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Om veilederen 
Denne veilederen er utviklet av Include AS ved Bente Krakhellen og Sverre Andreas 
Hilditch Holbye på oppdrag fra Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). Veilederen gir 
en introduksjon til hva universelt utformede elektroniske dokumenter er, hvordan 
universelt utformede dokumenter skal utformes og hvorfor det er viktig å lage 
universelt utformede dokumenter. Målgruppen for veilederen er ansatte i offentlig 
sektor som skal utarbeide elektroniske dokumenter for utveksling og publisering. 

Første del av denne veilederen (Kapittel 1 – 3) introduserer begrepene tilgjengelighet 
og universell utforming. Samtidig utdypes viktigheten av å lage universelt utformede 
elektroniske dokumenter for utveksling og publisering i offentlig sektor. Det vises 
hvordan mennesker med nedsatt funksjonsevne kan bruke hjelpeteknologier for å få 
tilgang til elektronisk informasjon. Men før vi kommer dit, vil vi redegjøre for den 
forståelsen av begrepet funksjonshemming som ligger til grunn for offentlige 
utredninger, lovverk osv. Dette er tatt med for å gi en bakgrunn og forsøke å vise 
hvordan denne veilederen vil være nyttig når offentlige dokumenter for utveksling og 
publisering skal utarbeides.  

Del to av veilederen (Kapittel 4 - 8) går nærmere inn på konkrete forhold knyttet til 
utforming av dokumenter som det offentlige skal publisere elektronisk. Her vises det 
hvordan en benytter forskjellige verktøy for tekstbehandling og teknikker i 
henholdsvis Microsoft Word 2003, Microsoft Word 2007 og OpenOffice Writer. 
Sentrale temaer i denne delen er tilgjengelighet til dokumentstruktur og innhold, og 
hensyn knyttet til visuelle forhold. Denne delen avsluttes med å se på hvordan man 
konverterer dokumenter mellom ulike formater. 

Tredje del (Kapittel 9) tar for seg metoder, verktøy og ressurser knyttet til å gjøre 
dokumenter tilgjengelige. Før du går i gang med del to av veilederen anbefales det å 
se på tabellene i kapittel 9. Disse forteller deg om viktige forhold knyttet til 
tekstbehandleren. Tabellene vil også være til hjelp når du skal velge hvilke verktøy 
du vil benytte deg av.  

Veilederen avsluttes med en 10-punkts liste (Kapittel 10) som gir deg rask oversikt 
over viktige forhold knyttet til det å utarbeide universelt utformede dokumenter, samt 
hvor i veilederen disse forholdene er nærmere omtalt. 

Konvensjoner for hurtigtaster 
De kapitlene som inneholder beskrivelser av hvordan ulike verktøy benyttes for å 
utforme dokumenter, inneholder også hurtigtaster for de ulike funksjonene. Vi har 
benyttet følgende konvensjon for hurtigtaster: (Alt+o), hurtigtasten er skrevet i 
parentes bak menyvalget eller funksjonen det gjelder. Plusstegn betyr at tastene skal 
trykkes samtidig. Dersom tastene ikke skal trykkes samtidig vil det stå: (Alt+a, 
deretter i). Alle bokstaver som skal trykkes er skrevet med små bokstaver.  
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Kapittel 1 
Hva er et universelt utformet dokument? 
I dag er det slik at personer med nedsatt funksjonsevne fortsatt møter barrierer som 
hindrer like muligheter til selvstendig aktivitet og deltakelse. Universell utforming er 
en forutsetning for å fjerne eksisterende funksjonshemmende barrierer og hindre at 
nye oppstår. Universell utforming betyr at produkter, tjenester og omgivelser er 
utformet på en slik måte at de kan brukes av alle.  
 
Den teknologiske utviklingen har gitt offentlig sektor en ny arena for samhandling 
med publikum, noe som har gitt alle utvidede muligheter for deltagelse. Et 
illustrerende eksempel på dette forholdet er ”Min Side” som er et offentlig 
servicekontor på internett. Siden informasjonen her er i digitalt format, er i 
utgangspunktet informasjonen blitt mer tilgjenglige for mennesker med ulike 
funksjonsnedsettelser enn den samme informasjonen er i papirformat. Dette skyldes 
bl.a. at tekniske hjelpemidler kan behandle og videreformidle informasjon når den 
foreligger elektronisk. 
 
