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1. Analyse: 

Introduktion: 

VisitKøge ønsker en WCAG analyse/gennemgang af deres hjemmeside. Formålet med analysen er 

at afdække hvorvidt der er brug for yderligere tiltag ift. at hjemmesiden overholder WCAG 2.1 

kravene. I analysen kan der blive nævnt forslag til forbedringer og skal ses, som værende 

vejledende eller decideret krav for, at hjemmesiden er compliant.  

 

I analysen vil der blive brugt en kombination af analyse værktøjer og de guidelines, som er 

udstukket af W3C – som er dem der udstikker retningslinjerne for WCAG – som grundlag for 

analysen.  

 

1.1 Analyse af farvekontraster: 

Introduktion: 

Farvekontraster kan have en vital effekt i forhold til læsbarhed af for eksempel svagtseende eller 

farveblinde. Derfor er det vigtigt, at kontrastforholdene i mellem for eksempel baggrunde og tekst 

har en ”ratio” over 4:5:1. Der kan bruges værktøjer til at analysere kontraster. I dette tilfælde har 

vi valgt at benytte webaim.org1 til, at analysere kontrastforholdene.  

 

Hurtige links: 

Udfordring: 

I ”Hurtige links” i header er der udfordringer mellem kontrastforholdet på tekst og baggrund i 

”menu” området indeholdende ”hurtige links” til Turist m.v. Eksempel på dette kan ses her: 

 

 

 
1 https://webaim.org/resources/contrastchecker/ 
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Løsning: 

Det anbefales at finde en kontrast mellem baggrunden og teksten – hvorpå teksten bliver mere let 

læselig. 

 

I det benyttede værktøj har vi fundet frem til 2 eksempler, hvorpå kontrastforholdene overholder 

det anbefalede:  
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Sociale links i footer: 

Udfordring: 

Der er udfordringer mellem kontrastforholdet på tekst og baggrund i ”sociale links” området i 

footer. 

 

 

 

Løsning: 
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Det anbefales at finde en kontrast mellem baggrunden og teksten – hvorpå teksten bliver mere let 

læselig. 

 

I det benyttede værktøj har vi fundet frem til 1 eksempel, hvorpå kontrastforholdene overholder 

det anbefalede:  

  

 
 

 
 
 

1.2 Analyse af ”HTML DOM”: 

Introduktion:  

Måden hvorpå ”DOM2” er repræsenteret og opstillet på kan have en direkte indflydelse på, 

hvordan hjemmesiden fortolkes og læses af skærmlæsere og andre former for hjælpe værktøjer. 

Det er derfor vigtigt, at hjemmesidens struktur følger en naturlig og let læselig struktur. Samtidig 

er der krav til, at enkelte områder skal indeholde beskrivende tekster og labels, som kan være 

 
2 DOM er den overordnede term for hjemmesidens struktur. DOM indeholder alle objekter på hjemmesiden. Som dertil 

kan oversættes til ”HTML” elementer på siden. 
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forklarende i forhold til, hvilket området brugeren ser/læser eller interagere med. Det er vigtigt, at 

brugeren ved hvorvidt det er en navigations menu eller et banner billede, som brugeren ”ser”.  

 

Et eksempel kan være, at skærmlæseren via små ”labels” der er defineret på HTML 

elementerne/områderne – oplæser/fortæller brugeren, at dette område indeholder information 

og links omkring oplevelser. Eller at menuen i headeren er den primære navigation på 

hjemmesiden. På denne måde kan man vejlede brugeren om de enkelte områder og betydningen 

af disse. 

 

Derudover er det også vigtigt, at ”overskrifter” benytter den korrekte heading-struktur. 

Eksempelvis, at H3 elementer ikke kommer før H2 elementer eller, at der ikke er et overforbrug af 

en af de forskellige typer headings. Oftest ses der et overforbrug af H2 elementer. Det kan oftest 

skyldes, at man fastlåser størrelsen på de enkelte H-elementer og der derfor tys til, at benytte det 

H-element, som i den givne situation ser bedst ud. I forhold til WCAG complicance er det også 

vigtigt, at der kun benyttes H-elementer, hvor det giver mening. Eksempelvis, hvis der i content 

laves en ”quote” er det vigtigt, at denne benytter ”blockquote” HTML elementet og ikke et H-

element.  

 

Det er også generelt vigtigt, at der i ”DOM” fortælles, hvorvidt links linker til et område udenfor 

hjemmesiden eller hvor det enkelte link linker til eksempelvis om det er en PDF eller blot en anden 

underside på siden.  

 

Ovenstående er blot et udsnit af alle de forbehold man skal tage sig i forbindelse med ”DOM” og 

sikre sig, at denne er WCAG compliant. Mange andre forhold kan læses her: 

https://www.w3.org/TR/WCAG21/#navigable 

 

1.2.1 Labels: 

Udfordring: 

Hjemmesiden er mangelfuld i forhold til, at der er få labels, som er angivet på DOM elementerne. 

