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Jon Bing og Trygve Harvold i Washington DC i 1979 

«[…] Kontoret var sentrert rundt en terminal som var knyttet til JURIS, i 

utgangspunktet en ganske alminnelig terminal fra slutten av 1970-tallet med et stort 

katodestrålerør som dannet en grønn og svart skjerm. Juristen satte seg foran 

skjermen, for eksempel for å finne en dom som kunne være relevant for den saken 

hun arbeidet med. Det er ikke noe spesielt ved at en blind jurist kan bruke et tastatur, 

og tegnene på tastene var også markert i braille. Søking foregikk ved at man anga 

søkeord eller kombinasjoner av søkeord forbundet med logiske operatorer. Systemet 

plukket da ut de dommene som tilfredsstilte søkeargumentet, og viste dem på 

skjermen. I prinsippet fungerer et slikt system akkurat som en av de søkemotorene 

vi i dag er kjent med fra Internettet. 

Nå gir det liten glede for en blind jurist at dokumentet vises på skjermen. Terminalen 

var imidlertid også utstyrt med en leselist som viste linje for linje i braille, og som 

kunne avleses av følsomme fingertupper. Men dette var en nokså tidkrevende 

prosess. Derfor var denne terminalen supplert med en nyvinning, et tidlig 

talegenereringssystem som ble kalt «Mott's speaking terminal». Gjennom dette 

systemet ble teksten lest opp av en syntetisk stemme, generert på grunnlag av teksten 

og regler for uttale. Det var langt fra perfekt, men overrumplende forståelig. 

Lesehastigheten regulerte juristen med en spak ved siden av tastaturet, når spaken 

ble presset opp, økte hastigheten og stemmen hevet seg til en slags fuglekvitter. Når 

man nærmet seg et mer interessant avsnitt, ble spaken trukket tilbake, opplesningen 

ble bremset ned til ordene ble tydelige. Skulle man så finlese teksten, brukte man 

leselisten. 

Hvis teksten virkelig var interessant, og juristen ønsket å ha dokumentet til senere 

bruk, ble det skrevet ut. Og da ble det skrevet ut på tykt papir som punktskrift – 

bokstavene ble automatisk konvertert til den riktige representasjonen i braille. Dette 

var i seg selv en liten revolusjon – all tekst som var tilgjengelig i maskinlesbar form 

kunne også gjøres tilgjengelig i braille, direkte og automatisk uten noen tidkrevende 

eller kostbar konverteringsprosess. 

Så der satt altså juristen med tilgang til et vell av primære rettskilder som man kunne 

søke i på egen hånd, finne frem til relevante tekster, studere dem og ta vare på dem. 

En demonstrasjon av hvordan ny teknologi kunne bedre arbeidssituasjonen også for 

blinde.» 

– Jon Bing, Den blinde juristen 
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Sammendrag 

Bakgrunnen for avhandlingen er at IKT-løsninger i økende grad utgjør hovedkanalen for 

samfunnsdeltakelse i det stadig mer digitaliserte samfunnet. Universell utforming av IKT er et 

satsningsområde som skal bidra til at enkelte brukergrupper ikke faller utenfor når digitale 

løsninger etter hvert erstatter for eksempel billettkontorer. Stiftelsen Lovdata, som vant 

Rettssikkerhetsprisen i 2016, er en viktig aktør som med sine IKT-løsninger bidrar til 

rettssikkerhet i det digitale samfunnet. 

Avhandlingen tar for seg juridiske og teknologiske sider ved universell utforming av IKT. 

Hovedproblemstillingen i oppgaven legger opp til å undersøke i hvilken grad Lovdata bidrar 

til rettssikkerhet på tvers av funksjonsevne. Jeg tar for meg to forskningsspørsmål for å belyse 

problemstillingen. 

Det første forskningsspørsmålet går ut på å undersøke gjeldende rett innenfor området. Her tar 

jeg for meg dagens regelverk, samt det kommende webdirektivet. Dette undersøkes for å 

gjøre rede for nøyaktig hvilke krav som stilles til universell utforming av nettløsninger.  

Det andre forskningsspørsmålet jeg har forsøkt å besvare er i hvilken grad løsningene til 

Lovdata er universelt utformet. Jeg har tatt utgangspunkt i kravene som jeg gjorde rede for 

ved undersøkelsen av det første forskningsspørsmålet. Resultatet av undersøkelsene mine 

stilles opp mot tidligere undersøkelser, både i norsk og europeisk sammenheng. 

Med grunnlag i mine undersøkelser har jeg kunnet gjøre rede for hvorvidt enkelte 

brukergrupper inkluderes eller ekskluderes fra å ta i bruk løsningene til Lovdata. På den måte 

har jeg kunnet fastslå hvorvidt Lovdata faktisk bidrar til rettssikkerhet på tvers av 

funksjonsevne. 
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Forord 

En femtedel av livet mitt har blitt tilbrakt på SERI/AFIN ved Universitetet i Oslo. Når jeg i 

morgen møter opp i fjerde etasje på Domus Nova for å levere tre trykte utgaver av denne 

avhandlingen vil det være med et visst vemod. Det blir en gledens dag å returnere til senteret i 

«nye» lokaler i anledning SERIs 50-årsjubileum i 2020! 

Jeg tror ikke det finnes et bedre studiemiljø her til lands enn det jeg har vært en del av – takk 

til alle medstudenter som har gjort studielivet ikke bare overlevelig, men også til å trives i. 

Jeg også vil benytte anledningen til å takke Jon Bing, som gikk bort et knapt semester før jeg 

tok heisen opp Domus Nova for første gang for snart fem år siden. Du har gjennom ditt arbeid 

med etableringen av rettsinformatikk og grunnleggelsen av Stiftelsen Lovdata banet vei for 

ikke bare denne avhandlingen, men også store deler av mitt voksne liv (om ikke resten). 

Særlig takk til min Jens som gjennom fem år har holdt ut surmuling fra en som har for uvane 

å utsette innleveringer og eksamenslesing helt til siste liten. Du er min bauta. 

Også takk til  

Eilif Hjelseth for god veiledning og råd til avhandlingen 

Dag W. Schartum for fem år med god undervisning 

Anine Svarstad og Synne Solbakken for gjennomlesing og korrektur 

De intervjuede ansatte ved Lovdata for sine bidrag til avhandlingen 

 

Sondre Nordhaug Ohlsson 

Oslo, 14. mai 2019  
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Del I Innledning 

1 Bakgrunn 

1.1 Lovdata som verktøy og tjeneste 

Historikk og utvikling 

Lovdata er en privat stiftelse som 1. juli 1981 ble opprettet av Justisdepartementet og Det 

juridiske fakultetet ved Universitetet i Oslo. Lovdata er en selvdrivende virksomhet som ikke 

mottar økonomisk støtte – verken fra det offentlige eller det private. I 1983 hadde Lovdata 

kun noen få rettskilder tilgjengelig på nett, blant annet Norges Lover og sammendrag av 

avgjørelser i Høyesterett.1 I dag er det snakk om omtrent 200 ulike informasjonsbaser (gjerne 

omtalt som «rettskilder»2 eller bare «baser»), som per 14. mai 2019 kl. 20:26 inneholder 

1 167 467 ulike dokumenter til sammen.3 

Lovdata tilbyr en rekke ulike tjenester for offentlige og private aktører. De fleste av disse 

tjenestene er heldigitale, men stiftelsen står også for trykksaker som Fagbokforlagets og 

Cappelen Akademiske Forlags særtrykk. Lovdata pleide også å stå for den trykte utgaven av 

Norsk Lovtidend, en praksis som tok slutt 8. februar 2017 med hefte 19 i avdeling I (lover og 

sentrale forskrifter).4 Den siste trykte utgaven av avdeling II, med regionale og lokale 

forskrifter, kom en halv måned før.5 Et 140 år gammelt tidsskrift som måtte vike for et mer 

digitalt samfunn, med andre ord. En konsekvens av nedleggelsen er kanskje at enkelte i større 

grad enn før vil mene at lov- og forskriftsendringer nå rent praktisk ikke kan anses som 

kunngjort før publisering på nett hos Lovdata.6  

Det er kanskje like greit at papirutgaven er nedlagt. Lovdata er nok mest kjent for sitt, eller 

sine, rettslige informasjonssystem. Et rettslig informasjonssystem, eller mer spesifikt et 

rettskildesystem, er et informasjonssystem som består av tekster, metadata og 

                                                

1 Lovdata (udatert). 
2 Selv om én base ofte omtales som én rettskilde hos Lovdata, er det i realiteten snakk om opptil flere 

typer dokumenter per base. For eksempel inneholder basen 'RUNE' («Rundskriv fra UNE») både 
stornemndsavgjørelser, interne retningslinjer, praksisnotat og faglige veiledere. 
3 Tall fra et uhøytidelig, ufiltrert hurtigsøk på '*' i Lovdata Pro. 
4 Hoelseth (2017). 
5 Hoelseth (2017). 
6 Winquist (2019). 
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tilleggsopplysninger7 som omhandler rettskilder spesifikt. Dette kan være lover, forskrifter, 

forarbeider, rettspraksis på ulike nivåer og andre juridisk relevante dokumenter. To viktige 

kjennetegn her er at rettskildene er autentiske og søkbare. Disse kjennetegnene vil si at man 

for eksempel ved bruk av enkelte nøkkelord skal kunne gjenfinne dokumentene. 

Dokumentene er så gjengitt slik de opprinnelig ble kunngjort, avsagt eller utformet av 

offentlig myndighet eller domstol.8 

To bruksområder, to brukergrupper 

Avhengig av hvordan man ser på det, kan Lovdatas rettskildesystem regnes som to ulike (men 

ikke nødvendigvis helt separate) systemer. Det første er Lovdata Pro, og det andre er 

Lovdatas såkalte «åpne sider» (for enkelhetens skyld omtaler jeg disse som 

«gratisversjonen»). Begge er å anse som noenlunde det samme, bare at den førstnevnte har 

utvidet innhold og funksjonalitet, og ligger bak en betalingsmur. 

Gratisversjonen inneholder primære rettskilder som lover, sentrale og lokale forskrifter, samt 

alle Høyeste- og lagmanns- og tingrettsdommer fra det siste året. I tillegg ligger sammendrag 

av avgjørelser fra Den europeiske menneskerettsdomstolen tilgjengelig på de åpne nettsidene 

i ett år. Gratisversjonen har funksjonalitet som hurtigsøk, mulighet for utskrift, søk i 

innholdsfortegnelse og deling av ovennevnte rettskilder på sosiale medier eller e-post. 

Lovdata Pro har, i tillegg til rettskildene fra gratisversjonen, også ubegrenset tilgang til 

rettsavgjørelser. I tillegg får man tilgang til blant annet forarbeider, avgjørelser fra ulike 

nemnder, rundskriv, uttalelser, juridisk litteratur og mer. De fleste funksjonaliteter er utvidet, 

som for eksempel avansert søk, utvidet omfang av lenker mellom dokumenter og mulighet for 

å laste ned dokumenter i ulike formater. Andre eksempler på utvidet funksjonalitet er 

innarbeidelser,9 lagring og organisering av dokumenter i mapper og utvalg, mulighet for å 

lage grupper, firmainterne kommentarer eller merknader, tilgang til søkehistorikk og lagring 

av søk, samt varslinger om nye dokumenter innenfor angitte rettsområder. 

                                                

7 Det meste av informasjon som går utover det faktisk tekstlige innholdet i dokumentet. Eksempler på 

dette kan være stikkord, sammendrag, henvisninger, informasjon om endringer mv. 
8 Schartum (2018): 23. 
9 Understreking, markering, henvisninger mv. 
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Når det kommer til Lovdata kan man skille mellom to brukergrupper. Dette skillet gjenspeiler 

skillet mellom gratisversjonen og Lovdata Pro. Ulik funksjonalitet tilsvarer her to ulike måter 

å bruke Lovdata på. 

Gratisversjonen legger opp til et mer lettvint informasjonssøk. Den fungerer som en slags 

allment tilgjengelig søkemotor for de viktigste rettskildene. Det er tenkelig at brukergruppen 

her består av private enkeltpersoner eller små virksomheter som ikke bedriver særlig juridisk 

krevende arbeid. Jeg vurderer det slik at man vil snarere bruke gratisversjonen som et 

oppslagsverk enn et arbeidsverktøy. De mest sette rettskildene i gratisversjonen var i uke 9 

straffeloven, plan- og bygningsloven, arbeidsmiljøloven, menneskerettsloven og 

folketrygdloven.10 Disse er alle viktige rettskilder, blant annet ettersom de på flere måter 

berører enkeltindividers hverdag på tvers av livsstadier – skulle man søke om å bygge garasje, 

være usikker på reglene for overtidsarbeid eller lure på hvorvidt man kvalifiserer til 

dagpenger.11 At akkurat disse lovene er de mest populære gjenspeiler kanskje at 

gratisversjonen er rettet mot en brukergruppe jeg omtaler videre som «enkeltindivider», som 

gjerne bruker Lovdata som en mer «allmenn» søketjeneste i hverdagssituasjoner. 

Lovdata Pro fungerer i hovedsak som et arbeidsverktøy. Det er lagt til rette for rask 

navigasjon i større dokumenter med hjelp av blant annet innholdsfortegnelse, direktelenking 

ved henvisning til andre dokumenter12 eller avansert søk. Det legges i stor grad opp til deling 

av hele dokumenter eller kommentarer/merknader til disse internt i firmaer eller i egenlagde 

grupper. Brukergruppen til Lovdata Pro består i aller største grad av jurister eller andre som 

driver med juridisk arbeid (saksbehandlere, rådgivere mv.). I tillegg brukes Lovdata Pro i 

svært stor grad av studenter ved juridiske fakultet eller avdelinger i hele landet. Lovdata Pro 

er blant annet obligatorisk hjelpemiddel under eksamen for disse studentene på Universitetet i 

Oslo og Universitetet i Bergen. I det videre omtaler jeg disse brukergruppene med 

samlebetegnelsen «profesjonelle». 

                                                

10 Hentet fra oversikten til forsiden til Lovdata 6. mars 2019. 
11 Med tanke på hvor viktige disse lovene er, utelukker jeg ikke at de er blant de mest oppsøkte i 
Lovdata Pro også. 
12 Såfremt dokumentene det henvises til finnes i Lovdatas rettskildesystem. 
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1.2 Nettløsninger som bidragsyter til økt samfunnsdeltakelse 

IKT-løsninger utgjør en viktig del av Norges satsing på digitalisering.13 Regjeringen har blant 

annet en handlingsplan for satsingen,14 og sikter på at økt kompetanse skal føre til økt 

deltakelse i samfunnet.15 Handlingsplanen inneholder konkrete tiltak for å forbedre 

tilgjengeligheten til IKT-løsninger – blant annet prioritering av å sette brukeren i sentrum og 

øke den digital kompetansen i befolkningen.16 For hver person som kan ta i bruk digitale 

løsninger sparer samfunnet ressurser som ellers hadde måttet bli brukt på papirløsninger, 

personlig brukerstøtte eller liknende. 

Innen 2020 forventes det at antall personer i Europa med nedsatt funksjonsevne øker til rundt 

120 millioner, særlig som følge av Europas aldrende befolkning.17 Ifølge Norges 

Blindeforbund har rundt 180 000 nordmenn å regne som synshemmede, hvorav over 1000 er 

å anse som blinde.18 Samlet sett har rundt 15% av Norges befolkning redusert 

funksjonsevne.19 

I stedet for å måtte få personlig brukerhjelp, kan store deler av de ovennevnte gruppene ta i 

bruk nettløsninger – såfremt disse lar seg tilpasse brukernes behov. Behovet for å gjøre 

løsninger mer tilgjengelig blir enda større hvis man teller med de som bare har midlertidige 

funksjonsnedsettelser. Universell utforming (heretter gjerne «UU») er et viktig virkemiddel 

som kan sørge for likeverdig deltakelse i samfunnet for alle. Jeg utdyper og illustrerer dette 

videre i kapittel 2.1. 

2 Aktualitet 

2.1 Universell utforming av IKT 

Fra billettluke til mobilapplikasjon 

Universell utforming handler om å sørge for likeverdig samfunnsdeltakelse ved å redusere 

gapet mellom samfunnets krav om og individers forutsetninger for deltakelse. Alle skal for 

                                                

13 Meld. St. 27 (2015–2016) s. 11. 
14 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (2016). 
15 Meld. St. 27 (2015–2016) s. 12. 
16 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (2016): 19. 
17 Meld. St. 27 (2015–2016) s. 118. 
18 Norges Blindeforbund (udatert). 
19 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (2015). 
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eksempel kunne bestille seg en togreise, selv om man ikke er i stand til å gå på egne bein til 

billettkontoret. 

UU omhandler ikke bare utformingen av inngangspartier, bygg og HC-toaletter. Samtidig 

som menneskelig brukerhjelp og andre fysiske løsninger reduseres eller legges ned, legger 

dagens samfunn i stor grad opp til at man selv skal bestille billetter, finne informasjon, og 

kjøpe og betale for produkter. Det er her universell utforming av særlig IKT kommer inn i 

bildet. Man skal også kunne bestille seg en togreise på telefonen selv om man ikke er i stand 

til å se en mobilskjerm. 

Stadig flere offentlige og private aktører benytter selvbetjente løsninger, og mange av dem er 

ikke tilrettelagt slik at deler av samfunnet inkluderes. Et eksempel er billettautomater med 

trykkeskjerm. Slike automater krever ofte at brukeren er i stand til å se innholdet på skjermen 

for å foreta valg eller vite hvor man skal trykke. Er man blind vil man dermed ikke være i 

stand til å benytte maskinen. 

La oss bruke blinde Steinar (37) som et eksempel. Han ønsker å melde flytting, hvilket gjør 

ham avhengig av at nettsidene til Skatteetaten kan leses ved bruk av hjelpemiddelteknologi. 

Et annet eksempel kan være studenten Anine (19) som har fotosensitiv epilepsi. Dette gjør det 

viktig at nettsidene til Lånekassen ikke har glimtende innhold som kan gi henne anfall når hun 

søker om studielån. 

Jeg ønsker å understreke at alle, på et eller annet tidspunkt, vil oppleve å ha nedsatt 

funksjonsevne. Vårt siste eksempel kan være Oda (28), som brakk begge håndleddene i en 

klatreulykke for et par måneder siden. Hun er derfor avhengig av å navigere på nett 

utelukkende ved bruk av tastatur. At IKT lar seg tilpasse til den enkelte bruker er med andre 

ord nyttig for svært mange individer, selv om de ikke skulle ha en funksjonsnedsettelse. 

Slagordet til tilsynet for universell utforming av IKT oppsummerer behovet for UU av 

nettløsninger godt: 

«Nødvendig for nokon – bra for alle». 

Regelverk og tilsynsføring 

Det er i dag forskrift 21. juni 2013 nr. 732 om universell utforming av IKT (heretter gjerne 

«forskriften») som stiller krav til tilpasning av nettløsninger. Forskriften § 2 pålegger 

universell utforming av alle virksomheters nettløsninger som retter seg mot allmennheten og 
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bygger under virksomhetens alminnelige funksjoner. Ettersom forskriften også angir en 

spesifikk frist for dette etter § 11, bør UU av nettløsninger være et aktuelt tema for tiden. Det 

er ikke lenge til kravene gjelder for de fleste av landets virksomheter. 

