
God morgen 👋 

Vi er her, men vi venter 2 minutter med å starte så 
folk rekker å koble seg på. Hent deg en ka"e så 

lenge, så starter vi straks ☕



Hei, vi er Norse 👋 

Vi spesialiserer oss på å være strategiske 
partnere og stifinnere for virksomheter 
som ønsker å utvikle nye digitale 
produkter og tjenester.  

2002 
etablert

60 
mennesker 

Forretningsutvikling 
Tjenesteutvikling 
Design & Utvikling 
Customer Success 



Tilnærming 🎯 

En god digital opplevelse er for oss 
synonymt med å gjøre det enkelt for folk 
å utføre en handling.  

Mennesket i sentrum - vi må forstå hvilke 
behov brukene har, slik at bygger 
digitale ting på riktig innsikt. Slik tar vi 
ned risiko og verifiserer levedyktighet. 



Noen av kundene våre:



Silje Tjomlid 
silje@norse.co 

Customer Success Manager  
hos Norse

mailto:silje@norse.co


Hva er universell utforming?



Hva er universell utforming?

Universell utforming vil si å planlegge produkter, omgivelser, programmer og tjenester slik at de kan 
brukes av så mange mennesker som mulig på en likeverdig måte. Hensikten er å oppnå like muligheter 

til samfunnsdeltakelse og motvirke diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne. 



Hva er universell utforming?



Hva er universell utforming for web?

• Universell utforming på web handler om at nettsider og apper skal være like forståelig, tilgjengelig og 
brukervennlig for alle - uansett hvilken funksjonsgrad man måtte ha. 
  

• Det handler om for eksempel tilstrekkelig fargekontraster på tekst, forståelig språk, mulighet for bruk 
av tastatur og bruk av WAI-ARIA i kildekode.  

• Alle artikler, kart og formular skal være mulig å navigere kun ved bruk av tastatur, og alle bilder skal 
ha tilstrekkelig alternativ tekst for de som ikke kan se eller velger å bruke nettleser uten å laste inn 
bilder. 

• Alle videoer du lager skal være tekstet, og de skal ha et lydalternativ.





Visningsretning i portrett, landskap uten endring i retning og landskap med riktig retningsendring.



Eksempel på hvordan graf kan løses med farge og tekstur



Skjemaelementer er kodet med inndataformål



Hvorfor er universell utforming på web så viktig?



“Vi har ingen potensielle kundegrupper med funksjonsnedsettelser”

“Vi selger klær, så det er ingen blinde som kommer til å handle hos oss uansett”

“Vår målgruppe er idrettsutøvere, ingen av de har fysiske eller psykiske hindringer”

“Folk med funksjonsnedsettelser bruker ikke internett”

“Våre tjenester skal ikke måtte lide av å være tilgjengelige”

“Å lage en tilgjengelig nettside går ut over alle de funksjonsfriske brukerene våre”

“Det finnes ikke budsjett for dette”

“Mennesker som trenger tilgjengelige tjenester er en tilnærmet ikke-eksisterende gruppe”

“Designet på en tilgjengelig nettside betyr en stygg nettside”

“Det er vel ingen som pålegger oss å ha universelt utformede tjenester”

“Det er altfor dyrt for oss å lage en tilgjengelig nettside”
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Hvorfor er universell utforming på web så viktig?

• FN identifiserer tilgang til informasjon og kommunikasjonsteknologi, inkludert internett, som 
en grunnleggende menneskerett. 

• 1 av 5 mennesker i verden har en eller annen funksjonsnedsettelse - enten midlertidig eller permanent. 
Ville du stengt døren til butikken din for 20% av potensielle kunder? 

• Vi blir eldre og eldre. Den eldre garde er en stor del av mennesker med funksjonsnedsettelser.  

• Likestillings- og diskrimineringsloven (lovdata.no) stiller krav om universell utforming til o"entlige og 
private bedrifter. 

• Se ut i verden - store selskaper som Netflix, Foodora, Government of Canada, NBA, Harvard University 
har alle blitt saksøkt på grunn av manglende tilgjengelige nettsider.

https://lovdata.no/


Skjermbilde fra Microsofts Inclusive tool-kit



“Av 19 lovpålagte krav til universell utforming som ble testet brøt skattemeldingen med fem av dem. Nå 
har Skatteetaten frist til 1. mars 2021 på å rette opp. Hvis ikke risikerer de bøter.”

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/86PP4x/skattemeldingen-faar-strykkarakter-hindrer-oss-fra-aa-vaere-selvstendige



– Folk er ulike, men alle skal ha lik tilgang på informasjon om vêret. Det er mykje av grunnen til at vi no 
har laga nye sider, seier Kristo"er Lium.  

Kristo"er er praktisk blind, og jobber med universell utforming i NRK.



Hvorfor er universell utforming på web så viktig?

• Å lage universelt utformede nettsider er vinn-vinn for alle involverte. Se til Google, som selv sier at de 
prioriterer tilgjengelige og mobil-optimaliserte nettsider i sine søkeresultater. 

• Vi googler 3.5 milliarder ganger - hver eneste dag. Har du råd til at konkurrenten din kommer høyere 
opp i søkeresultatlisten?



https://www.google.com/accessibility/



Hvem/hva er WCAG?



WCAG

• I Norge følger vi retningslinjene til W3C, WCAG (Web Content Accessibility Guidelines). For tiden 
omhandler lovverket versjon 2.0, AA compliance. 

• Innenfor WCAG 2.0 AA ligger det 35 retningslinjer. 
• Disse retningslinjene forteller deg hvorfor og hvordan du sørger for å innfri kravene.



Tidslinje for universell utforming av web i Norge

Nye IKT-løsninger skal være universelt utformet fra 1. juli 2014.  
Eksisterende løsninger skal være universelt utformet innen 1. januar 2021. 



