
 
 

Webinar: 
Hvordan ivareta 

universell utforming  
i menighetens digitale kanaler?





Hva er universell utforming?
• At tjenester, produkter, omgivelser og formidling av 

budskap i samfunnet kan oppfattes og brukes av så 
mange mennesker som mulig på en likeverdig 
måte. At det er «universelt utformet». 

• Å motvirke diskriminering på grunn av nedsatt 
funksjonsevne. Eksempel på diskriminering: At en 
ikke kan komme inn i kirkebygget med rullestol eller 
få med seg innholdet i en plakat på nettsidene. 

• Målet er å fjerne barrierer som hindrer personer å 
delta på lik linje med andre i samfunnet.



Hva er universell utforming?
• Universell utforming bygger på en forståelse av 

funksjonshemming som «relasjonell». 

• At funksjonshemming oppstår i et komplekst samspill 
mellom mennesker og omgivelser, og ikke er et 
individuelt eller medisinsk problem. 

• På den måten kan funksjonshemming reduseres 
gjennom tilpassing i samfunnet, ved bruk av blant 
annet universell utforming som virkemiddel. 

• Kilde: https://snl.no/universell_utforming 

https://snl.no/universell_utforming


Hvorfor er universell utforming 
viktig å ha kunnskap om?
• Universell utforming utgjør en sentral forskjell for å 

inkludere flest mulig mennesker.  

• Med universell utforming kan flere oppfatte og forstå 
informasjonen som deles, f.eks. på nettsidene. 

• Det er et krav for virksomheter som har 
kommunikasjon som er rettet mot innbyggere, som 
tilbyr tjenester (f.eks. dåp) og som har digitale 
kanaler knyttet til virksomhetens generelle funksjon, 
f.eks. deling av protokoller.



Hva sier regelverket?
• Fra 1. januar 2021 skal offentlige virksomheter som har 

IKT-løsninger som retter seg mot befolkningen, ha 
oppfylt kravene for universell utforming i sin digitale 
kommunikasjon. 

• Eksempel: Den norske kirkes nettsider. 

• I følge forskriften om universell utforming, «WCAG 2.0-
standarden» (Web Content Accessibility Guidelines), 
skal 35 av 61 suksesskriterier for universell utforming 
minimum være oppfylt.  

• Vite mer? https://www.uutilsynet.no/wcag-standarden/
wcag-20-standarden/86 

https://www.uutilsynet.no/wcag-standarden/wcag-20-standarden/86
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Alle med - også digitalt
• Små, enkle grep har stor betydning for 

mottageren av budskapet. 

• Universell utforming forebygger utenforskap og 
gir alle mulighet til å oppfatte innholdet. 

• Har du irritert deg over at et skilt eller en 
nettside er vanskelig å lese? Hva om du stadig 
ikke fikk med deg det viktigste i 
kommunikasjonen fra menigheten du sokner 
til?



Hva kan vi gjøre?
• Speil situasjonen: Ville du forstått budskapet om du 

måtte få bildet forklart for deg? Om teksten ble lest 
opp for deg uten bildet?  

• Bildetekster. Alltid. Forklar hva bildet handler om. 

• Følge tittel-struktur i EpiServer (og på tilsvarende 
nettsider). Det er laget slik av en grunn! 

• Være tro mot «luften» på nettsidene. Det er designet 
slik for å øke lesbarheten og ivareta kravet om 
universell utforming.





Hva kan vi gjøre?
• Hyperlenker: Forklar hva som er bak lenken med ord, 

ikke skriv «finner du her». 

• Bruk lenke-funksjonen på nettsidene fremfor for mange 
hyperlenker i selve teksten. 

• Unngå å legge tekst på bilder eller laste opp plakater 
som informasjon, uten å legge til hva innholdet er med 
ord for de som ikke kan se plakaten. 

• Tekste filmer før de publiseres i digitale kanaler. God 
oppskrift på ressursbanken.no. 

http://ressursbanken.no




Inkluderende kommunikasjon
• Test innholdet på nettsidene og i sosiale medier med 

jevne mellomrom:  
 
Er det noen som kan gå glipp av budskapet fordi 
fargene er vanskelig å lese sammen, eller fordi vi ikke 
har lagt til beskrivelse av hva som er i bildet?  

• Omdømmebygging: Å vise et innhold på en 
inkluderende måte med universell utforming kan 
appellere til menighetens troverdighet og mottagernes 
fornuft.  

• Selv om det kan ta mer tid og ekstra plass til 
beskrivelsene, så er det hele forskjellen for svaksynte 
og blinde for å kunne oppfatte innholdet. 



Huskeliste: Før du publiserer
• Har du husket beskrivende mellomtitler? Har selve 

nettsiden en tydelig, nyttig tittel som gjør det enkelt å 
finne frem?
• Beskrevet innholdet, funksjonen og målet med 

lenkene eller brukt lenke-funksjonen i EpiServer?
• Laget en beskrivende bildetekst?
• Luket ut bilder med tekst på, eller forklart med tekst 

under til de som ikke ser bildet?
• Brukt farger og skrifttyper som gir gode kontraster/

lesbarhet, f.eks. på en plakat?
• Laget undertekster til videosnutten på sosiale medier?
• Laget alternativer til de som ikke kan se bildet eller 

videoen, om du ikke har mulighet til å tekste?



Lære mer?
• https://www.uutilsynet.no  

• https://www.universell.no  

• https://www.blindeforbundet.no/universell-
utforming/hva-er-universell-utforming  

• Oversikt over alle kravene til universell 
utforming: https://www.uutilsynet.no/wcag-
standarden/wcag-20-standarden/86 
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