Det er Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) som har ansvaret for å føre tilsyn med 

etterlevelse av regelverket.20 Underlagt Difi har man Tilsynet for universell utforming av ikt 

(heretter «tilsynet»), som ble opprettet i 2014. Skulle en virksomhet ikke tilpasse seg kravene 

etter forskriften, risikerer virksomheten pålegg om retting ved et potensielt tilsyn. Retter ikke 

virksomheten eventuelle feil, vil den bli ilagt tvangsmulkt, jf. forskriften § 7.  

En slik virksomhet er Askøy kommune. Kommunen ble 6. juli 2018 ilagt tvangsmulkt etter å 

ha unnlatt å rette opp i feil som tilsynet fant høsten 2017. Kommunen klagde derimot vedtaket 

til Kommunal- og moderniseringsdepartementet og fikk medhold.21 Hadde ikke vedtaket blitt 

omgjort, hadde Askøy kommune per 19. september 2018 måttet betale hele 820 900 kroner i 

dagbøter, kun 75 dager etter fristen for retting av feilene som tilsynet fant.22 

SAS er et annet eksempel på en virksomhet som har fått pålegg om retting. Flyselskapet fikk 

høsten 2017 beskjed om å rette feil med frist i juni 2018. Ved denne fristen ble det avdekket 

at 33% av de avdekkede feilene fortsatt ikke var rettet. SAS fikk et nytt pålegg om retting, 

med frist satt til 6. august 2018. Alle feilene ble heller ikke rettet innen denne fristen, og SAS 

fikk en endelig frist til å rette feil 30. august, med trussel om dagbøter pålydende 150 000 

kroner. Denne gangen rettet SAS feilene tidsnok, og slapp dermed unna omfattende summer i 

dagbøter.23 

I tillegg til tilsynsføring med enkeltvirksomheter, utfører tilsynet målinger for hvordan 

virksomheter tilpasser seg kravene om universell utforming på landsbasis. Disse kalles 

statusmålinger, og det har hittil blitt utført to av dem. Den første statusmålingen ble utført i 

2014–2015, samme år som forskriften trådte i kraft.24 Målingen tok for seg 304 virksomheter, 

hvorav 178 er i privat sektor og 126 i offentlig sektor. Offentlig sektor hadde 54% oppnåelse, 

mens privat sektor hadde 49%.25 

                                                

20 Jf. forskriften § 5. 
21 Tilsynet for universell utforming av ikt (2018a) 
22 Beregnet med dagbøter pålydende 10 000 kr dagen, med 10% økning for hver påbegynte måned. 
23 Tilsynet for universell utforming av ikt (2018b) 
24 Direktoratet for forvaltning og IKT (2015). 
25 Direktoratet for forvaltning og IKT (2015): 33. 
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Den andre statusmålingen ble utført i 2018 og var ment å måle status for punktet mellom 

ikrafttredelse og gjennomføringsfristen for universell utforming. Målingen tok denne gang for 

seg nettstedene til 278 virksomheter i offentlig og privat sektor. Offentlig hadde 65% 

oppnåelse, mens privat lå på 57%.26 En økning på henholdsvis 11% og 8% kan tyde på at 

kravene om universell utforming fortsatt ser ut til ikke å ha nådd fullstendig fram hos 

virksomhetene. 

Kravetterlevelse måles jevnlig, og det føres tilsyn som kan føre til økonomiske konsekvenser 

for den enkelte virksomhet. Foruten å nevne at de økonomiske følgene ved manglende 

kravetterlevelse ikke er til å kimse av, er det trygt å hevde at universell utforming utgjør en 

prioritert del av norsk IKT-politikk. De siste statusmålingene viser derimot at dette dessverre 

ikke nødvendigvis er like prioritert hos norske virksomheter.  

EU kommer inn i bildet – om webdirektivet 

Andre europeiske land vil snart begynne å ta igjen Norges ambisiøse lovgivning ved å innføre 

nye regler for universell utforming av nettløsninger i offentlig sektor. Dette kommer med 

innføringen av webdirektivet (WAD/«Web Accessibility Directive»).27 Direktivet trådte i 

kraft 23. desember 2016. Det skulle i utgangspunktet integreres i norsk rett innen 23. 

september 2018, men etter planen blir webdirektivet utsatt til 1. juli 2019. Innføringen av 

dette direktivet tyder på at UU av IKT er et aktuelt tema også i andre europeiske land. Et slikt 

felles regelverk sies å skape en mer enhetlig regulering av tilgjengelighetskrav i EU.28 

Kravene som stilles av direktivet vil gjelde for norske virksomheter fra 1. juli 2020. 

Webdirektivet pålegger de samme kravene som forskriften, men innfører også noen nye, 

utvidede krav. Disse diskuteres nærmere i kapittel 5.2. 

Hvordan sørge for universell utforming? Om WCAG-standarden 

Skal en nettløsning være universelt utformet, bør den følge WCAG-standarden eller 

tilsvarende. Web Content Accessibility Guidelines er en standard som er utarbeidet av W3C 

                                                

26 Direktoratet for forvaltning og IKT (2019): 2. 
27 Direktiv (EU) 2016/2102 om tilgjengeligheten av offentlige organers websteder og 
mobilapplikasjoner. Heretter «WAD» eller «webdirektivet». 
28 Meld. St. 27 (2016–2017) s. 118. 
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(World Wide Web Consortium). Standardens versjon 2.0 er i dag lovpålagt,29 og ble publisert 

11. desember 2008.30 Den nyeste versjonen av standarden (2.1) kom i juni 2018.31  

I standarden skiller man mellom et suksesskriterium og en testregel. Tilsynet opererer i tillegg 

med begrepet «indikator», som er et fellesbegrep for suksesskriterium og testregel. Et 

suksesskriterium er et overordnet krav i standarden, og kan bestå av flere testregler. En 

testregel er en testbar regel som gjelder ett spesifikt krav i standarden. Rent oppsummert 

måler en indikator oppfyllelse av et suksesskriterium basert på resultatet av dets testregler.32 

Tilsynet anvender disse indikatorene for tilsynsføring. Indikatorene er publisert på tilsynets 

nettsider, slik at virksomheter selv skal kunne sjekke sine egne løsninger.33 Se Figur 1 

nedenfor for en forenklet framstilling av standarden opp mot Difis indikatorer. 

 

Figur 1: WCAG-standardens oppbygging opp mot Difis indikatorer 

Pilene som peker nedover viser standardens nedstigende hierarki. Boksene i det gule feltet 

viser WCAG slik den er utformet i seg selv. Boksene i det røde feltet viser tilsynets 

oppbygging av indikatorer. Versjon 2.0 og 2.1 av WCAG består av de samme prinsippene og 

                                                

29 Jf. forskriften § 4 første ledd. 
30 W3C (2008) 
31 W3C (2018) 
32 Tilsynet for universell utforming av ikt (2017a). 
33 Tilsynet for universell utforming av ikt (2017b). 
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retningslinjene. Standarden bygger på fire overordnede prinsipper som understøttes av 12 

retningslinjer. WCAG 2-standardens fire prinsipper er som følger:34 

• Mulig å oppfatte: Informasjon og brukergrensesnittskomponenter må kunne oppfattes 

av brukerne 

• Mulig å betjene: Brukeren må kunne betjene brukergrensesnittskomponenter og 

navigeringsfunksjoner 

• Forståelig: Brukeren må kunne forstå informasjon og betjening av brukergrensesnittet 

• Robust: Kompenserende teknologi og brukeragenter må kunne tolke innholdet i koden 

De 12 retningslinjene utgjør de grunnleggende målene som man bør jobbe mot for å gjøre 

tilgjengelig innhold på nett. Formålet med retningslinjene er å hjelpe produsenter av 

webinnhold å forstå suksesskriteriene slik at de vet hvordan (og hvorfor) de bør tilpasse sine 

nettløsninger.35 

Underlagt retningslinjene har man 61 suksesskriterier. 35 av disse er lovpålagte i dag. Det er 

disse suksesskriteriene som gjør det mulig å anvende standarden for å måle overholdelse av 

krav. Suksesskriteriene deles i tre nivåer:  

• A («må»-krav) 

• AA («bør»-krav) 

• AAA («kan»- krav) 

Samme krav kan stilles på ulike nivåer, hvor for eksempel fargekontrastkrav på nivå AAA vil 

være strengere enn på nivå AA. Se kapittel 8 i vedlegg 1 (Tilstandsrapport for Lovdatas 

betalingsfrie nettsider) for en oversikt og kort redegjørelse av standardens suksesskriterier og 

testregler. Det finnes én eller flere testregler for hvert suksesskriterium, bortsett fra nye 

suksesskriterier fra WCAG 2.1. For disse suksesskriteriene er det ennå ikke utarbeidet noen 

testregler. 

WCAG 2.1 inneholder en rekke nye krav, og ser ut til å være noe mer tilpasset et «moderne» 

internett, samt mer egnet for mobile enheter. WCAG 2.1 er å regne som en utvidelse av 

WCAG 2.0. Dette betyr at hvis nettløsninger samsvarer med kravene i WCAG 2.1, så er de 

også i samsvar med kravene i 2.0. Ingen av standardens nyeste krav er lovpålagte per i dag, 

men vil være omfattet av webdirektivet. 

WCAG-standarden spiller en viktig rolle i utviklingen av universelt utformede nettløsninger. 

De fleste, om ikke alle, webutviklere og produsenter av nettinnhold bør kjenne til standarden. 

                                                

34 W3C (2018): kapittel 0.2. 
35 W3C (2018): kapittel 0.2. 
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WCAG er førende for store deler av denne avhandlingen, og ligger til grunn for de fleste av 

mine vurderinger i avhandlingens del II. 

2.2 Rettssikkerhet via internett 

Hva er rettssikkerhet? 

Rettssikkerhet defineres i Bokmålsordboka som «den sikkerhet og trygghet som ligger i at 

samfunnet er regulert av rettsregler og at myndighetene håndhever dem».36 Det er gjerne en 

forventning blant allmennheten at for eksempel offentlige instanser, arbeidsgivere og andre 

autoriteter skal sørge for at innbyggernes rettssikkerhet blir ivaretatt. Rettsikkerhet er for 

eksempel ofte et tema når man diskuterer forholdet mellom stat og borger.  

Særlig forvaltningen i Norge griper i relativt stor grad inn i borgernes liv for å ivareta 

samfunnshensyn (for eksempel i barnevernssaker, etterprøving av rett til velferdsgoder som 

foreldre- eller dagpenger). Rettssikkerhetsspørsmål dukker gjerne opp når det kommer til 

«svake» grupper som har rett til diverse ytelser eller offentlige tilbud. 

Et av de viktigste, underliggende prinsippene i denne sammenheng er det kontradiktoriske 

prinsipp. Prinsippet tilsier at enhver part i en sak skal ha anledning til å si sin mening. Man 

skal kunne argumentere for sitt syn, og føre bevis for dette. Ideelt sett skal enhver part ha 

samme praktiske og økonomiske mulighet til å gjøre sitt syn gjeldende.37 Dette kan være 

lettere sagt enn gjort for borgere som for eksempel ikke har særlig kjennskap til gjeldende 

regelverk. Dette kan være en interessant problemstilling med tanke på at halvparten av norske 

kommuner visst nok mangler juridisk kompetanse.38  

Førland skriver til Rett24.no at det på grunn av manglende juridisk kompetanse for å sikre 

god saksbehandling som utgangspunkt kan foreligge «et betydelig rettssikkerhetsproblem» i 

norske kommuner.39 Dette taler for viktigheten av det kontradiktoriske prinsipp, og kan øke 

behovet for at lover og regler skal være tilgjengelige for den enkelte borger slik at de selv kan 

bidra til å ivareta egen rettssikkerhet. 

                                                

36 Universitetet i Bergen og Språkrådet (2018). 
37 Gisle (2018). 
38 Førland (2019). 
39 Førland (2019). 
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Lovdata som bidragsyter 

Stiftelsen Lovdata vant Rettssikkerhetsprisen i 2016. Rettssikkerhetsprisen ble opprettet i 

2009 av Juristforbundet, og kan tildeles enkeltpersoner, organisasjoner eller stiftelser. Prisen 

er på lydende kroner 75 000,-. Til informasjon ble 2016 omtalt som rettsikkerhetens år, som 

også markerte prisens 10-årsjubileum og Juristforbundets 50-årsjubileum.40  

Juryen begrunnet valget med at Lovdata burde belønnes «for sitt arbeid med å styrke 

rettssikkerhet og likhet for loven, sitt samfunnsviktige bidrag til økt forståelse for og innsikt i 

lov- og regelverket og for formidling av kunnskap om rettsregler». I begrunnelsen står det 

videre at Lovdatas arbeid «bidrar til mer effektiv saksbehandling og sikrere beslutninger 

gjennom utnyttelse av juridisk kompetanse».41 Trolig kommer begrunnelsens siste del av at 

digitale løsninger gjerne gir mer effektiv saksbehandling.  

Det er ingen tvil om at Lovdata, særlig med sine åpne nettsider, bidrar til allmennhetens 

rettssikkerhet. Som arbeidsverktøy, er Lovdata Pro med på å styrke rettssikkerheten til alle 

ved å sørge for at mye relevant og viktig informasjon er lett tilgjengelig for personer som 

driver juridisk arbeid – som saksbehandlere, arbeidere i organisasjoner som JURK42 og 

forsvarsadvokater.  

Jeg mener Lovdata, med sine nettløsninger, er i en særlig posisjon til å støtte opp under det 

kontradiktoriske prinsipp. Dette kommer av at enkel tilgang til lover og regler gjør det lettere 

for den enkelte selv å formulere og argumentere for sin side av saken med begrunnelser fra 

gjeldende regelverk.43 Spørsmålet er derimot om Lovdata bidrar til rettsikkerhet for alle. Har 

for eksempel blinde like stor tilgang til regelverket som alle andre?  

Det er ikke garantert at løsningene til Lovdata er universelt utformet, eller i det hele tatt 

mulige å bruke med hjelpemiddelteknologi. Manglende tilrettelegging av Lovdatas 

nettløsninger kan med andre ord medføre en viss innskrenkning av enkelte individers 

rettssikkerhet ettersom de ikke får tilgang til viktige rettskilder. Det er dette spørsmålet jeg 

skal ta videre i resten av avhandlingen. 

                                                

40 Det Norske Kongehus (2016). 
41 Davidsen (2016). 
42 Juridisk rådgivning for kvinner, gratis rettshjelp for kvinner siden 1974. 
43 Det er riktig nok en forutsetning at man tolker regelverket riktig, hvilket ikke alltid er en enkel 
oppgave. Det skal likevel vanskelig sies at det å ha tilgang til gjeldende lover og regler ikke bidrar til 

at den enkelte kan tale for sin sak. 
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3 Tema og forskningsspørsmål 

Lovdatas nettløsninger gir brukere muligheten til å søke opp og undersøke hvilke regler som 

gjelder i vårt samfunn. Som en digital løsning har tjenestene til Lovdata mulighet til å nå ut til 

mange flere enn det for eksempel den tradisjonelle røde lovsamlingen noen gang kunne 

tenkes å gjøre. Rettssikkerhetsprisen understreker viktigheten av at lover og regler i størst 

mulig grad gjøres tilgjengelig for den enkelte. 

Sammen med samfunnets behov for tilgang til rettslige dokumenter, medfører Lovdatas rolle i 

forsørgelsen av rettssikkerhet et visst ansvar for å sørge for lik tilgang for så mange som 

mulig. I lys av dette ønsker jeg å utrede hvorvidt Lovdata bidrar til rettssikkerhet på tvers av 

funksjonsevne. Dette er en min hovedproblemstilling. For å komme fram til en løsning på 

problemstillingen vil jeg forsøke å besvare to overordnede forskningsspørsmål: 

• Hvilke krav stiller regelverket om universell utforming til Lovdatas løsninger? 

• I hvilken grad er Lovdatas løsninger universelt utformet? 

Framgangsmåter og metodene jeg har brukt for å besvare forskningsspørsmålene beskrives i 

kapittel 4. Disse er varierte, og legger opp til metodetriangulering. I kapittel 4 gjør jeg også 

rede for kildekritikk, og avklarer mitt forhold til Lovdata. 

Det første forskningsspørsmålet kommer av at regelverket stiller en rekke spesifikke krav til 

universell utforming av nettløsninger. For å kunne vurdere hvorvidt Lovdata er universelt 

utformet, undersøker jeg i kapittel 5 hva regelverket sier om universell utforming av 

nettløsninger, og hvilken innvirkning dette har på Lovdatas løsninger. I kapittel 5.1 

gjennomgår jeg regelverket slik det lyder i dag. I kapittel 5.2 forsøker jeg å tolke det 

kommende webdirektivet for å se hvilke krav som kan stilles til Lovdatas løsninger i 

framtiden. 

I tilknytning til det første forskningsspørsmålet foretar jeg vurderinger opp mot både 

gratisversjonen og Lovdata Pro. Disse vurderingene hjelper meg med å forstå og få oversikt 

over hvilke faktiske krav som stilles. Dette setter meg i bedre stand til å besvare det andre 

forskningsspørsmål, hvor jeg i kapittel 6 vurderer i hvilken grad løsningene til Lovdata faktisk 

er universelt utformet. 

I sistnevnte kapittel ser jeg nærmere på selve nettløsningene, både gratisversjonen og Lovdata 

Pro, for å besvare det andre forskningsspørsmålet. Først undersøker jeg dokumentasjon fra 
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tidligere redegjørelser av status for universell utforming av gratisversjonen. Gratisversjonen 

har tidligere vært testet i løpet av høsten 2018. Jeg gjennomgår og drøfter denne 

undersøkelsen i kapittel 6.1. 

Videre måler jeg i hvor stor grad Lovdata Pro er universelt uformet for å kunne vurdere 

hvorvidt løsningene følger kravene lovverket. Jeg gjør dette både ved hjelp av regelverket 

som jeg har gjort rede for først, samt med WCAG-standarden som utgangspunkt. Dette vil gi 

meg et nokså presist bilde av hvilke eventuelle mangler som finnes i nettløsningene. Jeg 

utfører testing av Lovdata Pro fra bunnen av ved hjelp av tilsynets metoder. Resultatet av 

denne testingen redegjøres for i kapittel 6.2. 

I kapittel 6.3 undersøker jeg også hvilken kjennskap enkelte ansatte i Lovdata har om 

universell utforming. Dette bidrar til at jeg kan få et bilde av hvordan Lovdata er rustet til å 

både rette eventuelle mangler og sørge for at det ikke oppstår flere ved utviklingen av nye 

løsninger eller publisering av nye dokumenter. Dette gjøres gjennom to intervjuer med to 

personer som arbeider på ulike, men like viktige avdelinger i Lovdata.  

4 Anvendte metoder 

4.1 Rettsdogmatisk metode 

For å besvare det første forskningsspørsmålet vil jeg i kapittel 5 bruke rettsdogmatisk metode 

med visse modifikasjoner. Metoden har blant annet som formål å gjøre rede for gjeldende 

rett.44 Denne framgangsmåten har vært nødvendig for å kunne tolke regelverk på korrekt 

måte. Regelverket jeg undersøkte nærmere er forskrift om universell utforming av IKT og 

webdirektivet. I tillegg til selve bestemmelsene i sistnevnte direktiv, vektla jeg også fortalen i 

mine vurderinger. 