Dette gør sig gældende på alle sider. Der er enkelte knapper, som har en ”role” sat. Det er dog kun 

https://www.w3.org/TR/WCAG21/#navigable
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sat på DIV elementer, som fungerer som knapper der aktiverer ”fold ud” funktionalitet, som et 

eksempel med ”Køge er fuld af oplevelser” på forsiden.  

 

Udover dette er der ingen elementer som header, footer eller content områder, som har role, aria 

label eller lignende udfyldt.  

 

I dette screenshot ses et eksempel på en god label ”struktur” sammenholdt med den nuværende 

struktur på VisitKøge: 

 

 

 

I eksemplet er der benyttet beskrivende labels, som beskriver hvad de enkelte områder/sektioner 

indeholder. 

 

Løsning: 

Følgende labels bør implementeres på områder/sektioner – som er relevante for brugerne: 

Aria-label 

Aria-labelledby 

Aria-hidden 

Role 

 

Dette er en del af kriterierne nævnt i WCAG 2.1: 

https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/headings-and-labels 

https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/headings-and-labels
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Eksempelvis skal det være muligt for brugeren at skelne imellem en primær og sekundær 

navigations menu. I dette tilfælde har VisitKøge – 2 navigations menuer I header området. Disse 

kan der på nuværende tidspunkt ikke skelnes i mellem af en evt. skærmlæser.  

 

Men det ville være relativt nemt at løse hvis der blev tilføjet role og aria-label på de 2 DIVS, som 

omslutter hhv. hver menu. Som i dette eksempel: 

 

 

Ovenstående eksempel uddybes yderligere her: 

https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Techniques/aria/ARIA6 

 

1.3.1 Links: 

Udfordring: 

På enkelte oversigtssider mangler der ”titel” på links – som beskriver hvad det enkelte link 

indeholder og hvad det linker til. 

 

Der kan findes eksempler på dette – hvor ”Læs mere” knapperne alle mangler ”titel” på 

nedenstående sider: 

https://www.visitkoege.dk/koege/spisesteder/spisesteder-i-koege 

https://www.visitkoege.dk/koege/overnatning/danhostel 

https://www.visitkoege.dk/koege/overnatning/camping 

https://www.visitkoege.dk/koege/overnatning/teltplads 

https://www.visitkoege.dk/koege/overnatning/hoteller 

https://www.visitkoege.dk/koege/overnatning/privat-overnatning-i-koege 

https://www.visitkoege.dk/koege/oplevelser/museer-i-koege 

https://www.visitkoege.dk/koege/oplevelser/oplevelser/kunst-og-gallerier 

https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Techniques/aria/ARIA6
https://www.visitkoege.dk/koege/spisesteder/spisesteder-i-koege
https://www.visitkoege.dk/koege/overnatning/danhostel
https://www.visitkoege.dk/koege/overnatning/camping
https://www.visitkoege.dk/koege/overnatning/teltplads
https://www.visitkoege.dk/koege/overnatning/hoteller
https://www.visitkoege.dk/koege/overnatning/privat-overnatning-i-koege
https://www.visitkoege.dk/koege/oplevelser/museer-i-koege
https://www.visitkoege.dk/koege/oplevelser/oplevelser/kunst-og-gallerier
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https://www.visitkoege.dk/koege/oplevelser/gratis-oplevelser 

 

Det er vigtigt at alle brugerne forstår hvad der sker når de klikker på et link. Derfor skal teksten på 

selve linket, linkets title attribut eller teksten ledende op til linket være beskrivende for, hvad der 

sker når brugeren klikker på linket. Det er vigtigt, at hvis en titel defineres, at denne er anderledes 

fra teksten. Ellers vil brugeren blot få læst det samme op 2 gange når der fokuseres på et link. 

 

I et tilfælde med ”Læs mere” links – vil der skulle angives en titel på A elementet. Hvis titel ikke 

angives – vil skærmlæseren blot oplæse ”læs mere” for alle links og brugeren vil ikke have nogen 

ide, hvad der linkes til.  

 

Løsning: 

Titel skal implementeres på links, hvor det er mangelfuldt. Der kan tages udgangspunkt i de 

undersider, som er linket til i ovenstående punkt.  

 

Det implementeres således på et A element3:  

 

 

Det er også vigtigt, at steder hvor ”titler” er defineret, at disse er forskellige fra teksten på linket. 

Dvs. at disse steder anbefaler vi at få enten fjernet titel eller få omskrevet titlen så det ikke er et 

duplikat af linkets tekst. Se nedenstående eksempel fra webaim.org: 

 

 
3 https://www.w3.org/Translations/WCAG21-da/#dfn-purpose-of-each-link 

https://www.visitkoege.dk/koege/oplevelser/gratis-oplevelser
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1.4.1 Ikke tekst-baseret indhold (Billeder, animationer, Iframes): 

Udfordring: 

Det er vigtigt, at Indhold som har betydning, men som ikke er tekst. Har et tekstalternativ til blinde 

og svagtseende. Dette gælder indhold såsom billeder, animationer, videoer, iframes og 

lydelementer. En skærmlæser skal kunne adskille disse elementer fra hinanden, ved hjælp af det, 

der kaldes en “alternativ-tekst” eller en "title" attribut. Teksten bliver læst op af skærmlæseren, 

når der f.eks. bliver kørt hen over et billede med skærmlæseren. 