Å ha tilgang til informasjon er nødvendig både for deltagelse i skole, arbeid og i 
samfunnet for øvrig, men det er viktig å understreke at digital publisering av 
informasjon ikke er ensbetydende med at den blir tilgjengelig for alle. Utarbeidelse og 
publisering av informasjon må skje på en korrekt måte dersom tilgjengeligheten skal 
ivaretas. Det blir derfor opp til hver enkelt i offentlig sektor å sikre at utarbeiding og 
publisering av informasjon gjøres på en slik måte at tilgjengeligheten ivaretas.  

Et universelt utformet elektronisk dokument er derfor et dokument som kan leses av 
alle, uavhengig av leserens funksjonsnivå, hjelpemidler og programvare. Alle vil her 
si både datasystemene som skal behandle dokumentene og personene som skal 
lese dem. 

Tilgjengelighet og universell utforming er to begreper som ofte benyttes om 
hverandre. Hvorvidt de to begrepene har samme betydning, kan diskuteres. For 
enkelhets skyld benyttes de om hverandre i denne veilederen.  

1.1 Funksjonshemming og funksjonshemmede barrierer 
Stortingsmelding nr. 40 (2002–2003), ”Nedbygging av funksjonshemmede barrierer”, 
er et viktig bidrag i arbeidet med universell utforming. Denne meldingen diskuterer 
også bruken av begrepet funksjonshemming:  

”Med nedsatt funksjonsevne menes tap av eller skade på en kroppsdel eller i en av 
kroppens funksjoner. Dette kan for eksempel dreie seg om nedsatt bevegelses-, 
syns- eller hørselsfunksjon, nedsatt kognitiv funksjon, eller ulike 
funksjonsnedsettelser pga. allergi, hjerte- og lungesykdommer. 
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Det er ingen selvfølge at personer med nedsatt funksjonsevne blir funksjonshemmet. 
En funksjonsnedsettelse behøver ikke resultere i begrensninger i samfunnsmessig 
deltakelse. Funksjonshemning oppstår når det foreligger et gap mellom individets 
forutsetninger og omgivelsenes utforming eller krav til funksjon”. (St.meld.nr. 40, 
2002–2003, s. 8.) 

Begrensningene er ikke bare knyttet til individ. Situasjonen og omgivelsene individet 
befinner seg i, kan også virke begrensende. Slik kan alle oppleve å være mer eller 
mindre funksjonshemmet fra tid til annen.  

Tenk deg at du er på hytta og vil betale regninger i nettbanken med mobiltelefonen. 
Hvis din nettbank da ikke fungerer på din mobiltelefon, kan vi si at det foreligger en 
teknologisk funksjonshemming. De forutsetningene du har (mobiltelefonen), og de 
kravene nettbanken stiller (f.eks. Internet Explorer i spesifikk oppløsning), samsvarer 
ikke. Et naturlig spørsmål blir da: Er det deg og din mobiltelefon det er noe galt med, 
eller er det banken som har utformet sine systemer på en ”gal” måte? 

Eksemplet med nettbank og mobiltelefon representerer de samme problemstillingene 
som mennesker med funksjonsnedsettelser møter når de skal lese offentlige 
dokumenter med eller uten ulike hjelpemidler. Er dokumentene utformet på en slik 
måte at alle kan lese dem? Eller er de utformet slik at de ekskluderer grupper av 
mennesker?  

 

Sammenhengen mellom universell utforming og muligheter for selvstendighet og deltagelse. 



 

 

8 

 

En slik forståelse av funksjonshemming innebærer at enhver produsent og distributør 
av offentlige dokumenter direkte påvirker i hvilken grad en funksjonsnedsettelse hos 
individet medfører begrensede muligheter for å delta.
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Kapittel 2 
Brukere med ulike behov og aktuelle IKT- hjelpemidler 
På bakgrunn av den forståelsen av funksjonshemming som det er gjort rede for i 
kapittel 1, skal vi nå se nærmere på hva et universelt utformet elektronisk dokument 
er.  

2.1 Samspillet mellom dokument, hjelpeteknologi og leser 
De fleste mennesker leser et dokument ved hjelp av synet og navigerer effektivt og 
raskt ved hjelp av mus. Det finnes imidlertid mange som har andre forutsetninger når 
de skal lese eller navigere i dokumenter. Disse benytter ofte det som generelt kan 
omtales som hjelpemiddelteknologier. Samspillet mellom dokument, teknologi og 
leser er til dels komplisert. For å gi en forståelse av hvorfor dokumenter bør 
utarbeides i henhold til denne veilederen, vil vi se på hvordan de vanligste 
hjelpemiddelteknologiene fungerer. Det finnes mange ulike hjelpemidler, og følgelig 
en rekke ulike forhold å ta hensyn til. 