Min tolkning av relevant regelverk i støttes opp under av et par rettskildefaktorer. Det er 

hovedsakelig snakk om ordlyden i selve regelverket og presiseringer fra forarbeider. En 

modifikasjon av metoden er at jeg har inkludert enkelte av tilsynets vurderinger som 

rettskildefaktor.45 Dette kommer av at man ennå ikke vet hvordan webdirektivet vil 

                                                

44 Eckhoff (2001): 15. 
45 Hvorvidt høringssvar er å anse som en rettskildefaktor er i og for seg en separat diskusjon. Jeg har 
valgt å bruke disse ettersom det ellers ikke finnes særlig mange andre relevante rettskilder på området, 

særlig når det kommer til implementering av webdirektivet i norsk rett. 
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inkorporeres i norsk rett, slik at jeg må foreta noen sannsynlighetsvurderinger av mulige utfall 

utfra hvordan enkelte har uttalt seg om implementeringen av direktivet. Jeg ønsker likevel å 

presisere at tilsynets ikke kan tillegges for stor vekt ettersom det er for tidlig å si nøyaktig 

hvordan regelverket bør tolkes i norsk kontekst. Jeg har derfor forsøkt å ikke la meg styre av 

disse i for stor grad. 

Denne delen av avhandlingen har vært utfordrende. Det finnes ikke mye relevant rettspraksis 

på området, og det foreligger ingen offisiell norsk oversettelse av webdirektivet. Ettersom det 

ikke er vedtatt hvordan webdirektivet skal implementeres, er gjeldende (eller snarere 

kommende) rett nokså åpen for tolkning. Manglende materiale har nok virket begrensende for 

min tolkning av gjeldende rett i den forstand at jeg har vært redd for å trekke dårlig 

begrunnede slutninger. Jeg har likevel forsøkt å trekke logiske slutninger utfra de 

dokumentene som faktisk står til disposisjon. 

4.2 Dokumentundersøkelse 

I forbindelse med det andre forskningsspørsmålet utførte jeg dokumentundersøkelser for å 

gjøre rede for i hvilken grad gratisversjonen av Lovdata er universelt utformet. Undersøkelse 

av dokumenter går ut på å gjennomgå innholdet i dokumenter systematisk, med det mål å 

finne relevant informasjon om det man studerer.46 

Jeg undersøkte i all hovedsak en statusrapport utarbeidet hos Lovdata høsten 2018 som tar for 

seg status for universell utforming av gratisversjonen. Jeg må avklare at rapporten er skrevet 

av meg selv høsten 2019. Det er jeg personlig som har samlet inn data og undersøkt 

gratisversjonen, og utarbeidet statistikk om dette. 

Én mulig fordel med at jeg selv har skrevet rapporten er at det snarere blir snakk om en 

primærkilde enn en sekundærkilde. På denne måten slipper jeg for eksempel utfordringer med 

at innholdet i dokumentet ikke passer med mine behov i forbindelse med denne 

avhandlingen.47 Dette kommer særlig av at jeg har hatt mye av den samme tilnærmingen for å 

undersøke gratisversjonen som jeg har for å undersøke Lovdata Pro i denne avhandlingen. Jeg 

har dessuten tilgang til rådataen som ligger til grunn for rapporten. Det som gjør denne 

rapporten særlig relevant er at resultatene kan settes opp mot resultatene for testingen av 

                                                

46 Grønmo (2004): 187. 
47 Jacobsen (2016): 171. 
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Lovdata Pro, slik at man kan få et bilde av status for universell utforming av Lovdata som 

helhet. 

Det kan knyttes potensielle utfordringer til min evne til å vise kildekritikk ovenfor 

dokumentet. Det er for eksempel lett å falle tilbake på tidligere arbeid og tenke at «jeg vet jo 

at dette stemmer». Se kapittel 4.6 for en drøftelse av dette. 

Videre har jeg også undersøkt de to siste statusrapportene fra tilsynet for å kunne 

sammenlikne testresultatene til Lovdata med resultatene for andre virksomheter. Dette gjelder 

Statusmåling 201448 og Statusmåling 2018.49 Resultatet av disse undersøkelsene kommer 

fram i avhandlingens del III, hvor jeg sammenstiller og drøfter mine funn. 

4.3 Undersøkelse av kode og utforming 

Om metoden 

For å besvare det andre forskningsspørsmålet har jeg tatt i bruk tilsynets metode for testing av 

nettløsninger. Denne metoden er noe utfordrende å kategorisere. Den grenser mellom et slags 

‘design som metode’ og et case-studie. Det er snakk om en analyse av et informasjonssystem i 

bruk. 

Framgangsmåten er todelt. Den ene delen beror på visuelle inspeksjoner som måling av 

kontrast, synlighet av ulike deler av nettsidene og så videre. Den andre delen går ut på å 

undersøke hvordan nettsidene er kodet (inspeksjon av HTML-kode).  

Jeg gjør i det videre rede for hvordan jeg har undersøkt Lovdata Pro. Denne redegjørelsen er 

ganske omfattende. Jeg har gjort det slik ettersom dette ikke er en «tradisjonell» 

forskningsmetode, og ønsker å klargjøre nøyaktig hvordan jeg har gått fram. 

Om utføringen av testingen av Lovdata Pro 

Testingen ble utført med tilsynets egne indikatorer. Indikatorene er publisert på tilsynets 

nettsider, og kan lastes ned og brukes av hvem som helst.50 Dette var frem til høsten 2018 

hovedløsningen for tilsynsføring av virksomheter.51 Indikatorene er utarbeidet av tilsynet, og 

                                                

48 Direktoratet for forvaltning og IKT (2015). 
49 Direktoratet for forvaltning og IKT (2019). 
50 Tilsynet for universell utforming av ikt (2017b). 
51 Sommeren 2018 jobbet tilsynet med en gradvis overgang til et internt, nettleserbasert system som 

baserer seg på samme testprosedyrer. 
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er utformet som Excel-arbeidsbøker. Det foreligger én Excel-arbeidsbok per testregel, hvilket 

i dag utgjør 50 arbeidsbøker til sammen. 

Hver indikator er bygget på tilsynets tolkning av WCAG 2.0-standarden, og inneholder en 

standardisert testprosedyre.52 Indikatorenes arbeidsbøker består av forhåndsdefinerte resultat 

som generes automatisk fra data som oppgis (ofte Ja/Nei-svar). Testingen kan føre frem til ett 

av tre mulige utfall: samsvar, ikke-samsvar eller ikke-forekomst.  

Samsvar betyr at det testede elementet følger kravene i WCAG-standarden. Ikke-samsvar 

betyr at det foreligger kravbrudd. Ikke-forekomst betyr enten at det ikke finnes noen elementer 

som gjelder for en spesifikk testregel, eller at noe ved de gjeldende elementene gjør at de ikke 

omfattes av kravene den gjeldende testregelen er basert på. 

Et forenklet eksempel på en testregel kan være som følger: 

Er bildet kodet som <img>-element? 

|Ja: Har <img>-elementet et 'alt'-attributt? 

 |Ja: Har 'alt'-attributtet innhold? 

   |Ja: Er innholdet beskrivende for bildet? 

    |Ja:  Samsvar 

    |Nei: Ikke-samsvar 

 |Nei: Ikke-samsvar 

|Nei: Ikke-forekomst 

Denne forenklede utgaven går ut på å undersøke hvorvidt et bilde følger kravet om å 

inneholde alternativ tekst for blinde og svaksynte. Her kommer det fram at et bilde må være 

kodet som <img>-element for å ikke slå ut som ikke-forekomst. Videre må <img>-elementet 

ha et 'alt'-attributt med innhold som beskriver bildet for å gi samsvar. 

Det er forholdsvis enkelt å få tilgang til koden som ligger bak enhver nettside. I de fleste 

nettlesere holder det å høyreklikke på selve nettsiden og trykke på «inspiser element» eller 

liknende. Slik åpner man det som gjerne kalles utviklerverktøyet, hvor man blant annet kan 

lese HTML-, CSS- og JavaScript-koden som bygger opp nettsiden.53 

Mange av suksesskriteriene er automatiserbare. Det finnes en rekke verktøy som automatisk 

kan sjekke nettsider opp mot kravene i WCAG. Jeg har derimot valgt å ikke bruke disse. 

                                                

52 Tilsynet for universell utforming av ikt (2017b). 
53 Utviklerverktøyet gir også tilgang til annen funksjonalitet. Google Chrome har for eksempel en 

enkel, automatisert kontrollfunksjon som sjekker om det finnes brudd på visse krav i WCAG. 
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Dette kommer hovedsakelig av at jeg har ønsket å samle all data manuelt slik at jeg på enklest 

mulig måte kunne produsere statistikk. I tillegg ville det medført tidkrevende arbeid å 

gjennomgå tolkningene som ligger bak de ulike automatiserte testene for å forsikre meg om at 

de bruker riktig eller konsekvent vurderingsgrunnlag. 

For meg har det dessuten vært et poeng å bruke tilsynets egne indikatorer. Tilsynet har (i 

hvert fall i Norge) et autoritativt ansvar for at standarden følges, og har således et slags «siste 

ord» om hvordan standarden bør tolkes. Indikatorene er dokumenterte og inneholder 

referanser til veiledninger og løsningsforslag i standarden.54 Til sist ønsker jeg å understreke 

en annen side ved det å bruke tilsynets indikatorer, hvilket er at disse ligger åpent tilgjengelig 

på nett. Enhver kan laste dem ned og gjennomgå tolkningene til tilsynet. Dette gir en åpenhet 

bak mitt metodiske opplegg, og gir anledning til å etterprøve mine funn. 

Rammer for testingen av Lovdata Pro 

Testingen ble utført i perioden 25. mars og 1. mai. Under testingen ble den mest brukte 

nettleseren så langt i 2019 tatt i bruk, Google Chrome.55 Testingen er utført med nyeste 

tilgjengelige versjon av nettleseren, hvilket under testingen var versjon 74.0. 

Testingen er utført til dels med tredjeparts programvare. Disse brukes også av tilsynet, og er 

som følger: 

• Colour Contrast Analyser (utviklet av The Paciello Group), for å måle kontrast på 

tekst, visse bilder og bakgrunn,56 

• W3C sin kodevalidator, i forbindelse med validering av kodesyntaks57 

Med «validering av kodesyntaks» mener jeg for eksempel at ulike element i koden er lukket 

riktig eller er nøstet på korrekt måte. Det er som å sjekke at en '«' følges av en '»', slik at for 

eksempel skjermlesere vet når én del av nettsiden er avsluttet, og ikke inngår i en annen. 

Utvalgte testsider 

Testingen er utført på et utvalg av ti nettsider. Jeg har ikke tatt skjermbilder av sidene, og 

heller ikke lastet ned HTML-kopier av dem. Disse bør være mulige å gjenskape internt hos 

Lovdata. 

                                                

54 Tilsynet for universell utforming av ikt (2017a). 
55 W3Schools (2019). 
56 Se https://developer.paciellogroup.com/resources/contrastanalyser/. 
57 Se https://validator.w3c.org. 

https://developer.paciellogroup.com/resources/contrastanalyser/
https://validator.w3c.org/
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Jeg legger opp til en jevn fordeling av ulike typer innholdselement mellom testsidene. Med 

innholdselement mener jeg for eksempel bilder, videoer, tabeller, lister, menyer, søkefelt og 

så videre. Det er med andre ord snakk om de individuelle elementene som til sammen utgjør 

en nettside. Merk at noen sider ikke inneholder visse elementer (som for eksempel tabeller, 

lister eller liknende), slik at det kan bli overvekt av spesifikke typer elementer på enkelte 

sider. La oss si at jeg legger opp til å teste to bilder på hver side. Da kan jeg for eksempel 

teste tre bilder på side 1 for å kompensere for at det kun finnes ett bilde på side 2. 

Et utvalg av ti sider kan ikke gi et fullstendig bilde av status for universell utforming på et 

nettsted som Lovdata, hvor det er snakk om godt over én million ulike dokumenter (og derav 

individuelle sider). Det vil alltid være flere elementer å teste, og flere kravbrudd enn det som 

avdekkes i en testing av et utvalg. Jeg baserer meg med andre ord på et representativt utvalg 

for å gi et bilde av status for universell utforming i Lovdata Pro. En oversikt over utvalgte 

testsider finnes i Tabell 1 nedenfor. 

Tabell 1: Utvalgte testsider 

Sidenr. Innhold/type URL 

Side 1 Forsiden https://lovdata.no/pro/#myPage 

Side 2 Artikkel https://lovdata.no/pro/#article&id=2363 

Side 3 Norsk lov https://lovdata.no/pro/#document/NL/lov/2005-05-20-28/ 

Side 4 Forskrift https://lovdata.no/pro/#document/SF/forskrift/2006-10-11-1148 
Side 5 Forarbeid (NOU) https://lovdata.no/pro/#document/NOU/forarbeid/nou-2018-8/  

Side 6 Lagmannsrettsdom https://lovdata.no/pro/#document/LBSTR/avgjorelse/lb-2018-160526  

Side 7 Høyesterettsdom https://lovdata.no/pro/#document/HRSTR/avgjorelse/hr-2019-449-u  

Side 8 Avansert søk (str.) https://lovdata.no/pro/#search&bases=STR  

Side 9 Brukerinnstillinger https://lovdata.no/pro/#editSettings  

Side 10 Veiledning https://lovdata.helpscoutdocs.com/article/45-rettsomrader  

Testede element og ikke-forekomster 

I Tabell 2 nedenfor følger en oversikt over hvor mange elementer som er testet i hver 

testregel. I tillegg følger informasjon om hvilke testregler det gjelder, og hvor mange 

forekomster jeg har lagt opp til å teste for hver av testreglene. 

Tabell 2: Oversikt over utførte tester 

Testregel Element Antall Merknad 

1.1.1a Ulenket bilde 12 Alle unike forekomster testet 

1.1.1b Lenket bilde 15 Alle unike forekomster testet 

1.3.1a Overskrifter 30 Lagt opp til tre per testside 

1.3.1b Tabeller 10 Lagt opp til én per testside 

1.3.1c Lister 10 Lagt opp til én per testside 

1.3.2a Hele sider 10 Hver testside 

1.3.3a Skjema 1 Alle unike forekomster testet 

https://lovdata.no/pro/#myPage
https://lovdata.no/pro/#article&id=2363
https://lovdata.no/pro/%23document/NL/lov/2005-05-20-28/
https://lovdata.no/pro/#document/SF/forskrift/2006-10-11-1148
https://lovdata.no/pro/#document/NOU/forarbeid/nou-2018-8/
https://lovdata.no/pro/#document/LBSTR/avgjorelse/lb-2018-160526
https://lovdata.no/pro/#document/HRSTR/avgjorelse/hr-2019-449-u
https://lovdata.no/pro/#search&bases=STR
https://lovdata.no/pro/#editSettings
https://lovdata.helpscoutdocs.com/article/45-rettsomrader
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Testregel Element Antall Merknad 

1.4.1a Lenker 15 Lagt opp til test av 15 unike element 

1.4.1b Bilder 5 Lagt opp til test av opp til fem unike element 

1.4.3a Tekst 100 Lagt opp til 10 element per testside 

1.4.3b Bilder av tekst 5 Alle unike forekomster testet 

1.4.4a Hele sider 10 Hver testside 

1.4.5a Bilder av tekst 5 Alle unike forekomster testet 
2.1.1a Hele sider 10 10 sider testet, 31 kravbrudd avdekket  

2.1.2a Hele sider 10 Hver testside 

2.3.1a Hele sider 10 Hver testside 

2.4.1a Hele sider 10 Hver testside 

2.4.2a Hele sider 10 Hver testside 

2.4.3a Hele sider 10 Hver testside 

2.4.4a Lenker 50 Lagt opp til fem element per testside 

2.4.5a Hele sider 10 Hver testside 

2.4.6a Overskrifter 30 Lagt opp til tre per testside 

2.4.6b Ledetekster 44 Alle unike forekomster testet 

2.4.7a Hele sider 10 Hver testside 

3.1.1a Hele sider 10 Hver testside 

3.2.1a Hele sider 10 Hver testside 

3.2.2a Skjema 40 Lagt opp til fire per testside 

3.2.3a Hele sider 10 Hver testside 

3.2.4a Hele sider/skjema 10 Hver side med globalsøk 

3.3.1a Skjema 1 Alle unike forekomster testet 

3.3.1b Skjema 2 Alle unike forekomster testet 

3.3.2a Skjema 46 Alle unike forekomster testet 

3.3.3a Skjema 2 Alle unike forekomster testet 

3.3.4b Skjema 1 Alle unike forekomster testet 

4.1.1a Hele sider 10 Hver testside 

4.1.2a Skjema 46 Alle unike forekomster testet 

4.1.2b Knapper 34 Alle unike forekomster testet 

4.1.2c <iframe>-element 7 Alle unike forekomster testet 

I alt er det snakk om omtrent 660 individuelt utførte tester fordelt på 29 suksesskriterier, 

derunder 38 testregler. Merk at det ikke nødvendigvis er snakk om såpass mange unike 

element. De fleste elementene har blitt testet opp mot flere testregler. For eksempel gjelder 

mange av testreglene skjemaer, hvilket medfører at de samme elementene er testet flere 

ganger. 

Nedenfor følger en tabell med oversikt over alle ikke-forekomster som oppstod under 

testingen, med en kort forklaring på hvorfor. Det er i alt tolv testregler som ikke har gjort seg 

gjeldende for testingen. Ingen av ikke-forekomstene er medregnet i noen deler av 

resultatframstillingen. 