 

I dette tilfælde er der eksempler på billeder under ”Planlæg din tur” – hvor der på undersiderne 

mangler alternativ-tekst på billeder. 

 

Et eksempel er på denne side – hvor top billedet mangler en alternativ-tekst: 

https://www.visitkoege.dk/koege/planlaeg-din-tur/restaurant-christians-minde-koege-gdk619825 

https://www.visitkoege.dk/koege/planlaeg-din-tur/restaurant-christians-minde-koege-gdk619825
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Der er også eksempler på iframes – som mangler titel. I dette tilfælde vises der et feed af billeder 

fra Instagram i bunden af forsiden. Der er ingen identifikation af, at disse billeder kommer fra 

Instagram – da iframe ikke indeholder en titel – som er beskrivende.  

 

Eksempel her: https://www.visitkoege.dk/ 

 

 

 

1.5.1 Validering af DOM/Markup: 

HTML elementer: 

Udfordring: 

Det er vigtigt, at sidens markup er forståelig for skærmlæsere og kan læses uden, at der 

eksempelvis skal bruges JavaScript og stylesheets. Udover det er det vigtigt, at der ikke er tomme 

HTML elementer, som kan forvirre skærmlæseren. Det er vigtigt, at sidens HTML er semantisk 

https://www.visitkoege.dk/
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korrekt og skal i teorien kunne køres igennem en HTML validator uden, at give fejl – hvis der 

ønskes, at man lever op til de højeste WCAG krav. 

 

Ved en gennemgang af markup og validering heraf er der fundet eksempler på tomme H2 

elementer, som ikke har noget tekst eller er tomme for content. Dette giver anledning til forvirring 

for brugeren. Et eksempel er på forsiden, hvor der ligger et tomt H2-element. Dette bliver anset, 

som en fejl af både https://validator.w3.org og 

https://wave.webaim.org/report#/https://www.visitkoege.dk 

 

Eksempel på fejl beskeder forbundet med det tomme H2-element: 

 

 

 

 

Løsning: 

Fjern tomme H2 elementer og sørg for, at de ikke bliver outputtet i DOM uden, at de indeholder 

en tekst. Generelt skal det sikres, at der ikke bliver outputtet tomme elementer i DOM, som kan 

være med til at forvirre skærmlæseren. Det anbefales, at HTML markup bliver valideret mindst 1-2 

gange om året og der tages stikprøver på 2-3 sider.  

 

https://validator.w3.org/
https://wave.webaim.org/report#/https://www.visitkoege.dk
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Inline styling: 

Udfordring: 

Der er eksempler på inline styling, hvor teksten bliver helt eller delvist usynlig når stylesheets 

deaktiveres af skærmlæseren. Dette kan give en udfordring i forhold til læsbarheden af 

hjemmesidens content.  

 

Det anbefales ikke at benytte sig af inline styles. Da disse altid bliver fortolket uagtet om 

stylesheets er slået fra eller ej.  

 

Et eksempel er på forsiden, hvor der er flere ”titler” – som er delvist usynlige og kan give 

udfordringer for svagtseende.  

 

I webaim.org toolet bliver der rapporteret om hele 12 gentagende fejl med kontrastforhold når 

stylesheets er deaktiveret.  

 

Eksempel på dette kan ses her: 

 

 

 

https://wave.webaim.org/report#/https://www.visitkoege.dk/ 

https://wave.webaim.org/report#/https://www.visitkoege.dk/
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Løsning: 

Fjern inline styles på elementer, hvor kontrastforholdene er dårlige når siden fortolkes uden 

stylesheets aktiveret. Det anbefales at rykke styles ud i egne klasser så de kun aktiveres/benyttes 

når sidens stylesheets er aktiveret. 

 

1.6.1 Brug af ”fokus” på links og navigering med tastatur: 

Der kan fint navigeres med tastatur på siden dvs. ”tabbes ”igennem content. Udover dette sættes 

fokus også korrekt ved markering af links/linkbare områder. 

 

Et eksempel på dette kan ses her – hvor logo korrekt bliver markeret når der ”tabbes” igennem 

siden: 

 

 

 

2. Konklusion: 

Den overordnede konklusion er, at der er potentiale for, at siden relativt simpelt kan gøres WCAG 

compliant. Ud fra de fundne udfordringer – så ligger meget af arbejdet i, at der skal 

sættes/udfyldes labels og titler på links, HTML elementer og områder på siden. Hvor det giver 
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logisk og semantisk mening. Det er især vigtigt, at links og områder defineres så det er beskrivende 

og læseligt for brugerne. Så ”Læs mere” knapper og links giver mening for brugere af 

skærmlæsere.  

 

Der er også få steder, hvor kontrastforholdene skal kigges på. Det er dog vigtigere, at få det 

semantiske på plads ift. titler og labels på siderne og HTML elementer.  

 

Det anbefales løbende at teste og revurdere siden med værktøjer, som https://wave.webaim.org/ 

og https://www.deque.com/axe/ 

 

 

https://wave.webaim.org/
https://www.deque.com/axe/