 
En forenklet modell av samspillet mellom dokument, hjelpemidler og leser. 

De som av ulike årsaker ikke har direkte tilgang til dokumentet, må ha det som kalles 
mediert tilgang, det vil si at tilgangen går via en hjelpemiddelteknologi. 
Hjelpemiddelet kan ses på som en agent mellom dokumentet og leseren som tolker 
og re-presenterer informasjonen i dokumentet og brukerens handlinger. For å vise 
konsekvensene av mediert tilgang vil vi gi et eksempel som belyser samspillet 
mellom dokument, teknologi og leser.  

Et eksempel på en hjelpemiddelteknologi er programvare som brukes av mennesker 
med lese- og skrivevansker. Det å kunne se dokumentet er ikke ensbetydende med å 
kunne lese det. En vanlig løsning er da å ta i bruk et hjelpemiddel som henter teksten 
fra dokumentet og leser den opp ved hjelp av syntetisk tale.  
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2.2 Struktur og formatering 
Det er ikke bare dokumentets tekst (innholdet) i seg selv som gir informasjon til 
leseren. Måten innholdet er strukturert og formatert på, formidler også informasjon.  
Struktur innebærer å definere hva innholdet er, for eksempel overskrift, kulepunkter 
og spalter. Formatering innebærer å definere hvordan noe skal se ut, for eksempel 
hvordan overskriften skal se ut, å understreke, bruke farge eller tekststørrelse. Dette 
er nærmere omtalt i kapittel 4.  

For personer med normalt syn, er det ofte tilstrekkelig å se tekstens visuelle struktur 
og formatering, for å skaffe seg nødvendig oversikt over et dokument.  Mange 
mennesker med nedsatt syn klarer derimot ikke å få med seg det visuelle uttrykket 
som formidles av struktur og formatering.  

Det er derfor avgjørende at hjelpemidler for denne gruppen er i stand til å formidle 
både innholdet, strukturen og formateringen i dokumentet til leseren. Det fordrer at 
dokumentet inneholder strukturell informasjon, altså hva elementene er, for at 
hjelpemiddelet skal kunne videreformidle denne informasjonen til brukeren. 

For eksempel er typiske grafiske kjennetegn for en overskrift at bokstavene er litt 
større og kanskje litt tykkere enn i teksten for øvrig (formatering). Brukere som ikke 
kan se, går glipp av slike kjennetegn og er avhengig av at overskriften er merket, 
eller ”tagget”, slik at hjelpeteknologien (og Word) får informasjon om at dette er en 
overskrift. Når overskrifter og lignende strukturelle elementer er riktig utformet, 
oppnår brukere av hjelpemidler effektiv navigasjon og orientering i dokumentet. Det 
er den samme strukturen forfatteren kan bruke til å generere automatisk 
innholdsfortegnelse.  

Hjelpemiddelets evne til bl.a. å formidle overskrifter til brukeren er svært viktig, men 
det forutsetter at dokumentet kan formidle informasjon om strukturelle elementer som 
overskrifter til hjelpemiddelet. Vi skal i neste kapittel se nærmere på forskjellige 
dokumentformater og tekstbehandlere.  
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Kapittel 3 
Standarder, dokumentformater og verktøy for tekstbehandling 
Det økte fokuset på, og kravet om universelt utformede dokumenter i det offentlige, 
kan også ses i forhold til politiske føringer knyttet til ulike dokumentstandarder. 
Standardiseringsrådet har utarbeidet en referansekatalog for IT-standarder i offentlig 
sektor. I den har rådet blant annet vedtatt hvilke standarder og formater som skal 
benyttes for elektroniske dokumenter i forbindelse med utveksling og publisering av 
dokumenter i offentlig sektor. Det er disse formatene som er aktuelle for denne 
veilederen.  

3.1 Referansekatalogen og bruksområder for formater 
Referansekatalogen spesifiserer følgende formater med tilhørende bruksområder: 

Standard / Format Bruksområde 

HTML 

(Hyper Text Markup 

Language) 

Primærformat for publisering av dokumenter med 
tekstlig innhold på statlige nettsider.  