 

 20 

Tabell 3: Ikke-forekomster 

Suksesskriterium Testregel Årsak 

1.1.1 Ikke-tekstlig 
innhold 

1.1.1c. Formål med klikkbare områder 

i bilde går fram i tekstalternativ 

Det finnes ikke bilder med 

klikkbare områder (<map>) i 

testsidene 

1.1.1d. CAPTCHA har tekstalternativ 
og alternativ form 

Det finnes ikke CAPTCHA i 
testsidene 

1.2.1 Bare lyd og 

bare video 

1.2.1a. Forhåndsinnspilt lyd har 

alternativ i form av tekst 

Det finnes ikke forhåndsinnspilt 

lyd i testsidene 

1.2.1b. Forhåndsinnspilt video uten lyd 
har alternativ i form av tekst eller lyd 

Det finnes ikke forhåndsinnspilt 
video i testsidene 

1.2.2 Teksting 

(forhåndsinnspilt) 

1.2.1a. Forhåndsinnspilt video med lyd 

har teksting 

Det finnes ikke forhåndsinnspilt 

video i testsidene 

1.4.1 Bruk av farge 
1.4.1c. Skjemaelement og 
feilmeldinger er merket med mer enn 

bare farge 

Det finnes ikke skjemaelement 
som merkes med farge i testsidene 

1.4.2 Styring av lyd 

1.4.2a. Styring av lyd som starter 

automatisk og som ikke stopper innen 
tre sekunder 

Det finnes ikke lyd som spilles av 

automatisk i testsidene 

2.2.1 Justerbar 

hastighet 

2.2.1a. Det er mulig å slå av, justere 

eller forlenge tidsavgrensninger 

Det finnes ikke innhold med 

tidsavgrensninger i testsidene 

2.2.2 Pause, stopp, 

skjul 

2.2.2a. Det er mulig å stoppe, pause 
eller skjule innhold som blinker, ruller 

eller beveger seg 

Det finnes ikke innhold som 
blinker, ruller eller beveger seg i 

testsidene 

2.2.2b. Det er mulig å pause, stoppe, 
skjule eller endre 

oppdateringsfrekvensen for automatisk 

oppdatert innhold 

Det finnes ikke automatisk 
oppdatert innhold på nettsidene 

3.1.2 Språk på deler 

av innhold 

3.1.2a. Innhold på annet språk enn 
hovedspråket er riktig kodet 

Lar seg ikke teste ettersom 
hovedspråk ikke er kodet i 

utgangspunktet 

3.3.4 Forhindring av 

feil 

3.3.4a. Brukeren kan kontrollere og 

endre informasjon, eller angre 
innsending av skjema med viktig 

formål 

Testsidene har ikke skjema med 

viktig formål (bestilling, betaling 
eller liknende skjema som har 

juridiske eller økonomiske 

konsekvenser for brukeren) 

Framstilling av resultat 

Tilsynet har ikke publisert noen tilhørende løsning for å sammenstille data og statistikk fra de 

ulike indikatorene. Dette medfører at jeg selv har samlet testresultatene og aggregert all data 

og laget en resultatoversikt. Jeg presenterer testresultatene i form av tabeller og stolpediagram 

som gir en oversikt over hvilke suksesskriterier og testregler som er i samsvar eller ikke, samt 

hvor høy oppnåelse de enkelte suksesskriteriene har.  

Kravoppnåelse regnes ut som gjennomsnitt av oppnåelsen til alle de tilhørende testreglene til 

et suksesskriterium. La oss si at det finnes fire testregler i et gitt suksesskriterium. I hver av 

disse testreglene testes et definert antall elementer som passer inn (for eksempel testing av 
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fem bilder på forsiden til et nettsted). La oss videre si at tre av fem bilder følger kravene, 

hvilket gir 60% oppnåelse. For at ett suksesskriterium skal oppfylle de lovpålagte kravene, må 

alle dens testregler ha 100% oppnåelse. Dette kommer av at forskriften stiller krav til fullt 

samsvar med WCAG-standarden. Dette betyr at det vil dreie seg om ikke-samsvar selv om 

man har en oppnåelse på over 90 prosent. 

Resultatene er samlet i ett Excel-dokument som er bygget opp av én fane med aggregert data, 

samt én fane med testdata per suksesskriterium. Dette utgjør hele datagrunnlaget mitt for det 

andre forskningsspørsmålet. Denne delen av metodikken har vært nokså tidkrevende å 

utforme. Jeg har i Excel-dokumentet lagt opp til at man hele tiden kan oppdatere 

datagrunnlaget ved senere testing, hvilket igjen bidrar til at man kan følge med på utviklingen 

av Lovdata (eller andre virksomheter) sine nettløsninger. 

Jeg har samlet alle avdekkede kravbrudd i et dokument som er overlevert til Lovdata. Selve 

Excel-dokumentene med data er levert til veileder Eilif Hjelseth, som går god for 

datagrunnlaget mitt. Excel-dokumentene følger også med som vedlegg 2 til denne 

avhandlingen. 

Én av fordelene med denne fremgangsmåten er at resultatene kan etterprøves, og sjekkes opp 

i etterkant. Videre kan man ved bruk av mine funn i senere tid kunne måle eventuelle 

forbedringer eller forverringer av Lovdatas løsninger. Man kan på denne måten se utviklingen 

av løsningene. Dette gir rom for at man i senere tid kan bedrive forskning på området og 

fortsette å holde kontroll på hvorvidt Lovdatas løsninger ekskluderer enkelte brukergrupper 

eller ikke. 

4.4 Kvalitative intervju med ansatte i Lovdata 

Som del av undersøkelsen av Lovdatas nettløsninger ønsket jeg også å utføre minst ett 

intervju med én eller flere ansatte i Lovdata. Dette kommer av at jeg ønsket en litt mer 

personlig eller direkte tilnærming til nettløsningene enn det jeg ville fått bare ved å teste 

nettsidene bak en skjerm. Det er i dette tilfellet snakk om kvalitative intervju. Jeg mener 

denne tilnærmingen egner seg best ettersom jeg var særlig interessert i holdningene og 

oppfatningene til det enkelte intervjuobjektet.58 Intervjuene bygger opp under det andre 

forskningsspørsmålet. 

                                                

58 Jacobsen (2016): 146. 



 

 22 

Formålet bak intervjuene var å undersøke nærmere hvilken kjennskap ansatte har til universell 

utforming og regelverket som ligger bak det. Jeg ønsket å se nærmere på hvilke holdninger 

man har til UU i Lovdata, og hvilken rolle inkludering av enkelte brukergrupper har enten ved 

utvikling av nye løsninger eller publisering av tekstlig innhold på nett. Hovedpoenget var å 

undersøke hvorvidt brukeren var i sentrum. 

Jeg har gjennomført intervjuer med to utvalgte personer i Lovdata. Det første intervjuobjektet 

er fra Lovdatas utviklingsavdeling, mens det andre bedriver redaksjonelt arbeid. Jeg valgte å 

ha med én person fra hver av disse avdelingene ettersom arbeid med universell utforming 

gjerne er et todelt ansvar. Formgiver av nettsted (utvikler) må utforme nettstedet etter en 

rekke krav, samt legge til rette for at produsenter av innhold (redaksjon) skal kunne publisere 

innhold som er universelt utformet. I tillegg må redaksjonen følge en rekke krav til hvordan 

innholdet utformet og presenteres når det er publisert. De spiller begge viktige roller i 

utformingen av Lovdatas løsninger, men i «forskjellige ender» av arbeidet. 

Intervjuene var åpne og semistrukturerte. Intervjuene ble utført ansikt-til-ansikt, hvilket ga 

meg en mer dynamisk samtale enn det for eksempel kommunikasjon via e-post ville gjort.59 

Jeg tror dette var den beste framgangsmåten å hente inn denne typen informasjon på. Et 

semistrukturert opplegg la opp til at jeg ikke ble for bundet av opplegget jeg hadde planlagt på 

forhånd, men var åpen for at samtalene kunne ta en annen retning uten at det fikk store 

negative konsekvenser for resten av spørsmålene.60 

Intervjuene varte i 30–40 minutter. Jeg tok ikke opp intervjuene, men skrev notater underveis. 

Intervjuene munnet ut i to individuelle referat på én side hver. Intervjuobjektene har fått 

anledning til å lese over referatet for å fange opp eventuelle misforståelser eller lite presise 

formuleringer. 

En utfordring jeg møtte var at intervjuobjektene kanskje ønsket å svare det de trodde jeg 

«ville» høre. Dette var en utfordring jeg på forhånd forsøkte å ta høyde for ved å gjøre det 

tydelig at det ikke var snakk om noen kunnskapstest, men snarere en samtale om hvilke tanker 

og meninger intervjuobjektene har om universell utforming og hvordan man kan bidra til å 

oppnå tilgjengelige løsninger. Jeg var opptatt av å spørre om hva intervjuobjektene selv 

mente. 

                                                

59 Jacobsen (2016): 147. 
60 Jacobsen (2016): 150. 
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Jeg ønsker å presisere at intervjuene ikke har utgjort en særlig stor og avgjørende del av det 

metodiske opplegget til denne avhandlingen. Intervjuene har ingen stor innvirkning på 

besvarelsen av hovedproblemstillingen. De bidrar derimot med å skape et visst bilde av 

hvilken kompetanse Lovdata innehar om universell utforming, hvilket har gitt meg et visst 

frampek om hvordan jeg kan drøfte Lovdatas håndtering av universell utforming i framtida. 

4.5 Triangulering av utvalgte metoder 

Jeg har brukt et relativt bredt spekter av metoder i denne avhandlingen. Disse har jeg måttet 

kombinere for å belyse forskningsspørsmålene mine. Såkalt metodetriangulering består av 

nettopp det å kombinere flere metoder for å belyse én og samme problemstilling.61 

For å kunne utrede grad av universell utforming i nettløsningene til Lovdata har jeg først 

måttet tolke relevant regelverk for å funne ut hvilke krav som faktisk stilles. Det er på 

grunnlag av dette at jeg kan vurdere og måle hvordan løsningene fungerer i praksis. 

Intervjuene har bidratt til å finne en slags årsakssammenheng for mine funn. 

All innsamling av informasjon i denne avhandlingen har vært nyttig hver for seg, og gir mye 

interessant, konkret informasjon. Det er derimot selve kombinasjonen av metodene har tillatt 

meg å trekke fram interessante drøftelser. Hadde jeg utelukkende gjort rede for det teoretiske 

bak universell utforming og regelverket rundt dette, hadde jeg ikke hatt noe referansepunkt 

for å si hvorvidt Lovdatas løsninger faktisk følger kravene. 

4.6 Kildekritikk og avklaring 

Jeg må avklare at jeg er ansatt i Stiftelsen Lovdata, og har arbeidet der som 

studentmedarbeider siden 2016. Etter å ha bidratt med Statusmåling 2018 hos tilsynet for 

universell utforming sommeren 2018, fikk jeg etterfølgende høst i oppgave å gjøre rede for 

status for universell utforming for gratisversjonen av Lovdata. Rapporten som munnet ut av 

dette arbeidet er ett av dokumentene jeg skal undersøke i kapittel 6.1. Før jeg går inn på selve 

undersøkelsene mine, ønsker jeg å avklare visse usikkerhetsmomenter som oppstår som følge 

av at jeg er en «innsider» i virksomheten jeg undersøker. 

                                                

61 Grønmo (2016): 132. 
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Jacobsen beskriver en rekke fordeler ved å studere egen organisasjon.62 Eksempler er enklere 

tilgang til informasjon, kjennskap til personer og historisk sammenheng bak fortellinger. Han 

nevner derimot også en rekke potensielle ulemper.63 Den første, og ifølge Jacobsen viktigste, 

ulempen er at man som innsider kan ha utviklet såkalte «blinde flekker». Disse innebærer at 

man blir forutinntatt, og ser det man forventer å se når man utfører undersøkelser. En annen 

ulempe er at det kan være utfordrende for meg å holde en kritisk avstand til det jeg skal 

studere. Til sist kan det hende jeg føler at jeg må begrense kritikk eller uheldige funn ettersom 

jeg skal tilbake til virksomheten. Jeg vil i det følgende forsøke å gjøre rede for disse 

risikoområdene. 

Datagrunnlaget mitt er dannet fra analyse av HTML-kode som i seg selv er vanskelig å tolke 

fritt. Det metodiske opplegget for testingen gir ikke rom for mye fri tolkning, ettersom den 

bygger på Ja/Nei-svar utfra hvordan testsidene er kodet eller ser ut.  

Det samme gjelder dokumentundersøkelsen min, som baserer seg på rapporten jeg selv har 

skrevet. Alle tall som er hentet fra sistnevnte rapport er utarbeidet med samme metode som 

kodeanalysen i denne avhandlingen, og resultatene som kommer fram i denne rapporten er 

like etterprøvbare som resultatene av testingen i denne avhandlingen. 

Mitt forhold til Lovdata har nok påvirket hvordan jeg gikk fram med intervjuene slik 

beskrevet i kapittel 4.4. Jeg var til en viss grad på forhånd klar over hvilken kompetanse 

Lovdata besitter om universell utforming. Jeg valgte derfor å heller styre intervjuene mot en 

litt mer overordnet tilnærming om kjennskap til regelverket og standarden. Jeg ønsket å 

undersøke hvorvidt det i det hele tatt tas særlig hensyn til universell utforming – enten ved 

utvikling av løsninger eller publisering av innhold på nett. Svarene på disse spørsmålene 

hjelper meg å kartlegge kompetansen innad i huset på et mer grunnleggende nivå, nemlig 

selve holdningen til universell utforming. Mer om dette i kapittel 6.3. 

Jacobsen nevner også at enkelte kan oppfatte meg som partisk selv om jeg holder en nøytral 

tilnærming.64 Til det kan jeg ikke gjøre annet enn å vise jeg til det jeg har gjort rede for 

ovenfor, og nevne at jeg etter beste evne har forsøkt å være objektiv. Det er først og fremst i 

forbindelse med arbeid hos tilsynet jeg ble kjent med WCAG, testing og tilsynsføring av 

                                                

62 Jacobsen (2016): 56. 
63 Jacobsen (2016): 57. 
64 Jacobsen (2016): 57. 
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nettløsninger. Det er deres metode jeg anvender ved testing, og jeg har i største grad forsøkt å 

innta en slags tilsynsrolle under både dokumentundersøkelse og testing. 

Jeg skal i overskuelig fremtid jobbe med å tilpasse Lovdatas løsninger slik at de blir 

universelt utformet. Det er verken i min, stiftelsens eller brukernes interesse at jeg ikke 

presenterer mine funn så sannhetsnært som mulig. Uten faktiske data kan jeg ikke bidra til å 

forbedre Lovdatas løsninger, og Lovdata vil sitte igjen med en avhandling de ikke kan bruke 

til noe som helst. I tillegg, og aller verst, vil ikke avhandlingen kunne brukes til å gi brukere 

likeverdig tilgang til vellet av rettskilder Lovdata har å by på. 
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Del II Undersøking 

5 Hvilke krav stiller regelverket om universell utforming til 

nettløsningene til Lovdata? 

5.1 Dagens regelverk 

I kapittel 2.1 gjorde jeg rede for regelverket på et overordnet nivå. Jeg vil i det videre gjøre 

nærmere rede for dagens regelverk ved å undersøke hvilke krav som stilles, hvilke 

gjennomføringsfrister regelverket setter, samt drøfte hvilke potensielle utfordringer som kan 

knyttes til dette. 

Det er forskrift 21. juni 2013 nr. 732 om universell utforming av informasjons- og 

kommunikasjonsteknologiske (IKT)-løsninger som regulerer dette området. Forskriften er 

hjemlet i likestillingsloven § 18,65 og har som formål å sikre at informasjons- og 

kommunikasjonsteknologi «kan benyttes av flest mulig», jf. § 1. Et overordnet mål bak 

reglene om universell utforming er å sikre at personer med funksjonsnedsettelse kan delta i 

samfunnet på lik linje med andre.66 

Virkeområde og definisjoner 

Etter § 2 gjelder bestemmelsene i forskriften for IKT-løsninger som bygger under 

«virksomhetens alminnelige funksjoner» og er rettet mot allmennheten, første ledd. Etter 

andre ledd er det snakk om automater og nettløsninger spesifikt. Forskriften gjelder for alle 

samfunnsområder, uavhengig av sektortilhørighet. Inkludert i dette er også utdannings- og 

opplæringssektoren, jf. tredje ledd. Jeg vil i det videre fokusere på å avklare reglene for 

nettløsninger. 

Det er mye som inngår i begrepet «nettløsninger». I forskriften § 3 bokstav c heter det blant 

annet at formidling av informasjon eller tjeneste som kan nås via en nettleser er å anse som en 

nettløsning. I dette inngår alle nettsteder. Intra- og ekstranett er derimot ikke å anse som 

omfattet av forskriften, ettersom de ikke er rettet mot allmennheten. 

                                                

65 Lov 16. juni 2017 nr. 51 om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og 
diskrimineringsloven). 
66 Prop.81 L (2016-2017) s. 198. 
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Felles for nettløsningene er at de må kunne nås via en såkalt URI,67 som benytter http-

protokollen68 eller liknende. URI kan være mangt, og må ikke være en nettadresse. Så lenge 

informasjonen eller tjenesten kan nås via én av mange ulike URI-er ved bruk av http-

protokollen, er det å anse som «nettløsning» etter forskriften. Dermed omfatter forskriften for 

eksempel også mobilapplikasjoner som mobilbanker og reiseplanleggere. 

Med «virksomhetens alminnelige funksjoner» menes formålet til virksomheten. En nettbank 

vil bygge under bankens alminnelige funksjoner ved at den legger opp til forvaltning av 

kunders kapital, lån eller eventuelle forsikringer. Nettsidene til et flyselskap vil nesten 

utelukkende legge opp til å selge billetter for reiser med selve flyselskapet, hvilket er 

hovedformålet med virksomheten.  

En virksomhet kan ha flere nettløsninger som bygger under dens alminnelige funksjoner. 

Regelverket gjelder kun for det som er å anse som virksomhetens «hovedløsning», jf. § 2. 

Merk likevel at virksomheter kan ha flere hovedløsninger. En restaurant kan for eksempel ha 

to hovedløsninger ved å ha en nettside, og kreve at man bestiller mat via en mobilapplikasjon. 

Begge disse må være universelt utformede.69 

Med «rettet mot allmennheten» menes løsninger som tar sikte på å nå en uavgrenset mengde 

personer. Det er snakk om en positiv avgrensning mot løsninger som retter seg mot den 

enkelte.70 Dette betyr også at løsninger som er rettet mot en avgrenset gruppe (f.eks. 

studenter, medlemmer av en fritidsklubb og så videre).71 Eksempler på nettløsninger som 

retter seg mot allmennheten kan være nettsidene til tog- og flyselskaper, overnattingssteder, 

ulike lokallag, skoler eller klesbutikker.  

Når det kommer til nettløsninger spesifikt, vurderer jeg det slik at det finnes tre kriterier for å 

avgjøre hvorvidt de er omfattet av forskriften: 

1. Nettløsning: Må kunne nås via en URI som benytter http-protokollen 

2. Alminnelig funksjon: Nettløsningen må bygge opp under formålet til virksomheten 

3. Rettet mot allmenheten: Det må være fri tilgang til nettløsningen 

                                                

67 «Uniform Resource Identifier», tegn i rekkefølge som identifiserer én spesifikk kilde/ressurs. Den 

vanligste formen for URI er såkalte «URL», også kjent som nettadresser (for eksempel 

www.lovdata.no). 
68 «Hypertext transfer protocol», en protokoll som gjør toveiskommunikasjon mellom servere og for 

eksempel nettlesere mulig. 
69 Ot.prp.nr. 44 (2007-2008) s. 167. 
70 Ot.prp.nr. 44 (2007-2008) s. 166. 
71 Prop.81 L (2016-2017) s. 325. 
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Selv om reglene i utgangspunktet ikke er ment til å favne såpass vidt,72 er det etter min syn i 

praksis snakk om at nærmest alle nettsteder som ligger åpent tilgjengelig på internett er 

omfattet av regelverket. Det er i det minste utfordrende å se for meg noen åpent tilgjengelige 

nettsteder som er rettet mot allmennheten som samtidig ikke bygger under en virksomhets 

alminnelige funksjoner. 

Gratisversjonen av Lovdata oppfyller alle tre kriterier, og er derfor omfattet av 

bestemmelsene i forskriften. Det er en nettløsning som nås via en nettadresse som benytter 

http-protokollen. Det er videre ingen tvil om at gratisversjonen bygger under formålet til 

Lovdata.73 Allmennheten har fri tilgang til løsningen. 

