog, har elementerne komplette start- og sluttags, ele-
menterne er indlejrede efter deres specifikationer, de indeholder ikke attribut-dubletter og ID’er er unikke; undtagen 
hvor specifikationerne tillader det.  

Link til yderligere information om succeskriteriet: https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/parsing.html 

Testresultat: Succeskriterium ikke overholdt 

Der er fundet enkelte fejl i opmærkningen, som bryder med succeskriteriet. 

Syntaksfejl i opmærkning 

Der er fundet et enkelt eksempel på anvendelse af samme ID flere steder på samme side.  

Ligeledes indeholder webstedet en række eksempler på anvendelse af forældede attributter, anvendelse af elementer 
i sammenhænge, hvor dette ikke er tilladt, samt anvendelse af løse lukke-elementer og angivelse af lukke-elementer 
for elementer, der ikke er åbne. 

Af hensyn til konsistent præsentation af webstedet på tværs af platforme, browserteknologier og kompenserende 
teknologier bør man sikre, at der ikke er syntaksfejl i hverken opmærkningssprog eller stylesheets. 

WCAG 4.1.2 Navn, rolle, værdi - Niveau A 

For alle brugergrænsefladekomponenter (herunder, men ikke alene formularelementer, links og komponenter, der er 
genereret via scripts) gælder det, at navn og rolle kan bestemmes 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. 
Link til yderligere information om succeskriteriet: https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/name-role-va-
lue.html 

Testresultat: Succeskriterium ikke overholdt 

Webstedet indeholder brugergrænsefladekomponenter, hvor navn, rolle eller værdi ikke er bestemt programmerings-
mæssigt. 

Brugergrænsefladekomponenter uden navn, rolle eller værdi 

På webstedet er der fundet brugergrænsefladekomponenter, hvor navnet, rollen eller værdien ikke er programme-
ringsmæssigt bestemt, jf. nedenstående eksempel: 

https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/parsing.html
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/name-role-value.html
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/name-role-value.html
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Figur 57: Eksempel på brugergrænsefladekomponenter uden navn, rolle eller værdi. Fra https://sensustest.aarhus.dk/?start-
Date=2020-12-27T23%3A00%3A00%2B00%3A00&endDate=2020-12-28T23%3A00%3A00%2B00%3A00&name=&catego-
ries[]=Sport&categories[]=Byliv&categories[]=Vinterferie med Firefox/Windows. 

Ovenstående eksempel viser kategorierne af begivenheder, som brugeren kan filtrere efter under en søgning. Når bru-
geren tabulerer gennem kategorierne, er skærmlæserprogrammer (JAWS og NVDA til Windows) ikke i stand til at læse 
navn, rolle eller værdi op. Når brugeren læser kategorierne ved hjælp af gængse læsekommandoer i et skærmlæser-
program (svarende til et dokument), læses navnene på kategorierne op, men deres rolle eller værdi læses ikke op. En 
programmeringsmæssigt bestemt rolle definerer hvilken type element, komponenterne er, såsom link, knap, check-
boks eller øvrigt klikbart element. Komponenternes værdi definerer komponenternes tilstand, såsom valgt, ikke valgt, 
markeret, ikke markeret osv. I ovenstående eksempel er det dermed ikke muligt at skelne mellem valgte kategorier og 
kategorier, der ikke er valgt. Denne information er udelukkende formidlet visuelt ved hjælp af en understregning. 

Af hensyn til især brugere af kompenserende teknologi bør man kunne bestemme navn, rolle, værdi/tilstand for alle 
brugergrænsefladekomponenter, således at disse kan formidles videre til brugeren af det pågældende hjælpemiddel. 

WCAG 4.1.3 Statusbeskeder - Niveau AA  

I indhold, der er implementeret ved hjælp af opmærkningssprog, kan statusbeskeder bestemmes programmerings-
mæssigt ved hjælp af rolle eller egenskaber, sådan at de kan præsenteres for brugere af kompenserende teknologier 
uden at opnå fokus. 

Link til yderligere information om succeskriteriet: https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/status-messa-
ges.html 

Testresultat: Succeskriterium overholdt 

Det pågældende indhold er ikke fundet på webstedet.  

  

https://sensustest.aarhus.dk/?startDate=2020-12-27T23%3A00%3A00%2B00%3A00&endDate=2020-12-28T23%3A00%3A00%2B00%3A00&name=&categories%5b%5d=Sport&categories%5b%5d=Byliv&categories%5b%5d=Vinterferie
https://sensustest.aarhus.dk/?startDate=2020-12-27T23%3A00%3A00%2B00%3A00&endDate=2020-12-28T23%3A00%3A00%2B00%3A00&name=&categories%5b%5d=Sport&categories%5b%5d=Byliv&categories%5b%5d=Vinterferie
https://sensustest.aarhus.dk/?startDate=2020-12-27T23%3A00%3A00%2B00%3A00&endDate=2020-12-28T23%3A00%3A00%2B00%3A00&name=&categories%5b%5d=Sport&categories%5b%5d=Byliv&categories%5b%5d=Vinterferie
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/status-messages.html
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/status-messages.html
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5 Tilgængelighedserklæring 

I medfør af den danske tilgængelighedslovgivning skal løsningen have en tilgængelighedserklæring. Således skal web-
steder, der er offentliggjort eller ændret væsentligt efter 23. september 2018 offentliggøre en tilgængelighedserklæ-
ring senest 23. september 2019. Er webstedet ældre end det, skal erklæringen offentliggøres senest 23. september 
2020. 

Tilgængelighedserklæringen skal udarbejdes og vedligeholdes i ved hjælp af WAS-Tool, som Digitaliseringsstyrelsen 
stiller til rådighed. Der er yderligere informationer om kravene til tilgængelighedserklæringen på siden 
https://digst.dk/digital-service/webtilgaengelighed/lov-om-webtilgaengelighed/tilgaengelighedserklaeringen/.  

5.1 Vurdering af løsningens tilgængelighedserklæring 

Løsningen synes ikke at indeholde en tilgængelighedserklæring. 

5.2 Anbefalinger i forhold til tilgængelighedserklæring 

Der bør udarbejdes en fyldestgørende tilgængelighedserklæring, som reflekterer løsningens aktuelle overholdelse af 

kravene i webtilgængelighedsloven samt planerne for udbedring af konstaterede fejl. 

https://digst.dk/digital-service/webtilgaengelighed/lov-om-webtilgaengelighed/tilgaengelighedserklaeringen/