ODF 

(Open Document Format) 

Primærformatet når dokumenter skal kunne redigeres 
av leser/ mottager. Eksempler kan være avtaler og 
kontrakter. 

 

PDF 

(Portable Document Format) 

Primærformat når dokumentet ikke skal kunne 
redigeres av leser / mottager, og der det er sentralt å 
bevare dokumentets visuelle layout og formatering. 
F.eks. informasjonsskriv og dokumenter i forbindelse 
med saksbehandling .  

Når det av spesielle grunner må publiseres dokumenter i andre formater enn HTML/ 
XHTML, skal altså dokumentstandardene PDF og ODF benyttes. Både PDF- og  
ODF-formatet finnes i flere versjoner. Denne veilederen vil bare omtale de 
versjonene som er valgt ut og presentert i referansekatalogen.  

3.2 Referansekatalogen og formater 
Tabellen under gir en oversikt over standarder og formater som er aktuelle i henhold 
til Statens referansekatalog. Kolonnen ”Verktøy” gir eksempler på verktøy som kan 
benyttes for å produsere og lese dokumenter i et gitt format.  
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Standard/ format Fil- etternavn Verktøy 

HTML 

HTML 4.01 (W3C 1999) 
XHTML 1 (W3C 2000) 

HTML/XHTML Her fines det en rekke 
forskjellige verktøy.  

ODF 1.1 

( OASIS, februar 2007) 

 

ODT 

Microsoft Word 2007 SP2, 
OpenOffice.org 2.x / 3.x 

IBM Lotus Symphony 

PDF 1.4 – 1.7 

(ISO 32000-1: 2008) 

PDF/A  

(ISO 19005-1) 

 

 

PDF 

Adobe Acrobat,  

Microsoft Word 2007 SP2 

OpenOffice.org 2.x / 3.x 

OOXML  

(ECMA-376 2. Utgave) 

DOCX Microsoft Word 2007 

DOC  

(Proprietær standard fra 
Microsoft) 

DOC Microsoft Word 97 - 2003 

Som nevnt innledningsvis er det et uttalt mål fra regjeringens side at offentlige sektor 
i størst mulig grad skal benytte åpne IT-standarder. Samtlige formater i tabellen over 
er basert på åpne standarder, med unntak av ”DOC”. Referansekatalogen oppfordrer 
imidlertid til parallellpublisering, det vil si at dokumentet publiseres i flere forskjellige 
formater. Slik sikrer man at flest mulig kan lese innholdet i det. Dette medfører at du 
kan benytte deg av DOC eller DOCX dersom du i tillegg har publisert dokumentet i 
en av de utvalgte standardene.  

3.2.1 Om PDF/A og universell utforming 
Etter 1. januar 2009 er det formatet PDF/ A som skal brukes ved arkivering, jf. 
http://www.arkivverket.no/webfelles/vedtak/5538aafk.pdf (PDF). 

PDF/ A finnes i to alternativer, henholdsvis PDF /A- 1a og PDF/A 1b. Verken 
riksarkivaren eller referansekatalogen gir nærmere bestemmelser om bruken av dem. 
Forskjellene mellom de to alternativene tas med her ettersom det har betydning for 
tilgjengeligheten. PDF/A-1a kan være mer krevende å bearbeide enn PDF/A-1b, men 
er også langt mer tilgjengelig.  

http://www.arkivverket.no/webfelles/vedtak/5538aafk.pdf�
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PDF/A- 1a produserer ”taggede” dokumenter, hvor logisk (dokument)struktur og 
tekstinnhold bevares i naturlig leseorden (se mer om dette i kapittel 4). PDF/ A- 1b 
nøyer seg med å opprettholde dokumentets utseende, uten beskrivelser av selve 
innholdet. PDF/A-1a oppfyller kravene til tilgjengelige dokumenter og må derfor 
benyttes når dokumenter skal være tilgjengelige. PDF/A-1b, derimot, er ikke i stand til 
å ivareta en tilstrekkelig tilgjengelighet. Med andre ord må PDF/A-1a benyttes 
dersom dokumenter skal publiseres og distribueres i PDF/A formatet. 

3.3 Dokumentformater sikrer ikke tilgjengelighet i seg selv 
Det som er sagt over betyr at informasjon ikke skal publiseres i et format som krever 
et bestemt program for å åpne det. Det betyr f.eks. at dokumenter fra Microsoft Word 
ikke skal legges ut som DOC eller DOCX uten at de også finnes i et åpent format 
som HTML, PDF eller ODF.  