Etter en forskriftsendring i 2017 omfatter forskriften også løsninger som brukes i utdannings- 

og opplæringssektoren, etter § 11 jf. § 2 første ledd andre punktum.74 Her er det ikke noe 

kriterium om at løsningen skal være rettet mot allmennheten. Lovdata Pro omfattes derfor av 

bestemmelsene i forskriften, ettersom Lovdata Pro er et obligatorisk hjelpemiddel ved 

eksamen (og dermed også under resten av studiet) for rettsvitenskapsstudenter ved 

Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen.  

Digitale læremidler75 anses som hovedløsning dersom de er knyttet til det sentrale innholdet i 

undervisningen.76 Ettersom studentene ved ovennevnte universitet er nødt til å foreta alle 

innarbeidelser i Lovdata Pro og bruker løsningen under eksamen, faller det innenfor 

rimelighetens grenser å anse løsningen som et digitalt læremiddel. 

Avgrensning og frister 

I forskriften skilles det mellom nye og eksisterende løsninger. Eksisterende løsninger er 

løsninger som ble utviklet før 1. juli 2014, mens alle som er utviklet i senere tid er å anse som 

nye. Alle løsninger som er å anse som «nye» må være universelt utformet fra 1. januar 2014, 

jf. § 11 andre ledd første punktum. Alle «eksisterende» nettløsninger må etter andre punktum 

følge kravene innen 1. januar 2021. 

                                                

72 Prop.81 L (2016-2017) s. 203. 
73 Stiftelsen Lovdata (udatert): § 3. 
74 Forskrift 13. september 2017 nr. 1417 om endring i forskrift om universell utforming av 

informasjons- og kommunikasjonsteknologiske (IKT)-løsninger. 
75 Jf. forskriften § 3 bokstav d. 
76 Prop.81 L (2016-2017) s. 325. 
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Når en nettløsning går over fra å regnes som «eksisterende» til «ny» beror på en 

skjønnsvurdering. Ved vurderingen av når nettløsninger som er å anse som «nye» legges det 

vekt på hvorvidt det foreligger større endringer i funksjonalitet, uttrykk eller innhold i 

løsningen. I tillegg teller små endringer over tid som til sammen gjør nettløsningen «ny».77 I 

forskriften § 3 bokstav f defineres «Ny IKT-løsning» blant annet som total utskifting av 

teknisk løsning, versjonsoppgradering eller utskifting eller større endring av kildekode. 

Lovdata lanserte sine nyeste nettløsninger 5. oktober 2013,78 litt over et halvt år før 

avskjæringstidspunktet. Dette betyr at løsningene til Lovdata er å anse som «eksisterende», og 

dermed unntatt fristen 1. januar 2014. Løsningene må derfor være universelt utformede innen 

1. januar 2021.  

For utdannings- og opplæringssektoren skal alle nye løsninger være universelt utformet innen 

en kortere frist – 1. januar 2019, jf. § 11 andre ledd andre punktum. Universitetet i Oslo og 

Stiftelsen Lovdata signerte avtalen om å innføre Lovdata Pro som obligatorisk hjelpemiddel 

høsten 2017,79 og man kan anse løsningen som anskaffet av universitetet allerede på dette 

tidspunktet. 

I seg selv er ikke Lovdata Pro å anse som «ny» ettersom den ble lansert før 1. januar 2014, 

men det er en mulighet for at Lovdata Pro er å anse som en «ny» løsning i utdannings- og 

opplæringssektoren. I praksis ble ikke Lovdata Pro ikke tatt i bruk som obligatorisk 

hjelpemiddel ved universitetet før januar 2018, da det første kullet som skulle ta løsningen i 

bruk for fullt startet på første semester av rettsvitenskapsstudiet.  

Lovdata Pro er i denne sammenhengen uansett å anse som en «ny» nettløsning ettersom 

løsningen ble tatt i bruk av universitetene etter 1. januar 2018, og skulle dermed i 

utgangspunktet vært universelt utformet for over fem måneder siden. 

Oppsummert må gratisversjonen etter dagens regelverk være universelt utformet innen 1. 

januar 2021, mens gjennomføringsfristen for Lovdata Pro allerede er passert. 

                                                

77 Tilsynet for universell utforming av ikt (2016). 
78 Nielsen (2013). 
79 Universitetet i Oslo (2017). 
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Krav til universell utforming og innvirkning på virksomheter 

Nøyaktig hva universell utforming av nettløsninger innebærer er kort definert i forskriften. 

Det heter i § 4 at nettløsninger «minst» skal utformes i samsvar med WCAG 2.0 på nivå A og 

AA (med unntak for suksesskriteriene 1.2.3, 1.2.4 og 1.2.5). Forskriften pålegger ikke 

standardens nyeste versjon (2.1). 

Det forskriften ikke nevner, er at standarden er teknisk omfattende. Den er består av store 

mengder dokumentasjon. I tillegg har den flere støttedokumenter med bakgrunnsinformasjon 

bak de ulike kravene, samt forslag til teknikker for å oppfylle kravene. Avhengig av 

nettløsningens størrelse, kan kravene om universell utforming medføre potensielt store 

økonomiske, tekniske og organisatoriske utfordringer for ulike virksomheter.  

I Lovdatas tilfelle, med sine over 1 000 000 individuelle nettsider, er det snakk om en stor 

potensiell ressursutfordring. Enkelte deler av løsningene lar seg nok enkelt tilpasse kravene. 

Derimot kan særlig selve dokumentene som er publisert hos Lovdata utgjøre en utfordring. 

Det vil kreve økonomiske ressurser i form av arbeidstimer. I tillegg det kan være behov stort 

forberedende organisatorisk arbeid for å få til dette innenfor fristene som regelverket stiller. 

Vi vet allerede at fristen for den største delen av Lovdatas løsninger, Lovdata Pro, er passert. 

Dersom denne og gratisversjonen ikke allerede i stor grad følger kravene til universell 

utforming, står virksomheten over et visst tidspress hvis de skal rekke å tilpasse løsningene 

innen regelverkets frister. Det er også mulig at det vil innføres ytterligere krav og frister som 

påvirker Lovdata.  

Som kort nevnt i kapittel 2.1, er et nytt EU-direktiv på vei inn i norsk lovgivning. I neste 

kapittel vil jeg gjøre rede for kravene i dette direktivet, vurdere hvordan det kan bli seende ut 

når det implementeres i norsk rett, og drøfte hvilken innvirkning dette kan ha for løsningene 

til Lovdata. 

5.2 Det kommende regelverket 

Etter planen skal webdirektivet80 bli en del av norsk regelverk 1. juli i år.81 Dette betyr at 

kravene som stilles av direktivet vil gjelde for landets virksomheter ett år etter, med andre ord 

                                                

80 Direktiv (EU) 2016/2102. 
81 Tilsynet for universell utforming av ikt (2018c). 



 

 31 

1. juli 2020. Det nye regelverket innfører en seks måneders kortere gjennomføringsfrist enn 

dagens regelverk – 1. juli 2020 i stedet 1. januar 2021 etter forskriften. Jeg vil i det videre 

gjøre rede for de viktigste kravene i direktivet, og drøfte mulige konsekvenser av disse. 

Nye krav til universell utforming 

Direktivet inneholder de samme kravene for samme type nettløsninger som det dagens norske 

regelverket, jf. artikkel 1 nr. 1. I tillegg innfører direktivet innfører flere nye krav til universell 

utforming av nettløsninger. De største endringene er som følger: 

1. Unntakene til suksesskriteriene 1.2.3 og 1.2.5 i WCAG-standarden oppheves, jf. 

artikkel 6 nr. 3. 

2. Nettløsningen skal inneholde en tilgjengelighetserklæring, jf. artikkel 7 nr. 1 første 

ledd 

3. Nettløsningen skal ha en tilbakemeldingsfunksjon, jf. artikkel 7 nr. 1 bokstav b 

4. Virksomheters intra- og ekstranett skal være universelt utformet, jf. artikkel 1 nr. 4 

bokstav g 

5. Dokumenter i vanlige filformater må være universelt utformede, jf. artikkel 1 nr. 4 

bokstav a 

Jeg vil i det videre diskutere disse kravene nærmere, og drøfte hvilke innvirkninger disse kan 

ha for nettløsninger i Norge. 

Første krav: Synstolkning 

Det første nye kravet går ut på at videoer skal ha synstolking. I artikkel 6 nr. 3 pålegger 

direktivet EU-standarden EN 301 549. Denne standarden innlemmer alle krav i WCAG på 

nivå A og AA – uten unntakene som finnes i den norske lovgivningen. Dagens unntak for 

suksesskriteriene 1.2.3 og 1.2.5 vil med andre ord oppheves så snart direktivet blir en del av 

norsk rett.  

Synstolking innebærer formidling av visuelt innhold i en video som ikke allerede blir 

presentert som lyd. Det er snakk om en fortellerstemme som skiller seg fra andre stemmer og 

lyder i videoen, og som formidler for eksempel personer som kommer inn i rommet, 

kroppsspråk og annet som ikke kommer fram av lyd alene. Synstolkingen skal presenteres 

som et separat lydspor som spilles av sammen med lyden fra videoen. Kravet kommer til å 

gjelde for videoer publisert etter 23. september 2020, jf. artikkel 3 nr. 4 bokstav b. 

Suksesskriteriene 1.2.3 og 1.2.5 er i norsk lovgivning unntatt av hensyn til ressursbruk. Man 

mente blant annet at det ikke fantes tilstrekkelig teknologi for å støtte krav som synstolking på 

en kostnadseffektiv måte. Det er usikkert om dette har endret seg. 
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Avhengig av videoens størrelse og omfang tema kan synstolkning innebære mye arbeid med 

blant annet manusskriving og redigering. Dette fører til ekstra kostnader for virksomheter som 

vil lage promoteringsvideoer eller liknende. Det samme gjelder opplysningsvideoer fra 

offentlig forvaltning.  

Det kan finnes en viss smerteterskel for hvor høye krav man kan stille til virksomheter. Hvis 

man stiller for høye krav, er det tenkelig at virksomheter vil gjøre det de kan for å «slippe 

unna». Man kan være uenige i hvorvidt økonomiske hensyn skal overgå hensynet til 

universell utforming, men jeg mener dette er et utfordrende tilfelle.  

Kravene om synstolking gjelder ikke for videoer som ikke er publisert på nett. Virksomheter 

kan la være å publisere videoer hvis det blir for dyrt å lage dem. I et forsøk på å inkludere 

flere, risikerer man å ekskludere alle. Det finnes ingen valgfrihet når det kommer til offentlig 

sektor, men i dette tilfellet bør det etter mitt syn vurderes å opprettholde et unntak for privat 

sektor.  

Andre krav: Tilgjengelighetserklæring 

Det andre nye kravet pålegger i artikkel 7 nr. 1 første ledd virksomheter å legge ved en 

tilgjengelighetserklæring i nettløsningene sine. Det finnes en rekke formelle krav til innholdet 

og utformingen av erklæringen. Den skal blant annet være detaljert, uttømmende og klar.  

Etter artikkel 7 nr. 1 bokstav a må virksomheten forklare og begrunne hvorfor innhold ikke er 

tilgjengelig, samt henvises til eventuelle alternative måter å nå ellers utilgjengelig innhold. 

Etter artikkel 7 nr. 2 må erklæringen utformes etter en mal. I erklæringen må virksomheten i 

tillegg opplyse om og lenke til tilbakemeldingsfunksjonen, jf. artikkel 7 nr. 1 bokstav b. Det 

må til sist også opplyses om og lenkes til håndhevelsesprosedyren,82 jf. artikkel 7 nr. 1 

bokstav c. Håndhevelsesprosedyren brukes når brukere for eksempel får et utilfredsstillende 

svar på tilbakemelding eller avslag på forespørsel om tilpasset innhold. 

Det er risiko for at en tilgjengelighetserklæring ikke sier så mye om hva som faktisk er 

universelt utformet. Det er heller ikke alltid en sammenheng mellom egen tilstandsvurdering 

og faktiske forhold. Dette kan medføre at erklæringen enten blir direkte villedende, eller ikke 

har noen særlig nytte for brukere som har behov for en oversikt over innhold som ikke er 

tilgjengeliggjort. 

                                                

82 Jf. artikkel 9 nr. 1. 
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Utarbeiding av en tilgjengelighetserklæring kan likevel bidra til å sette fokus på universell 

utforming. Erklæringen kan fungere som en påminnelse om eget ansvar. Dette kan føre til at 

både nettsider og mobilapplikasjoner blir mer tilgjengelig for alle. Etter mitt syn er en 

tilgjengelighetserklæring å se på som noe positivt. 

I tillegg må tilgjengelighetserklæringen være utformet etter en mal, jf. artikkel 7 nr. 2. Dette 

kan gjøre erklæringen forutsigbar og formodentlig enklere å anvende. Man risikerer derimot 

at erklæringen blir svært omfattende, avhengig av omfanget av innhold som ikke er universelt 

utformet. Forutsatt at det finnes et visst samsvar mellom virksomheters egne vurderinger og 

faktiske forhold, kan tilgjengelighetserklæringen være nyttig for blant annet tilsynsføring. 

Dette kommer av at erklæringen kan gi en umiddelbar oversikt over status for universell 

utforming hos den enkelte virksomhet. 

Tredje krav: Tilbakemeldingsfunksjon 

Tilbakemeldingsfunksjonen utgjør det tredje nye kravet i direktivet, jf. artikkel 7 nr. 1 bokstav 

b.83 Brukere skal kunne bruke funksjonen for å gi tilbakemelding hvis innhold i nettløsninger 

ikke er universelt utformet. I tillegg skal brukere etter artikkel 1 nr. 4 og artikkel 5 kunne be 

om å få tilpasset innhold som er unntatt krav om universell utforming. Et eksempel på slikt 

innhold er videoer publisert før 23. september 2020 (med andre ord videoer uten påbudt 

synstolkning). For å få innhold tilpasset, må anmodningen være «rimelig» og «berettiget».84 

Det er ikke nødvendigvis sikkert at brukere har tilstrekkelig kompetanse til å vurdere hvorvidt 

kravene i standarden er oppfylt. Det finnes ikke hinder for at innhold i nettløsninger er lite 

brukervennlige selv om man følger standarden. En klar fordel er derimot at brukere med en 

tilbakemeldingsfunksjon slipper å lete lenge riktig kontaktpunkt for hver nettløsning de 

bruker ettersom den skal vises til i tilgjengelighetserklæringen.  

En virksomhet finner det gjerne nyttig med tilbakemeldinger om at en del av deres 

nettløsning(er) ikke er brukervennlig. Tilbakemeldinger er kanskje ikke er å finne unyttige 

selv om det potensielt dreier seg om ukorrekte feilmeldinger om brudd på standarden, 

ettersom de gjerne sier noe om nettløsningens brukervennlighet. 

                                                

83 Se også blant annet fortalens avsnitt 46. 
84 Jf. fortalens avsnitt 46. 
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Fjerde krav: Universell utforming av intra- og ekstranett 

Det fjerde nye kravet gjelder for intra- og ekstranett, jf. artikkel 1 nr. 4 bokstav g. Et 

intranettsted er ikke publisert på det åpne internett. Intranett befinner seg på et lokalt nettverk, 

og er som regel kun tilgjengelige for ansatte i en virksomhet. Intranett inneholder informasjon 

om organisering, prosjekter, rutiner og så videre innad i virksomheten. Dette er til stor 

forskjell fra forskriften, som kun regulerer nettløsninger som er rettet mot allmennheten og 

kan nås gjennom URI/http-protokollen.85 Ekstranett bruker som regel det åpne internettet, og 

gir tredjeparter adgang til avgrenset innhold. Tilgang til ekstranett er gjerne begrenset med 

passordinnlogging eller lignende.86 At ekstranett også omfavnes av direktivet utgjør en stor 

forskjell fra forskriften, ettersom forskriften ikke pålegger universell utforming av løsninger 

som ikke er tilgjengelig for hvem som helst. 

Slik som man skiller mellom «nye» og «eksisterende» løsninger i forskriften, skilles det 

mellom nye og eksisterende intra- og ekstranett i direktivet. «Nye» intra- og ekstranett er de 

som er publisert etter 23. september 2019. Disse må være universelt uformet uansett, jf. 

artikkel 1 nr. 4 bokstav g. «Eksisterende» intra- og ekstranett er de som er publisert før 23. 

september 2019 behøver ikke være universelt utformet med mindre de gjennomgår en såkalt 

«vesentlig revisjon».  

Direktivet inneholder ingen betegnelser på hva som inngår i en «vesentlig revisjon», men 

tilsynet legger for eksempel til grunn at blant annet total utskifting av teknisk løsning eller 

gradvise endringer som til sammen utgjør stor endring inngår som «vesentlig revisjon».87 Jeg 

vurderer det slik at de samme vurderingsmomentene som finnes i dagens forskrift vil ligge til 

grunn når direktivet blir en del av norsk rett. 

Én mulig utfordring ved dette kravet er at det ikke finnes tilleggskrav om å noen gang faktisk 

måtte oppdatere intra- eller ekstranettet. Det er dermed en risiko for at eldre intra- og 

ekstranett kan ha utilgjengelig innhold etter 23. september 2019. Virksomheter kan på denne 

måten kunne bistå i å ekskludere enkelte brukergrupper for å spare ressurser. Jeg vil ikke 

spekulere i hvor sannsynlig dette er, men jeg vil anslå at risikoen er relativt liten. 

                                                

85 Jf. forskriften § 3 bokstav c. 
86 Kommunal- og moderniseringsdepartementet (2017): 8-9. 
87 Kommunal- og moderniseringsdepartementet (2017): 9. Se også forskriften § 3 bokstav f. 
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Femte krav: Vanlige filformater 

Som følger av artikkel 1 nr. 4 bokstav a skal alle «office file formats» publisert etter 23. 

september 2018 være universelt utformet. Disse dokumentene er for eksempel Adobe Portable 

Document Format (PDF), Microsoft Office (.docx mv.) dokumenter eller tilsvarende. Det 

stilles ikke krav til slike type dokumenter i dagens forskrift.  

Dette nye kravet kan ha svært stor innvirkning i særlig offentlig sektor i Norge. Regjeringen, 

departementene og andre offentlige instanser publiserer svært mange Word- og PDF-

dokumenter på nett. Mange av disse publiseres også på Lovdatas løsninger. 

Sjansene er store for at dette kravet vil kreve mye ressurser. Det er for eksempel svært 

tidkrevende med skriving av alternative tekster til kompliserte diagrammer i NOU-er, eller 

sørge for at overskrifter, lister og tabeller er riktig formaterte i dokumenter. En mulig 

konsekvens av kravet er at man heller velger å publisere innholdet i dokumentene direkte på 

nettsidene, i stedet for å legge opp til nedlastning av dokumenter i disse formatene. På den 

måten vil man utelukkende måtte forholde seg til WCAG-standarden. 

WCAG – nå i oppdatert versjon 

Etter artikkel 6 nr. 4 skal alltid den oppdaterte versjonen av EU-standard EN 301 549 være 

gjeldende. Den nyeste versjonen har innlemmet WCAG 2.1, hvilket innebærer at det i tillegg 

til de fire nye kraven slik nevnt ovenfor innføres ytterligere 12 nye suksesskriterier på nivå A 

og AA.  