Tidslinje for universell utforming av web i Norge

• Kravene til universell utforming ble fra og med 1. juli 2013 lovpålagt for nye nettløsninger laget etter 1. 
juli 2014. 

• Fra og med 2021 vil de gjelde for både nye og eksisterende nettløsninger, o"entlige og private, som 
retter seg mot allmennheten. Nettløsninger laget etter 1. juli 2014, som ikke er endret etter denne 
datoen, er å regne som eksisterende nettløsninger. 

• Altså vil regelverket fra og med 2021 gjelde alt fra billettapplikasjoner og nettaviser til skjema for 
sykepenger på Navs hjemmesider.





Universell utforming for sosiale medier



Universell utforming for sosiale medier

• “Dei norske lovkrava til universell utforming av IKT-løysingar omfattar alle typar nettstader, inkludert 
sosiale medium. Reglane gjeld uansett kor stor avdelinga eller organet er, og øvste leiar sit med 
ansvaret for at verksemda opprettheld reglane for universell utforming.” - Digdir 

• “Several social platforms have made recent accessibility updates. Automatic captioning is available 
on Facebook Live and Instagram IGTV. After the inaccessible introduction of voice Tweets, Twitter 
established two accessibility teams and plans to roll out automated captions by early 2021. Alt-image 
description fields are now available across all three platforms, as well as LinkedIn.” - hootsuite.com

http://hootsuite.com


Universell utforming for sosiale medier

• Skriv innhold i klartekst. Unngå innhold “mellom linjene”, for mye metaforer eller slang. 
• Skriv hashtagger med stor forbokstav for hvert nytt ord. 
• Legg til alternativ tekst på alle bilder som deles 
• Tekst videoene dine. Skriv også ut lyder som er viktige for å forstå innholdet. 
•Husk kontrastforholdet 4.5:1 for infographics og bilder. 
• Ikke formidle innhold kun ved bruk av farger.  

Facebook er blå fordi Zuckerberg er fargeblind, og rødt er en positiv farge i Kina. 
• Ta mot tilbakemeldinger. Når du gjør noe feil, si tusen takk for tilbakemeldingen og endre rutinene 

dine.



Eksempel på flow for å jobbe med universell utforming



1. Finn feilene

Skjermbilde fra Siteimprove



2. Opprett saker til de ansvarlige

Skjermbilde fra Jira



3. Følg utviklingen, og test endringer manuelt

Skjermbilde fra norse.co

http://norse.co


4. Publiser endringer på live side, og følg med på eventuelle nye feil

Skjermbilde fra Siteimprove



Gode verktøy for å sørge for tilgjengelighet



Google Lighthouse plugin



Siteimprove Accessibility modul 
Eksempel fra et prosjekt vi jobber med for tiden



Skjermbilde fra Accessibility Insights for Web i bruk på norse.co

http://norse.co


Avsluttende tips



•Ha et reelt fokus på universell utforming. Både i prosjekt, og når du lager nytt innhold til nettsiden din. 
• Bruk gode verktøy. 
•Ha en person som er “superbruker” i teamet. Det finnes mye god læring tilgjengelig. 
•Hold deg oppdatert på gjeldende lover og regler. 

• Tenk over hvorfor du jobber med tilgjengelighet.



Hjelpsomme verktøy 
Linker ligger i navnet

•Google Lighthouse - Chrome plugin 
• Siteimprove Accessibility Checker - Chrome plugin 
•Accessibility Insights for Web - Chrome plugin 
•WAVE - Chrome plugin 
• Funkify – Disability Simulator - Chrome plugin 

•Microsofts accessibility ABCs - Nettside 
•Uni of Washingtons Developing accessible websites - Nettside 
•Norse egen sjekkliste for innholdsprodusenter - Nettside 

•Hjelpemidler i bruk - Videosamling 

•Contrast checker - Verktøy 
•Color safe - Verktøy

https://chrome.google.com/webstore/detail/lighthouse/blipmdconlkpinefehnmjammfjpmpbjk
https://chrome.google.com/webstore/detail/siteimprove-accessibility/efcfolpjihicnikpmhnmphjhhpiclljc
https://chrome.google.com/webstore/detail/accessibility-insights-fo/pbjjkligggfmakdaogkfomddhfmpjeni
https://wave.webaim.org/extension/
https://chrome.google.com/webstore/detail/funkify-%E2%80%93-disability-simu/ojcijjdchelkddboickefhnbdpeajdjg
https://news.microsoft.com/on-the-issues/2020/08/07/accessibility-abc/
https://www.washington.edu/accessibility/web/
https://norse.co/uu-for-innhold
https://axesslab.com/tech-youtubers/
https://contrastchecker.com/
http://colorsafe.co/


• https://norse.co/universell-utforming  
• https://norse.co/hva-er-nytt-i-wcag-2-1  
• https://norse.co/wcag-2-0  
• https://norse.co/hva-kreves-for-aa-vaere-universelt-utformet  

• https://www.perkins.org/stories/why-isnt-your-website-accessible-the-top-5-inexcusable-excuses 
• https://24ways.org/2013/why-bother-with-accessibility/  
• https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/86PP4x/skattemeldingen-faar-strykkarakter-hindrer-oss-fra-

aa-vaere-selvstendige  
• https://www.internetlivestats.com/google-search-statistics/  
• https://uu.difi.no/krav-og-regelverk/kom-i-gang/sosiale-medium-og-universell-utforming  
• https://www.digdir.no/digitalisering-og-samordning/universell-utforming-av-sosiale-medium/1957  
• https://blog.hootsuite.com/inclusive-design-social-media/ 

Kilder
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Silje Tjomlid 
silje@norse.co


