
Sjekkliste i universell utforming



Universell utforming handler om å lage 
nettsider og applikasjoner som er tilgjengelig 
for alle, uansett funksjonsnedsettelse og/eller 

kognitive utfordringer.



Tekst og alternativ tekst 

Det er lett å ta for gitt at alle brukere av 
nettsiden eller appen din kan se bildene du 
bruker for å illustrere budskapet ditt, eller 
høre lyden på videoen eller podcasten din. 
Sånn er det altså ikke. 

I eksempelet over ser du hvor vi legger inn alternativ (Alt 
text) i vårt eget CMS. Pass på at teksten er beskrivende for 
bildet, slik at de som ikke kan se bildet vet hva du vil si 
med bildet. 



Alternativ tekst:  
Har jeg lagt til alternativ tekst som forklarer hva bildene mine illustrerer? Publiseringsløsninger 
(CMS) har i de fleste tilfeller en løsning som gjør det enkelt å legge til alternativ tekst (alt text). 

Tekstalternativ video og lyd:  
Teksting av video kan enten gjøres direkte i videoredigeringsprogrammet du bruker, eller du kan 
bruke et tekstredigeringsverktøy som Notepad eller TextEdit for å lage en SRT-fil. Her kan du lese 
mer om hvordan du går frem for å lage en SRT-fil. 

Sjekkliste tekst:

Markering av felt med tekst:  
Er alle felt hvor man kan skrive inn tekst tydelig markert? Som for eksempel «Søk»-feltet? 

https://blog.hubspot.com/marketing/srt-file
https://blog.hubspot.com/marketing/srt-file
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Video 

De siste årene har vi sett en økning i bruk av 
video på nett - og kanskje spesielt innen 
markedsføring. Ikke alle kan eller vil se 
videoen din med lyd. 



Transkribering:  
Har jeg skrevet en transkripsjon (skrevet ut handling og lyder) av videoen min? Ligger dette lett 
tilgjengelig samme sted som videoen? 

Teksting:  
Har jeg tekstet videoen min? 

Sjekkliste video:

Lydalternativ:  
Dersom jeg har publisert video, har jeg et lydalternativ dersom denne er uten lyd? 

Innhold som blinker:  
Har jeg innhold som blinker i en video eller en gif? Blinker dette flere enn 3 ganger i sekundet? 



Bilder 

Ikke alle kan se bildene du bruker på 
nettsiden eller i appen din. Dette kan for 
eksempel handle om syn, internetthastighet 
eller hva slags enhet man bruker. 



Tydelighet:  
Er alle knapper, grafer, diagrammer og handlingsalternativer tydelig kommunisert, ikke kun ved 
bruk av farge? 

Kontrast:  
Er jeg sikker på at kontrast på tekst/bilde er tilstrekkelig? Her finner du et verktøy hvor du kan teste 
farger og se at de møter WCAG-standardene. 

Sjekkliste bilder:

Tekstalternativ:  
Dersom jeg poster bilder av tekst eller sitater - har jeg et tekstalternativ? Kan dette postes som 
tekst i stedet for bilde? 

https://webaim.org/resources/contrastchecker/
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Innhold 

Innholdet på nettsiden din skal være intuitivt 
og forståelig for alle som besøker siden din. 



Titler:  
Har alle sider beskrivende og forståelige titler? 

Tema:  
Er alle overskrifter og underoverskrifter i en tekst forståelige i henhold til temaet? 

Sjekkliste innhold:

Beskrivende lenker:  
Kommer det klart og tydelig frem hvor en lenke leder til? 

Språk:   
Skriver jeg på forskjellige språk? Hvis ja, kommer det klart frem i koden hvilke språk det gjelder? 
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