EU-standarden EN 301 549 har kommet i ny versjon siden direktivet ble vedtatt i EU. 

Standarden inkluderer nå de nye suksesskriteriene i WCAG 2.1. Denne versjonen vil bli 

pålagt av webdirektivet artikkel 6 nr. 4. I lys av dette legger blant annet tilsynet til grunn at de 

12 nye suksesskriteriene på A- og AA-nivå vil være pålagt.88 Dette medfører at det vil 

foreligge ytterligere krav til utformingen av nettløsninger. 

Hvis man teller med de opphevede unntakene for synstolking, innfører webdirektivet til 

sammen 14 nye suksesskriterier etter den oppdaterte versjonen i WCAG-standarden. Se 

                                                

88 Tilsynet for universell utforming av ikt (2018c). 
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Tabell 4 nedenfor for en oversikt over de nye suksesskriteriene.89 Tilsynet har ikke utformet 

tilhørende testregler for disse suksesskriteriene ennå. 

Tabell 4: Nye suksesskriterier på nivå A og AA i WCAG 2.1 

Suksesskriterium Omhandler 

1.4.10 Omlasting 

1.4.11 Kontrast i ikke-tekstlig innhold 

1.4.12 Tekstformatering 

1.4.13 Innhold ved fokus 

2.1.4 Én-tastesnarveier 

2.5.1 Pekerbevegelser 

2.5.2 Pekeravbrudd 

2.5.3 Navn i ‘label’-attributt 

2.5.4 Bevegelsesaktivering 

4.1.3 Statusmeldinger 

Tidsfrister og harmonisering 

Direktivet medfører en mengde ulike frister for forskjellig type innhold på nett. En samlet 

oversikt over tidligere nevnte avskjæringstidspunkt følger i Tabell 5 nedenfor. Direktivet 

skulle i utgangspunktet innføres i norsk rett i september 2018,90 men det ble utsatt til 1. juli 

2019. Ettersom direktivet er «forsinket» i Norge, er alle datoene for norske virksomheter 

forskjøvet tilsvarende. 

Tabell 5: Avskjæringstidspunkt i webdirektivet 

Bestemmelse Type innhold Frist for Norge Tid fra ikrafttredelse 

Art. 1. nr. 4 (a) Nye «kontordokumenter» 01.01.2020 1 år 

Art. 12 nr. 3 (a) Nye nettløsninger 01.07.2020 1 år 

Art. 1 nr. 4 (g) Nye intra- og ekstranett 01.07.2020 1 år 

Art. 12 nr. 3 (b) Eksisterende nettløsninger 01.07.2021 2 år 

Art 1. nr. 4 (b) Synstolking i nye videoer 23.09.2022 2 år 

Art. 12 nr. 3 (c) Mobilapplikasjoner 01.04.2022 2 år og 9 måneder 

5.3 Regelverkets innvirkning på Lovdatas løsninger 

Fra dagens til morgendagens regelverk 

Gratisversjonen er i dag omfattet av forskriften, og må være universelt utformet innen 1. 

januar 2021. Løsningen faller inn under en løsning som bygger under Lovdatas alminnelige 

funksjon og er å anse som rettet mot allmennheten. Gratisversjonen leger blant annet opp til å 

                                                

89 WCAG 2.1 har ingen offisiell norsk oversettelse. Navnene til suksesskriteriene er derfor oversatt 
etter beste evne fra engelsk av meg. 
90 Tilsynet for universell utforming av ikt (2018c). 
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formidle norske lover og siste års rettspraksis til den enkelte. Innen den ovennevnte fristen må 

løsningen være i samsvar med WCAG på nivå A og AA, med unntak av enkelte 

suksesskriterier.  

Unntakene for disse suksesskriteriene vil mest sannsynlig forsvinne når det nye direktivet 

innføres. Jeg vurderer det slik at oppheving av unntakene ikke er av nevneverdig betydning 

for gratisversjonen ettersom det ikke finnes særlig til videoer. Lovdata Pro har derimot mange  

Tilgjengelighetserklæringen er interessant når det kommer til Lovdatas løsninger. I realiteten 

vil det kunne dreie som to ulike erklæringer ettersom innhold og funksjonalitet i 

gratisversjonen og Lovdata Pro er så ulikt. Erklæringen skal gjøre rede for innhold som ikke 

er universelt utformet, hvilket er en enklere oppgave å utføre for gratisversjonen ettersom 

løsningen til sammenlikning med Lovdata Pro er nokså begrenset. Dette avhenger så klart av 

hvor universelt utformet løsningene er, hvilket jeg håper å gjøre klart rede for i kapittel 6. 

De nye kravet til universell utforming av intra- og ekstranett er ikke det mest relevante for 

denne avhandlingen. Kravet handler i stor grad om å bidra til å inkludere personer med 

nedsatt funksjonsevne i arbeidslivet. Jeg undersøker ikke dette, men vil likevel uttrykke at det 

kan være fordelaktig å foreta en undersøkelse av løsningene Lovdata har for intranett og 

interne veiledere. 

Kravet om universell utforming av dokumenter i vanlige filformater som PDF- og Word-

dokumenter kan ha innvirkning på Lovdata. Blant annet er vedlegg til en rekke rettskilder lagt 

ved i disse formatene.91 Kravet vil gjelde samtidig for både for Lovdata ettersom Lovdata 

publiserer disse dokumentene, men de vil også gjelde for opprinnelig utgiver. Dersom 

opprinnelig utgiver unnlater å følge kravene om universell utforming i sine dokument, står 

Lovdata ovenfor et «ufrivillig» ansvar for å tilpasse disse dokumentene hvis de ønsker å 

publisere dem. Dette kan være problematisk ettersom Lovdata i utgangspunktet ikke har 

adgang til å endre dokumentene. Dersom utgiver ikke følger kravene, vil dette kunne 

forhindre Lovdata fra å publisere dem. 

Det nye direktivet innfører en seks måneders lengre frist for universell utforming av 

«eksisterende løsninger». Slik avklart tidligere, er gratisversjonen av Lovdata å regne som 

                                                

91 Se for eksempel vedleggene til UDIRS-2019-3 (Rundskriv fra UDI 2019-003) i Lovdata Pro, som er 

lagt ved som Word- og PDF-filer. Se Utlendingsdirektoratet (2019) i kildelisten for lenken i fulltekst. 

https://lovdata.no/pro/#document/RUDI/rundskriv/udirs-2019-3/KAPITTEL_9
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eksisterende løsning. Avhengig av hvor mangelfull gratisversjonen viser seg å være, kan det 

dreie som et potensielt tidspress for Lovdata. Hvis direktivet innføres til planlagt tid i år, økes 

tiden Lovdata har på å tilpasse gratisversjonen med et halvt år, hvilket gir virksomheten to i 

stedet for halvannet år. Jeg tror det er usannsynlig at fristen for løsninger i utdannings- og 

opplæringssektoren vil endres på som følge av direktivet, hvilket medfører at Lovdata Pro 

fortsatt vil være «hengende» etter dersom løsningen ikke er i samsvar med kravene allerede i 

dag. 

Hva kan så testes? Om harmonisering 

Direktivet legger opp til minimumsharmonisering mellom medlemslandene, jf. artikkel 2. 

Medlemslandene kan innføre regler som går lengre enn direktivet. Norge gjør allerede dette 

på noen punkter. For eksempel gjelder de norske kravene om universell utforming for 

eksempel for utdannings- og opplæringssektoren, som i direktivet kan unntas etter artikkel 1 

nr. 5.92  

Vi vet ennå med sikkerhet hvorvidt de nye kravene vil gjelde privat sektor ettersom direktivet 

i utgangspunktet kun omfatter offentlig sektor. I motsetning til direktivet er det norske 

sektornøytralt. Spørsmålet fremover blir hvorvidt direktivet også skal gjelde for privat sektor i 

Norge, eller om man heller skal ha et system med separate krav for offentlig og privat sektor. 

Jeg tror selv det er sannsynlig at man viderefører dagens system med like krav for privat og 

offentlig sektor, inkludert utdannings- og opplæringssektoren. Det vil sannsynligvis være 

utfordrende å føre tilsyn med et sprikende regelverk.  

Norge har i utgangspunktet en ambisiøs satsning på universell utforming, som jeg tror man 

med lite sannsynlighet ønsker å vike fra. Den nærmeste tiden blir spennende hva angår hvilke 

nye krav som muligens vil stilles Lovdatas løsninger.  

Jeg vil i neste kapittel se om løsningene til Lovdata følger regelverket. WCAG 2.0 slik 

lovpålagt i dag er det eneste målbare per dags dato. I det videre vil jeg se nærmere på 

dokumentasjon for universell utforming av gratisversjonen, og med hjelp av tilsynets 

indikatorer teste Lovdata Pro opp mot kravene til universell utforming som stilles av dagens 

regelverk. 

                                                

92 Utenom «essensielle administrative funksjoner». Et eksempel er StudentWeb, som brukes å blant 

annet sjekke eksamensresultater eller melde seg på ulike emner. 
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6 I hvilken grad er løsningene til Lovdata universelt utformet? 

6.1 Oppfyller gratisversjonen av Lovdata kravene i WCAG? 

Om rapporten 

Gratisversjonen av Lovdata ble sist undersøkt høsten 2018. I dette kapittelet skal jeg se 

nærmere på resultatet av denne testingen ved å undersøke innholdet i rapporten fra dette 

arbeidet, Tilstandsrapport for Lovdatas betalingsfrie sider.93 Jeg vil i det videre gjengi 

testresultatene fra rapporten, og gjøre rede for status for universell utforming av 

gratisversjonen. 

Testingen av gratisversjonen var mer omfattende enn testingen jeg utførte av Lovdata Pro i 

denne avhandlingen. Jeg testet et dobbelt så stort utvalg av nettsider (20 i stedet for ti), og 

utførte testingen i tre nettlesere i stedet for én.94 Testingen ble utført i perioden 22. august 

2019 til 1. oktober samme år. Det er etter min vurdering foretatt få endringer i gratisversjonen 

siden da. Resultatene fra testingen er derfor å anse som representative for løsningen slik den 

er i dag. 

Resultatene fra rapporten 

Resultatene er i rapport presentert på to måter. Først angis kravetterlevelse, som er regnet 

utfra andel suksesskriterier med 100% oppnåelse (minstekravet i forskriften). Deretter angis 

suksesskriterienes gjennomsnittlige oppnåelse. Resultatene er ført presentert samlet for hele 

gratisversjonen,95 deretter fordelt på ulike kategorier slik definert av tilsynet.96 Kategoriene er 

som følger:97 

• Kategori 1: Alternativt format  

• Kategori 2: Koding 

• Kategori 3: (Overordnet side-) navigasjon 

• Kategori 4: Tastaturnavigasjon 

• Kategori 5: Visuell presentasjon 

• Kategori 6: Betjening av skjema 

Totalt for gratisversjonen er det snakk om 26% kravetterlevelse. Den gjennomsnittlige 

oppnåelsen ligger på 50%. Dette indikerer at det er omtrent like mange elementer som følger 

                                                

93 Finnes som vedlegg 1 til avhandlingen. 
94 Vedlegg 1 s. 5–6.  
95 Vedlegg 1 s. 35–37. 
96 Vedlegg 1 s. 39–44. 
97 Direktoratet for forvaltning og IKT (2018): 68. 
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kravene i standarden som bryter med dem. Samlet sett er det kun 8 av suksesskriteriene som 

er i samsvar med kravene. Ikke-forekomster er ikke medregnet. Dette gir grunnlag for å 

vurdere gratisversjonen som svært lite universelt utformet. Mye av innholdet er utilgjengelig 

for en rekke brukergrupper. 

I kategori 1 er kravetterlevelsen på 0%, og gjennomsnittlig oppnåelse er på 8%. Dette er svært 

lavt, og vil virke svært ekskluderende for brukergrupper som blinde og svaksynte. Dette 

kommer av at kategorien omhandler innhold som bilder, videoer og annet medieinnhold, og at 

informasjonen som formidles i disse må presenteres på en måte slik at for eksempel 

skjermlesere kan nå det. 

I kategori 2 ligger kravetterlevelsen på 11%, med en gjennomsnittlig oppnåelse på 39%. 

Denne kategorien handler om at innhold må være riktig kodet og identifisert slik at 

skjermlesere og hjelpemiddelteknologi klarer å identifisere innholdet og presentere det på 

riktig måte for brukeren. Med andre ord angår suksesskriteriene i denne kategorien særlig 

blinde og svaksynte brukere, som i lys av resultatet ekskluderes i stor grad fra å nå innhold i 

gratisversjonen. 

Når det kommer til kategori 3, er det snakk om en kravetterlevelse på 50% og gjennomsnittlig 

oppnåelse på 81%. Her er det snakk om oversikt på nettstedet, at alle nettsider er strukturert 

på en konsekvent og gjenkjennelig måte. Brukergrupper som særlig drar nytte av dette er 

blinde, svaksynte og personer med nedsatt motorikk eller kognisjon. Gitt resultatene, 

ekskluderes disse brukerne i relativt liten grad.  

I kategori 4 er kravetterlevelsen på 17%, og den gjennomsnittlige oppnåelsen på 43%. 

Kategorien omhandler tastaturnavigasjon, hvilket innebærer at man skal kunne betjene alt 

innhold på nettsidene utelukkende ved bruk av tastatur. Særlig blinde og personer med nedsatt 

motorikk har bruk for dette. Disse brukergruppene ekskluderes i svært stor grad. 

Kategori 5 har en kravetterlevelse på 43% og en gjennomsnittlig måloppnåelse på 66%. 

Kategorien handler om hvordan innhold presenteres – det skal for eksempel være tilstrekkelig 

kontrast mellom tekst og bakgrunn.  Fargeblinde og svaksynte drar nytte av dette, men er 

relativt ekskludert fra å nå innhold. 

I den siste kategorien ligger kravetterlevelsen på 29%, med en gjennomsnittlig oppnåelse på 

59%. Her er det snakk om testregler som handler om betjening av skjema, inkludert 
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radioknapper, tekstfelt og så videre. Særlig blinde og svaksynte har bruk for at disse 

samsvarer kravene. Gitt den lave kravetterlevelsen ekskluderes de likevel fra å betjene mange 

av skjemaene i gratisversjonen. 

Betydning av resultatene 

I rapporten er det i tillegg presentert testresultatene fra de såkalte nøkkelindikatorene. 

Nøkkelindikatorene består av 16 suksesskriterier (hvorav 20 utvalgte testregler) som tilsynet 

anvender når de utfører statusmålinger.98 Disse representerer hvert av prinsippene i WCAG-

standarden, og er ment å gi et overordnet bilde av status for universell utforming av et 

nettsted. Kravetterlevelsen for nøkkelindikatorene ligger på 21%.  

Dette er 5 prosentpoeng lavere enn den samlede kravetterlevelsen for hele gratisversjonen. På 

grunnlag av disse resultatene vurderer jeg risikoen for konsekvenser som svært høy dersom 

tilsynet skulle undersøke Lovdatas nettsted.99 

I alt ser man at særlig blinde og svaksynte ikke har tilgang til innhold og funksjonalitet i 

gratisversjonen. I tillegg er adgangen for personer som er avhengige av tastaturnavigasjon 

betydelig begrenset. Gratisversjonen oppfyller ikke kravene i WCAG. 

6.2 Oppfyller Lovdata Pro kravene i WCAG? 

I det videre presenteres dataen jeg har samlet inn i form av tabeller og diagrammer. Både 

tabellene og diagrammene inneholder mer eller mindre den samme informasjonen, men i lys 

av avhandlingens tema får jeg ikke meg selv til å presentere informasjonen på en måte som 

ikke lar flest mulig få med seg innholdet.100 Tabellene er maskinlesbare og presenterer 

informasjonen for de som ikke klarer å lese diagrammene, mens diagrammene presenterer 

informasjonen på en mer lettlest måte for de som har synet i behold. 

Det skilles mellom måter å beregne testresultatene på: 

• Kravoppfyllelse betegner det faktiske resultatet av testingen, det vil si andelen av 

suksesskriterier som er i samsvar med det lovpålagte minstekravet (100% samsvar)101 

• Kravoppnåelse betegner resultatet per suksesskriterium eller testregel (0–100%) 

                                                

98 Direktoratet for forvaltning og IKT (2018): 15–16. 
99 Vedlegg 1 s. 38. 
100 I Word-versjonen av avhandlingen er det også satt inn alternativ tekst til alle bilder og figurer. 
101 Kravoppfyllelse tilsvarer det som i rapporten for gratisversjonen betegnes som «kravetterlevelse». 
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Kravoppfyllelse beskriver den faktiske måloppnåelsen, altså hvor mye som faktisk er i 

samsvar med minstekravet. Kravoppnåelse sier noe om hvor langt unna Lovdata Pro er å nå 

minstekravet. 

Når det kommer til suksesskriterier, regnes kravoppnåelse ut som gjennomsnittet av 

oppnåelsen til alle de tilhørende testreglene. Oppnåelsen er målt etter hvor mange av 

elementene som er testet i testreglene som er i samsvar med kravene i WCAG. La oss si at det 

finnes fire testregler i et gitt suksesskriterium. Hver av disse må ha 100% oppnåelse for at 

suksesskriteriet skal være i samsvar med kravene. Det er snakk om at ett enkelt kravbrudd i én 

testregel har avgjørende effekt for hele suksesskriteriet. Se for eksempel resultatet for 

suksesskriterium 2.4.6, hvor kun ett av 74 testede element ikke er i samsvar med kravene. Det 

er snakk om en oppnåelse på 98,65%. 

I det videre presenterer jeg det samlede resultatet først. Deretter presenterer jeg resultatet 

fordelt på de samme kategoriene som i rapporten for gratisversjonen. Denne framstillingen 

kan gi en pekepinn på faktiske konsekvenser for enkelte brukergrupper dersom det foreligger 

manglende kravoppfyllelse. En beskrivelse av hva de ulike kategoriene innebærer følger 

samme med presentasjonen av resultatene.  
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Samlet resultat for Lovdata Pro 

Samlet sett ser man en gjennomsnittlig 

kravoppnåelse på 64% for hvert 

suksesskriterium. Samsvar med krav (andel 

suksesskriterier med 100% oppnåelse) ligger 

på 34 prosent, hvilket betyr at 10 av 31 

suksesskriterier er i samsvar med kravene. 

I Figur 2og Figur 3 nedenfor er suksesskriteriene presentert som stolpediagram. Stolpene er 

sortert etter suksesskriterienes numeriske rekkefølge. I Tabell 6 på neste side finnes resultatet 

av testingen av hvert suksesskriterium. Innholdet i tabellen er sortert dårligste til beste 

resultat. Jeg minner om at beskrivelser av hva de ulike suksesskriteriene handler om finnes i 

Difi-rapport 2018:3,102 samt avhandlingens vedlegg 1. 

 

Figur 2: Resultat for hvert suksesskriterium

 
Figur 3: Resultat for hvert suksesskriterium (forts.) 

 

                                                

102 Direktoratet for forvaltning og IKT (2018). 
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Tabell 6: Oversikt over resultat for alle suksesskriterier samlet 

Suksesskriterium Omhandler Oppnåelse Kravoppfyllelse 

1.4.5 Bilde av tekst 0 % Nei 
2.4.1 Effektiv tastaturnavigering 0 % Nei 
2.4.7 Synlig fokusmarkering 0 % Nei 
3.1.1 Hovedspråk i kode 0 % Nei 
3.3.3 Forslag til retting av inndata 0 % Nei 
3.3.4 Kontroll av skjema 0 % Nei 
1.4.4 Skriftstørrelse 10 % Nei 
2.1.1 Bruk med tastatur 10 % Nei 
1.1.1 Bilde og illustrasjon 26 % Nei 
1.3.1 Overskrifter 36 % Nei 
4.1.2 Riktig koding (HTML) 39 % Nei 
3.3.1 Inndatafeil, feilmeldinger 67 % Nei 
1.4.1 Kontrast i lenker, skjema 75 % Nei 
1.4.3 Kontrast (tekst) 85 % Nei 
3.3.2 Ledetekst i skjema 89 % Nei 
2.4.4 Formål med lenker 90 % Nei 
2.4.5 Flere navigasjonsmuligheter 90 % Nei 
4.1.1 Syntaksfeil (HTML) 90 % Nei 
2.4.6 Beskrivende tekst 99 % Nei 
1.3.2 Leserekkefølge 100 % Ja 

1.3.3 Sensoriske egenskaper 100 % Ja 

2.1.2 Tastaturfeller 100 % Ja 

2.3.1 Blinking/glimt 100 % Ja 

2.4.2 Sidetitler 100 % Ja 

2.4.3 Meningsinnhold med tastaturnavigasjon 100 % Ja 

3.2.1 Fokus/kontekstendring 100 % Ja 

3.2.2 Skjema/kontekstendring 100 % Ja 

3.2.3 Konsekvent navigering 100 % Ja 

3.2.4 Konsekvent globalsøk 100 % Ja 
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Resultat for kategori 1: Alternativt format 

Kategori 1 omhandler alternative format for 

visuelt innhold. Testreglene omfatter bilder, 

videoer, illustrasjoner og annet medieinnhold 

som visse brukergrupper ikke kan dra nytte av 

hvis innholdet ikke presenteres på en 

maskinlesbar måte. 

Det er egentlig sju testregler i denne kategorien, men fem av disse faller inn under ikke-

forekomst ettersom de utvalgte testsidene ikke inneholder relevante testelement.103 De 27 

elementene som er testet her slår derimot nokså dårlig ut. I kategori 1 er den gjennomsnittlige 

kravoppnåelsen så lav som 23%, mens ingen av testreglene oppfyller minstekravet. 

Jeg vurderer det slik at følgende brukergrupper påvirkes mest av innhold i kategori 1: 

• Blinde 

• Døvblinde 

• Svaksynte104 

Med en såpass lav oppnåelse i denne kategorien vurderer jeg at brukergruppene som nevnt 

ovenfor ekskluderes i svært høy grad. Dette kommer hovedsakelig av at det knapt foreligger 

tekstalternativ til bilder, og at lenkete bilder ikke beskriver målet med lenken. Testresultatene 

er å finne i Tabell 7og Figur 4 på neste side. 

 

  

                                                

103 Se Tabell 3: Ikke-forekomster. 
104 Merk at også personer med nedsatt hørsel påvirkes av innhold i kategori 1, men ettersom 
testreglene for medieinnhold med lyd ikke gjorde seg gjeldende kan jeg ikke vurdere hvorvidt disse 

ekskluderes fra Lovdata Pro. 

Gjennomsnittlig kravoppnåelse per testregel: 

23% 
Samlet kravoppfyllelse: 

0% 
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Tabell 7: Oversikt over resultat i kategori 1 

Suksesskriterium Testregel Oppnåelse Kravoppfyllelse 
1.1.1 a 0 % Nei 
1.1.1 b 47 % Nei 

 

 

Figur 4: Resultat for hver testregel i kategori 1 
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Resultat for kategori 2: Koding 

Innhold i kategori 2 omhandler riktig koding 

og identifisering av ulike element slik at det er 

mulig å bruke hjelpemiddelteknologi som 

skjermlesere. 

Testreglene innebærer blant annet riktig 

koding av overskrifter, definering av språk på 

nettsidene og koding av knapper. Testingen av innhold i kategori 2 har vært omfattende, 

bestående over 150 individuelt utførte tester. Den gjennomsnittlige kravoppnåelsen per 

testregel ligger på 33%, og ingen av testreglene oppfyller minstekravet. 

Jeg vurderer det slik at følgende brukergrupper påvirkes mest av innhold i kategori 2: 

• Blinde 

• Døvblinde 

• Svaksynte 

• Personer med nedsatt motorikk/kognisjon 

Med en kravoppfyllelse på 0% vurderer jeg det slik at brukergruppene som nevnt ovenfor 

ekskluderes i svært høy grad fra å nå og forstå innhold som for eksempel tabeller, lister og 

knapper i Lovdata Pro. Resultatet av testingen er å finne i Tabell 8 og Figur 5 på neste side. 

  

Gjennomsnittlig kravoppnåelse per testregel: 

33% 
Samlet kravoppfyllelse: 

0% 
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Tabell 8: Oversikt over resultat i kategori 2 

Suksesskriterium Testregel Oppnåelse Kravoppfyllelse 

1.3.1 a 47 % Nei 
1.3.1 b 20 % Nei 
1.3.1 c 20 % Nei 
3.1.1 a 0 % Nei 
4.1.1 a 90 % Nei 
4.1.2 a 35 % Nei 
4.1.2 b 53 % Nei 
4.1.2 c 0 % Nei 

 

 

Figur 5: Resultat for hver testregel i kategori 2 
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Resultat for kategori 3: Overordnet sidenavigasjon 

Kategori 3 inneholder testregler som handler 

om å undersøke hvorvidt navigasjonen på 

siden er konsekvent, forståelig og oversiktlig. 

Et overordnet mål er at nettsteder skal være 

strukturert på en ryddig måte, forutsigbare og 

gjenkjennelige. 

Jeg mener følgende brukergrupper påvirkes mest av innhold i kategori 2: 

• Blinde 

• Døvblinde 

• Svaksynte 

• Personer med nedsatt motorikk/kognisjon 

Lovdata Pro scorer nokså høyt på dette feltet. Alle utenom to testregler oppfyller 

minstekravet. De to gjenværende har en kravoppnåelse på 90%, hvilket indikerer at det 

foreligger få kravbrudd på området. Jeg vurderer det slik at brukergruppene slik listet ovenfor 

i liten grad ekskluderes fra å ha oversikt over og navigere i Lovdata Pro. Resultatet av 

testingen er å finne i Tabell 9 og Figur 6 på neste side. 

  

Gjennomsnittlig kravoppnåelse per testregel: 

97% 
Samlet kravoppfyllelse: 

71% 
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Tabell 9: Oversikt over resultat i kategori 3 

Suksesskriterium Testregel Oppnåelse Kravoppfyllelse 
1.3.2 a 100 % Ja 
2.4.2 a 100 % Ja 
2.4.4 a 90 % Nei 
2.4.5 a 90 % Nei 
2.4.6 a 100 % Ja 
3.2.3 a 100 % Ja 
3.2.4 a 100 % Ja 

 

 

Figur 6: Resultat for hver testregel i kategori 3 
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Resultat for kategori 4: Tastaturnavigasjon 

Kategori 4 bygger noe videre på kategori 3. 

Tastaturnavigasjon innebærer at det skal være 

mulig å navigere på nett utelukkende ved bruk 

av tastatur. Dette krever for eksempel at det i 

utgangspunktet skal være mulig å betjene 

innholdet og at det skal være synlig hvor på 

siden man befinner seg. 

Etter mitt syn påvirkes følgende brukergrupper mest av innhold i kategori 4: 

• Blinde 

• Døvblinde 

• Personer med nedsatt motorikk 

Den samlede kravoppfyllelsen ligger på 43%, tilsvarende 3 av 7 testregler med 100% 

kravoppnåelse. Med en gjennomsnittlig kravoppnåelse på 44% kan det virke som Lovdata Pro 

scorer omtrent midt på treet i denne kategorien. Dette er ikke helt riktig. Resultatene spriker 

svært mye, fra null til 100 prosent. Den høyeste oppnåelsen blant testreglene som ikke har 

kravoppfyllelse er bare på ti prosent.  

Lovdata scorer høyt på at tastaturnavigering ikke ødelegger brukeropplevelsen (at man sitter 

fast, at bruk av skjema ikke fører til store endringer på siden eller at rekkefølgen på innholdet 

ødelegger for forståelsen av det). Dette hjelper lite når man i utgangspunktet ikke kan betjene 

store deler av innholdet (testregel 2.1.1a), og i hvert fall ikke når man ikke kan se hvor man 

befinner seg (testregel 2.4.7a). 

Testreglene i denne kategorien henger tett sammen. Med en såpass sprikende oppnåelse i 

denne kategorien vurderer jeg det slik at brukergruppene slik nevnt ovenfor ekskluderes i 

svært høy grad fra å navigere på nettsidene til Lovdata Pro med tastatur. Dette gjelder særlig 

personer med nedsatt motorikk som har synet i behold. For disse er det mer eller mindre 

umulig å ta løsningen i bruk. 

Testresultatene kan leses i Tabell 10 og Figur 7 på neste side.  

Gjennomsnittlig kravoppnåelse per testregel: 

44% 
Samlet kravoppfyllelse: 

43% 
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Tabell 10: Oversikt over resultat i kategori 4 

Suksesskriterium Testregel Oppnåelse Kravoppfyllelse 
2.1.1 a 10 % Nei 
2.1.2 a 100 % Ja 
2.4.1 a 0 % Nei 
2.4.3 a 100 % Ja 
2.4.7 a 0 % Nei 
3.2.1 a 0 % Nei 
3.2.2 a 100 % Ja 

 

 

Figur 7: Resultat for hver testregel i kategori 4 
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Resultat for kategori 5: Visuell presentasjon 

Kategori 5 handler om hvordan informasjon 

presenteres. Det er snakk om for eksempel 

krav til tilstrekkelig kontrast og glimtende 

innhold. Man skal få tak i informasjon og 

innhold uten utfordringer som at tekst er 

vanskelig å skille fra bakgrunnen. 

Følgende brukergrupper påvirkes mest av innholdet i denne kategorien: 

• Fargeblinde 

• Svaksynte 

• Epileptikere 

Lovdata Pro scorer omtrent midt på treet med en gjennomsnittlig kravoppnåelse på 56%. I alt 

er oppfyller tre av sju testregler de lovpålagte kravene. Også her er resultatene nokså 

sprikende, med variasjon fra null til 100%. Jeg vurderer det slik at brukergruppene slik nevnt 

ovenfor ekskluderes i stor grad fra å nå informasjon i Lovdata Pro. Unntaket er epileptikere, 

som ikke står i fare for å få anfall av glimtende innhold (jf. testregel 2.3.1a). 

Testresultatene kan leses i Tabell 11 og Figur 8 på neste side. 

  

Gjennomsnittlig kravoppnåelse per testregel: 

56% 
Samlet kravoppfyllelse: 

43% 
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Tabell 11: Oversikt over resultat i kategori 5 

Suksesskriterium Testregel Oppnåelse Kravoppfyllelse 
1.4.1 a 100 % Ja 
1.4.1 b 0 % Nei 
1.4.3 a 84 % Nei 
1.4.3 b 100 % Ja 
1.4.4 a 10 % Nei 
1.4.5 a 0 % Nei 
2.3.1 a 100 % Ja 

 

 

 

Figur 8: Resultat for hver testregel i kategori 5 
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Resultat for kategori 6: Betjening av skjema 

Kategori 6 inneholder testregler som går ut på 

skjemabetjening. Dette gjelder alle type 

skjemaelementer, som tekstbokser, inputfelt, 

radioknapper og avkrysningsbokser. Mange 

brukere er helt avhengige av at skjemaer er 

kodet riktig og presenteres på en måte som lar 

en forstå hvordan man fyller det ut. I Lovdata Pro gjelder dette særlig søkefunksjoner som 

hurtigsøk eller avansert søk i spesifikke rettskilder. 

Følgende brukergrupper påvirkes mest av innhold i kategori 6: 

• Blinde 

• Døvblinde 

• Svaksynte 

• Personer med nedsatt kognisjon 

Den gjennomsnittlige kravoppnåelsen per testregel er relativt høy, på 62%. Den faktiske 

kravoppfyllelsen ligger derimot kun på 29%, hvilket indikerer at det foreligger kravbrudd i 

nesten alle testreglene. Dette spriket tilsier at det generelt er høy oppnåelse, men noen få 

enkeltfeil ødelegger for mye av kravoppfyllelsen. Det vært få elementer å teste innenfor disse 

testreglene, hvilket innebærer at kravbruddene er få. For testreglene 3.3.3a og 3.3.4b er det for 

eksempel snakk om kun tre elementer. Lovdata Pro har enkelte utfordringer med 

feilmeldinger, samt ledetekster som er på feil språk. 

Jeg vurderer det slik at brukergruppene som nevnt ovenfor til en viss grad ekskluderes fra å 

betjene skjemaer i Lovdata Pro. Testresultatene finnes i Tabell 12 og Figur 9 på neste side. 

  

Gjennomsnittlig kravoppnåelse per testregel: 

62% 
Samlet kravoppfyllelse: 

29% 



 

 56 

 

 

Tabell 12: Oversikt over resultat i kategori 6 

Suksesskriterium Testregel Oppnåelse Kravoppfyllelse 
1.3.3 a 100 % Ja 
2.4.6 b 98 % Nei 
3.3.1 a 100 % Ja 
3.3.1 b 50 % Nei 
3.3.2 a 89 % Nei 
3.3.3 a 0 % Nei 
3.3.4 b 0 % Nei 

 

 

Figur 9: Resultat for hver testregel i kategori 6 
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6.3 Hvilken kompetanse besitter Lovdata om universell utforming? 

Holdninger 

Man kan se på begrepet kompetanse som en tredelt enhet bestående av kunnskap, ferdighet og 

holdning. Kunnskapsdelen handler om at man skal ha kjennskap til og forståelse av et gitt 

konsept for å kunne jobbe med det. Ferdighet går ut på at man er i stand til å anvende 

kunnskapen for å jobbe med konseptet. Til sist har man holdning, som er en grunnleggende 

del av kompetanse-begrepet. Det hjelper lite å ha kunnskap om et konsept og ferdighetene til 

å arbeide med det dersom man ikke er innstilt på å gjøre det i utgangspunktet. Jeg har 

representert dette som en kompetansesirkel i Figur 10 nedenfor. 

Mine intervjuer med ansatte i Lovdata ga meg 

et visst inntrykk av den generelle holdningen til 

UU i virksomheten. Dette er årsaken til at jeg i 

figuren har illustrert en usluttet sirkel, jf. den 

grønne «Holdning»-delen som er separert fra 

resten av enheten. Jeg vil presisere at 

«holdning» her ikke refererer til vilje, men 

snarere en slags innretting eller prioritering. Jeg 

mener ikke at man på Lovdata ikke vil gjøre 

innholdet tilgjengelig for personer med nedsatt 

funksjonsevne. Jeg ønsker videre å presisere at 

intervjuobjektene sine meninger ikke nødvendigvis er representative for resten av Lovdatas 

ansatte. 

Det kom fram av intervjuene at kjennskapen til standarden er tilsynelatende lav eller ikke-

eksiterende. Utvikleren uttrykte at han hadde hørt om forskriften tidligere. 

Redaksjonsmedlemmet sa hun ikke kjente til forskriften, selv om hun kanskje burde det. Hun 

hadde heller ikke hørt om standarden. I lys av dette kan det også hende av «kunnskap»-delen 

av figuren kanskje burde vært løsrevet fra sirkelen, men etter mitt inntrykk tror jeg likevel at 

Lovdatas ansatte besitter en viss kunnskap hva gjelder universell utforming.  

I intervjuene kom det blant annet fram at det tas visse hensyn til brukere ved for eksempel 

publisering av tekstlig innhold. Redaksjonsmedlemmet uttrykte at man i redaksjonen blant 

annet er opptatt av at innholdet skal være gjenkjennbart og konsekvent. Utvikleren uttrykte at 

Figur 10: Kompetansesirkel 
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det er viktig at det rent strukturelle er riktig kodet. I tillegg har utvikleren inntrykk av at 

markedsavdelingen hos Lovdata er opptatt av å inkludere universell utforming, særlig i 

forbindelse med anbud og kravspesifikasjoner. 

Mine inntrykk fra nettløsningene til Lovdata 

Mitt personlige inntrykk av utformingen av nettløsningene til Lovdata er at universell 

utforming ikke har vært en del av arbeidet fra starten av. Enkelte deler av koden framstår som 

«påbygget» i etterkant, og visse samsvar med krav virker noe tilfeldige i den betydning at 

samsvaret ikke kommer av at man har siktet på universell utforming. For meg fremstår det 

som at årsaken til mange av kravbruddene stammer fra et manglende fokus på universell 

utforming fra starten av. 

Jeg tror det vil være behov for at man fra ledelsens hold setter universell utforming tydeligere 

på dagsordenen for at kompetansesirkelen skal kunne sluttføres. Universell utforming bør 

være innebygget fra starten av, og ikke være et «påbygg» til eksisterende løsninger. Uten å gå 

for mye inn på det, kan det her trekkes linjer til «innebygget personvern» slik det oppfordres 

til i personvernforordningen.105 På samme måte bør det kanskje vurderes å tenke i de baner at 

man innfører «innbygget universell utforming». 

Ikke den eneste synderen 

Det har i en masteravhandling ved institutt for informatikk tidligere blitt utført undersøkelser 

om arbeidet med universell utforming av IKT i konsulentfirmaer.106 Sanderengen trekker 

blant annet fram at enkelte opplever at designere ikke bryr seg om universell utforming, og at 

kun én av sju undersøkte bedrifter hadde rutiner for universell utforming ved utvikling av 

IKT-løsninger.107  

Ett av hennes intervjuobjekter uttrykte misnøye med forskriften da den kom, og uttalte blant 

annet at kravene til universell utforming er en «byrde» og at «det ble slitsomt».108 To andre 

beskrev standarden som tung å sette seg inn i.109 I avhandlingen kommer det fram at kunder 

fra starten inkluderer universell utforming som et av kravene til løsningene de bestiller, men 

                                                

105 Forordning (EU) 2016/679 artikkel 25. 
106 Sanderengen (2017). 
107 Sanderengen (2017): 47. 
108 Sanderengen (2017): 55. 
109 Sanderengen (2017): 57. 
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at de ikke følger dette opp ved senere anledning.110 Ett intervjuobjekt uttrykker at universell 

utforming er en «hygienefaktor»,111 hvilket antyder at universell utforming er noe som man 

vil ha papir for at løsningen skal fremstå som bedre enn det den faktisk er. 

Sanderengens undersøkelser kan tyde på at det på landsbasis foreligger et generelt 

holdningsproblem når det kommer til universell utforming av IKT. Man tar det tilsynelatende 

ikke seriøst, og enkelte ser på det som en byrde. Jeg vil ikke trekke en slutning om at 

holdningen til universell utforming er like laber hos Lovdata, men jeg tror likevel at 

manglende tilrettelegging er noe løsningene til Lovdata har til felles med andre løsninger her 

til lands. I avhandlingens tredje del drøfter jeg dette videre ved å sette Lovdatas testresultater 

opp mot andre virksomheter, før jeg til slutt går inn på hvordan framtiden kan se ut for 

Lovdatas løsninger.  

 

 

  

                                                

110 Sanderengen (2017): 53. 
111 Sanderengen (2017): 53. 
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Del III Sammenstilling og drøfting 

7 Sammenstilling og drøfting av funn 

Lovdatas løsninger som helhet 

Resultatene til gratisversjonen og Lovdata Pro har hittil blitt presentert separat. Så langt har 

man sett at Lovdata Pro samlet sett har gjort det bedre enn gratisversjonen. Når resultatene 

settes opp mot hverandre og slås sammen kan man få et mer helhetlig bilde av Lovdatas 

løsninger. I Tabell 13 nedenfor presenteres jeg resultatene for gratisversjonen og Lovdata Pro 

fordelt på hver kategori, samlet for hver kategori, samlet for de individuelle løsningene, samt 

samlet for Lovdatas løsninger som helhet. 

Tabell 13: Sammenlikning av kravoppfyllelse for gratisversjonen og Lovdata Pro 

Kategori Gratisversjonen Lovdata Pro Samlet1 

Kategori 1 0 % 0 % 0 % 

Kategori 2 11 % 0 % 6 % 

Kategori 3 50 % 71 % 61 % 

Kategori 4 17 % 43 % 30 % 

Kategori 5 43 % 43 % 43 % 

Kategori 6 29 % 29 % 29 % 

Samlet2 21 % 34 % 28 % 

1 Beregnet på gjennomsnittet av resultatene i de ulike kategoriene. 

2 Beregnet på andel suksesskriterier med 100% oppnåelse. Uthevet resultat er beregnet på gjennomsnitt i 

tilhørende kolonne. 

Det foreligger en potensiell skjevhet når man sammenlikner resultatene fra gratisversjonen og 

Lovdata Pro, ettersom det finnes flere avdekkede kravbrudd i testingen av gratisversjonen. 

Det må derfor tas høyde for en viss feilmargin. Begge undersøkelsene baserer seg derimot på 

representative utvalg, som kan bidra til å redusere feilmarginen noe. 

Når man likevel ser på tallene, er det ikke snakk om veldig store forskjeller. Resultatene for 

kategoriene 1, 2, 5 og 6 er mer eller mindre like. De største forskjellene finnes i kategori 4 og 

5. Disse omhandler tastaturnavigasjon og visuell presentasjon. For begge disse gjør Lovdata 

Pro det bedre enn gratisversjonen. Gratisversjonen gjennomgikk derimot en mye mer 

omfattende testing enn Lovdata Pro, hvilket medfører større sjanse for å avdekke kravbrudd. 

Begge løsningene har enn oppnåelse på under 50% i de samme fem av seks kategorier.  

Kategori 1 omhandler innhold som særlig blinde og svaksynte møter utfordringer med (bilder, 

videoer og annet medieinnhold). Lovdata gjør det tvers igjennom dårlig her. Ingen av 



 

 61 

suksesskriteriene har full oppnåelse, ei heller én eneste testregel. Særlig Lovdata Pro 

inneholder store mengder komplekse bilder som diagrammer og figurer som vanskelig lar seg 

tolke av enkelte brukergrupper. Personer som bruker hjelpemiddelteknologi som skjermlesere 

har ingen tilgang til informasjonen som kommer fram av disse bildene.  

Kategori 2 handler spesifikt om riktig koding av HTML-elementer. Innhold må identifiseres 

og kodes slik at særlig skjermlesere klarer å tolke og presentere det på en forståelig måte. 

Lovdatas løsninger ekskluderer brukere av slike verktøy i stor grad, med sin samlede 

gjennomsnittlige oppnåelse på 6%. 

Kategori 3 er der hvor begge løsningene til Lovdata slår best ut, med et gjennomsnitt på 61% 

samsvar med krav. Suksesskriteriene i denne kategorien handler om overordnet 

sidenavigasjon – hvor for eksempel menyer og globalsøk må være konsekvente på tvers av 

ulike sider. For eksempel har Lovdata Pro full oppnåelse for fem av sju suksesskriterier, og 

kun seks av 60 testede element bryter kravene. Disse omhandler enkelte lenker som ikke er 

skrevet tydelig nok, og at én av testsidene ikke er å finne gjennom søk.112 Dette er kravbrudd 

jeg vurderer som enkle å rette opp i. 

Kategori 4 handler om bruk av tastatur for å navigere på nett. Enkelte brukergrupper bruker 

utelukkende tastatur ved navigasjon på nett, enten av preferanse eller fordi de ikke kan. 

Personer med nedsatt motorikk og blinde er to viktige brukergrupper her. Begge gruppene er 

avhengige av at alt av innhold kan nås kun ved bruk av tastatur. Blinde og sterkt svaksynte 

kan ikke bruke mus ettersom de ikke har sjans til å følge med på musepekeren. Svært mye av 

innholdet i både gratisversjonen og Lovdata Pro kan ikke nås i det hele tatt. Dette gjør det 

umulig å utføre enkelte handlinger, navigere og få lest opp innhold. I tillegg er 

fokusmarkeringen svært mangelfull i begge løsningene. For personer som har synet i behold 

og som av ulike grunner ikke kan benytte seg at datamus har ingen mulighet for å se hvor de 

befinner seg på nettsidene. 

Den femte kategorien handler om den visuelle presentasjonen av innhold på nettsider. I både 

gratisversjonen og Lovdata Pro er denne nokså mangelfull. Det er for eksempel mange 

tilfeller av utilstrekkelig kontrast mellom tekst og bakgrunn, hvilket gjør det vanskelig for 

svaksynte og fargeblinde å få med seg deler av innholdet i nettløsningene. Videre går det 

                                                

112 Testreglene 2.4.3a og 2.4.4a. 
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heller ikke an å forstørre nettsidene uten av mye og/eller viktig innhold går tapt. Begge 

løsningene er i stor grad utfordrende å bruke for særlig personer med nedsatt synsevne. 

Kategori 6 tar for seg innhold som er essensielt for løsningene til Lovdata – skjema. Skjema i 

denne sammenheng dreier seg i all hovedsak om søke-, kontakt- og tilbakemeldingsskjema. 

Særlig førstnevnte er viktig for at brukere i det hele tatt skal kunne finne frem til ulike 

rettskilder og dokumenter. Avansert søk i Lovdata Pro er en nyttig, men ikke ukomplisert 

funksjonalitet. I denne kategorien foreligger det særlige utfordringer med ledetekster som gir 

brukeren informasjon om hva han eller hun skal fylle inn i skjemaene. Dette gjelder både for 

blinde og for de som kan se. Det er også utfordringer med feilmeldinger. 

Jeg la innledningsvis opp til å referere til to ulike brukergrupper, «enkeltindivider» og 

«profesjonelle».113 Jeg har latt dette stå for å tydeliggjøre skillet mellom Lovdatas to 

nettløsninger, og særlig markere at Lovdata Pro har større fallhøyde på grunn av utvidet 

omfang av innhold og funksjonalitet. Jeg må likevel innrømme at jeg ikke har fått særlig bruk 

for dette skillet mellom brukergruppene, ettersom det ikke er stort til forskjell mellom 

resultatene for gratisversjonen og Lovdata Pro. 

Når man ser på resultatene for gratisversjonen og Lovdata Pro, er det snakk om at kun 

henholdsvis 8 og 10 av 35 lovpålagte suksesskriterier er i samsvar med kravene. Jeg blir av 

denne grunn tvunget til å konkludere med at nettløsningene til Lovdata i svært liten grad er 

universelt utformet, og legger ikke opp til å inkludere brukere på tvers av funksjonsevne.  

På nasjonalt og internasjonalt nivå 

De to siste statusmålingene gjør det mulig å sammenlikne Lovdatas løsninger med andre 

virksomheter sine nettløsninger på landsbasis. Statusmålingene består av overordnet testing 

på mot et utvalg av suksesskriterier (nøkkelindikatorene114). En sammenlikning av resultatene 

for nøkkelindikatorene fra mine tester og fra Statusmålingene finnes i Tabell 14 på neste side. 

                                                

113 Jf. avhandlingens kapittel 1.1. 
114 Jf. avhandlingens kapittel 6.1. 
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Tabell 14: Lovdatas resultater (nøkkelindikatorene) opp mot Statusmålingene 

 Lovdatas løsninger Statusmåling 20141 Statusmåling 20182 

Gratisversjonen Lovdata Pro Samlet3 Offentlig sektor Privat sektor Samlet3 Offentlig sektor Privat sektor Samlet3 

Kategori 1 0 % 0 % 0 % 25 % 14 % 20 % (-20 %) 48 % 43 % 45 % (-45 %) 

Kategori 2 0 % 0 % 0 % 41 % 42 % 42 % (-42 %) 63 % 57 %  59 % (-59 %) 

Kategori 34 40 % 50 % 45 % 60 % 52 % 56 % (-11 %) 71 % 65 % 68 % (-23 %) 

Kategori 4 33 % 33 % 33 % 62 % 51 % 57 % (-24 %) 73 % 57 % 64 % (-34 %) 

Kategori 5 50 % 50 % 50 % 57 % 57 % 57 %   (-7 %) 63 % 45 % 51 %   (-1 %) 

Samlet5 21 % 24 % 26 % 54 % 49 % 47 %  (-19%) 65 % 57 % 60 % (-32 %) 

1 Direktoratet for forvaltning og IKT (2015). Resultatene for offentlig og privat sektor gjennomsnittlig oppnåelse på tvers av resultatene slik de er gruppert i statusmålingen. 

2 Direktoratet for forvaltning og IKT (2019). Resultatene for offentlig og privat sektor gjennomsnittlig oppnåelse på tvers av resultatene slik de er gruppert i statusmålingen. 

3 Beregnet på gjennomsnitt av resultatene i hver kategori.  

4 I statusmålingene har tilsynet innlemmet innholdet i kategori 5 (slik nevnt hittil) i kategori 3. Jeg har derfor gjort det samme med resultatene for Lovdatas løsninger.  
5 Innholdet i denne raden er ikke regnet utfra resultatene i resten av tabellen (som er gjennomsnittsresultat), men er en gjengivelse av resultatene som er beregnet på andel 

suksesskriterier med 100% oppnåelse (det faktiske resultat).
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Resultatene fra statusmålingene baserer seg kun på nøkkelindikatorene. Jeg har derfor i 

tabellen ovenfor kun inkludert testresultatene for nøkkelindikatorene for Lovdatas 

nettløsninger. Jeg har lagt inn differansen (i prosentpoeng) mellom resultatene for Lovdatas 

og statusmålingene i parenteser. Merk at kategoriene i denne tabellen skiller seg fra tidligere 

kategorier (jf. fotnote 4 i tabellen). 

Lovdatas løsninger per i dag har 19 prosentpoeng lavere oppnåelse enn landsgjennomsnittet i 

2014, året etter Lovdatas nyeste løsninger ble lansert. Videre viser tabellen at Lovdata har 32 

prosentpoeng lavere oppnåelse enn landsgjennomsnittet i 2018.  Dette indikerer en trend hvor 

Lovdatas løsninger med alderen får en lavere oppnåelse sammenliknet med resten av landet. 

Jeg tror en av hovedårsakene til dette er at Lovdatas løsninger stadig vokser. Det publiseres 

nytt innhold hver dag, og sjansene for at innholdet inneholder flere av de samme 

kravbruddene er stor. 

Resultatene er ikke helt heldige for Lovdata, men de er heller ikke helt rettferdige slik de 

presenteres i tabellen. Statusmålingene er mindre omfattende enn min fulltesting av 

løsningene til Lovdata. I for eksempel Statusmåling 2018 utførte tilsynet i snitt 96 enkelttester 

per virksomhet.115 Til sammenlikning utførte jeg over 660 individuelle tester av Lovdata Pro 

alene, og minst dobbelt så mange av gratisversjonen i fjor høst.  

I statusmålingene er det lagt opp til et begrenset antall elementer per testregel (for eksempel 

opptil tre tabeller, eller opptil fem bilder). I min testing av Lovdata har jeg i hovedsak lagt 

opp til å teste absolutt alle forekomster. I 2018 utførte tilsynet i gjennomsnitt 96 tester per 

virksomhet, til sammenlikning med mine over 660 av Lovdata Pro. Statusmålingene er å 

regne som en slags kondensert utgave av fulltesting slik jeg har gjort det. 

Det er ikke til å unngå at det er flere avdekkede kravbrudd hos Lovdata enn hos 

virksomhetene som er testet i statusmålingene. Det må derfor tas høyde for at Lovdata 

muligens hadde gjort det bedre i en ordinær statusmåling. Det er likevel ikke til å sette under 

en stol at Lovdatas løsninger ikke oppfyller kravene slik løsningene er utformet i dag. 

Gratisversjonen har også blitt sammenliknet med andre rettskildesystemer i Europa. 

Webtillgänglighetskollen utførte i februar en automatisert test av 29 ulike rettskildesystemer i 

                                                

115 Tilsynet for universell utforming av ikt (2019): 7. 
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Europa.116 Webtilgänglighetskollen sier at omtrent 20% av testene kan automatiseres, og at 

det er disse automatiserte testene som har blitt utført.117 Østerrike, Estland og Spania kom best 

ut av målingen med 100/100 poeng. Norge, representert ved gratisversjonen av Lovdata, kom 

på 21. plass med 80/100 poeng. Merk at løsningene til Rettsdata ikke er tatt med i denne 

undersøkelsen. Når det kommer til universell utforming, gjør Lovdata det med andre ord ikke 

dårligere enn bare landets virksomheter. Gratisversjonen kommer heller ikke helt heldig ut i 

europeiske målinger av liknende sider. 

8 Veien videre 

Slik Lovdatas løsninger er utformet i dag, er det vanskelig for mange personer med nedsatt 

funksjonsevne å benytte Lovdata for å lese lover, forarbeider, rettspraksis og andre viktige 

rettskilder. Dette er en utfordring for rettssikkerheten til de deler av samfunnet som har størst 

behov for universelt utformede nettløsninger. Manglende tilpassing av Lovdatas 

funksjonalitet og innhold utfordrer kontradiksjonsprinsippet. Den blinde borger får ikke vite 

hvilke konsekvenser lovgivning har hvis hun i utgangspunktet ikke får lest loven. 

Det videre arbeidet med universell utforming av Lovdatas løsninger vil være omfattende. Jeg 

ser på arbeidet som todelt. Den første delen er redaksjonell. Her er det hvordan dokumenter 

publiseres som bør tilpasses. Det finnes mange kravbrudd i ulike rettskilder på grunn av 

måten de er behandlet hos Lovdata eller på grunn av hvordan innholdet er formatert. Det må 

blant annet rettes opp i hvordan tabeller, overskrifter og bilder er kodet. 

Den andre delen av arbeidet angår utviklingsavdelingen. Mange deler av nettsidene 

inneholder brudd på kravene om universell utforming. Det må tas opp spørsmål om blant 

annet utforming, brukervennlighet og ny funksjonalitet. Tiltak på dette området vil trolig 

endre hvordan Lovdatas løsninger fremstår både når det kommer til det visuelle, men også når 

det gjelder funksjonalitet. 

Et av de største stegene i riktig retning, slik jeg ser det, er å etablere en praksis for hvordan 

man skal ta hensyn til universell utforming fra skrivende stund. For hver dag som går 

publiseres det innhold på Lovdata som ikke er i samsvar med kravene til universell utforming. 

                                                

116 Webtillgänglighetskollen (2019). 
117 Ibid. 
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Rapporten jeg har overlevert Lovdata, som inneholder alle avdekkede kravbrudd, kan bidra til 

å etablere mange konkrete tiltak for å rette feil. 

Det finnes verktøy som kan automatisere mye av arbeidet. Automatiserte løsninger kan også 

utvikles på huset. For eksempel finnes det teknologi som tar i bruk kunstig intelligens for å 

automatisk lage alternativ tekst til bilder. Det må derimot sørges for at verktøyene er gode 

nok, hvilket for tiden ikke nødvendigvis er tilfelle.118 Det er en del arbeid i vente. 

Lovdata er bundet til enkelte utforminger. Originaldokumenter fra det offentlige må ofte 

gjengis slik de er overlevert, selv om dette bryter med kravene. En utfordring er å vurdere 

nøyaktig hvem som har ansvar for dette. Er det de som lager innholdet, eller de som 

publiserer det? Regelverket stiller krav til de som publiserer innhold. Lovdata blir på denne 

måten «eier» av innholdet, og således ha ansvaret for å sørge for at innholdet er universelt 

utformet.  

Webdirektivet stiller derimot krav om at man i fremtiden må sørge for UU av blant annet 

Word- og PDF-dokumenter, hvilket kan løsne opp i problematikken rundt originaldokumenter 

(såfremt opprinnelig utgiver faktisk følger kravene). Spørsmålet er hva man skal gjøre med 

innhold som allerede er publisert eller skal publiseres i nærmeste fremtid hos Lovdata. 

Hvilken frihet har Lovdata til å foreta endringer i offentlige dokumenter? Dette er en 

utfordring virksomheten må ta stilling til i arbeidet med universell utforming. 

Norge har i utgangspunktet en av verdens mest ambisiøse lovgivning når det kommer til 

universell utforming av IKT. Dagens forskrift unntar ikke privat sektor fra kravene om 

universell utforming. Det store spørsmålet blir hvorvidt direktivet også skal gjelde privat 

sektor. En unntak for privat sektor er for meg lite sannsynlig. Dette medfører at det i 

fremtiden trolig stilles ytterligere krav til Lovdatas nettsider, hvilket virksomheten må ta 

høyde for. 

Det finnes en rekke virkemidler som kan være pådrivere for utbedring av Lovdatas løsninger. 

Tilsynet fører jevnlig tilsyn med enkeltvirksomheter, og før man aner ordet av det kan 

Lovdata ha blitt tatt med i en statusmåling. En mulig pådriver her er av økonomisk art – 

tvangsmulkt kan virke motiverende. Slik jeg ser det, er nok markedskreftene også en pådriver 

                                                

118 Cannon et al. (2018). 
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for universell utforming av Lovdata. I forbindelse med for eksempel fremtidige anbud er 

universell utforming en soleklar fordel å inneha. 

Lovdata jobber for tiden med å utvikle en rettskildeløsning for ansatte i og brukere av NAV, 

som skal utgjøre en del av Lovdatas nettsted. Funka, et selskap som spesialiserer seg på 

universell utforming, har blitt engasjert for å sørge for UU av den nye løsningen.119 Dette 

prosjektet kan kanskje bidra til å øke oppmerksomheten rundt universell utforming innad hos 

Lovdata. 

Hovedmotivasjonen bak universell utforming bør etter mitt syn komme innenfra. En 

påminnelse om viktigheten av å gjøre løsningene tilgjengelig på tvers av funksjonsevne er på 

sin plass. Viktigst av alt for Lovdata bør være brukerne, og at disse ikke bare er i stand til å 

bruke løsningene, men også finner dem gode i bruk. 

  

                                                

119 Sørensen (2019).  
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