Det er imidlertid ikke slik at bruk av de utvalgte dokumentformatene i seg selv sikrer 
tilgjengelige dokumenter. Det er innholdets beskaffenhet som avgjør om et dokument 
er tilgjengelig eller ikke. Hvordan du produserer dokumenter, kommer vi inn på i 
veilederens del 2.  
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Kapittel 4 
Dokumentstruktur og innhold 
Struktur innebærer å definere hva forskjellig innhold som bilder og tekst i dokumentet 
er, for eksempel overskrift, lister og spalter. Formatering innebærer å definere 
hvordan noe skal se ut, for eksempel hvordan overskriften skal se ut, å understreke 
ord, bruke farge eller tekststørrelse. 

Struktur og formatering er avgjørende for å oppnå god tilgjengelighet i dokumenter. 
Struktur i et dokument kan innebære mer en det man direkte vil kunne observere ved 
å se på dokumentet. Det som leseren visuelt sett oppfatter som struktur, trenger slett 
ikke å bli oppfattet slik når det skal leses av teknologier som f. eks hjelpemidler.  

For at strukturen i dokumentet skal bli tilgjengelig, er det viktig at det tas nødvendige 
hensyn allerede i utarbeidelsen av dokumentet, slik at strukturen blir selve ryggraden 
i det. Sentralt i struktureringsarbeidet er å benytte tekstbehandlerens verktøy for 
formatering og stiler. 

Et godt strukturert dokument er ikke bare en forutsetning for universell utforming. Det 
er også viktig dersom man senere skal konvertere dokumentet til andre 
dokumentformater.  

4.1 Likt, men likevel ulikt 
Ser vi på dokumentene i illustrasjonen under, kan vi raskt konkludere med at de to 
dokumentene er helt identiske. Visuelt sett så er de også det. 
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Det er imidlertid vesentlige forskjeller mellom dem. Dokumentet til venstre inneholder 
ikke strukturell informasjon, mens dokumentet til høyre gjør det. Vi kan altså ikke 
uten videre se om dokumenter inneholder strukturell informasjon.  

4.1.1 Den gale måten 
I dokumentet til venstre er utformingen utelukkende basert på visuelle egenskaper 
(formatering) som ”simulerer” effekten av å bruke tekstbehandlerens verktøy for å 
legge til strukturell informasjon. Vi kan altså se at det er en overskrift fordi noe av 
teksten er uthevet, sentrert og større. Men dokumentet selv ”vet” ikke at det 
inneholder en overskrift og kan følgelig ikke gi informasjonen videre til 
hjelpeteknologier.  

4.1.2 Den riktige måten 
I dokumentet til høyre er overskriften ”Tilgjengelighet”, og listen med gode råd lagd 
ved hjelp av verktøy i tekstbehandleren som angir strukturell informasjon om teksten. 
Overskriften og punktlisten er definert ved hjelp av stiler. Denne informasjonen kan 
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formidles videre (illustrert i figuren over med grønne piler) til andre programmer som 
f.eks. Adobe Acrobat eller til hjelpemidler.  

Ved hjelp av strukturell informasjon kan tekstbehandlere, 
dokumentbehandlingssystemer og hjelpeteknologier avlese og bearbeide 
dokumentet maskinelt. Et kjent eksempel er automatisk genererte 
innholdsfortegnelser.  

Siden vi ikke alltid vet hvem som leser dokumentet, må vi ikke anta at alle uten videre 
er i stand til å se at noe av teksten er en overskrift. De som er avhengige av 
hjelpeteknologier som tolker og (re)presenterer innholdet ved hjelp av lyd eller 
punktskrift, kan ikke nyttiggjøre seg den visuelle layouten i et dokument når de f.eks. 
skal finne ut av leserekkefølgen. Leserekkefølge vil si at tekst leses under riktig 
overskrift, og at tekst i kolonne 1 leses før tekst i kolonne 2 o.l. Et tilgjengelig 
dokument må derfor inneholde informasjon om struktur som bl.a. tillater 
hjelpeteknologier å presentere innholdet i en logisk leserekkefølge.  

4.2 Hva er formatering? 
De fleste forbinder formatering med å 
endre på tekstens font, størrelse, farge, 
understrekning,

4.3 Hva er stiler?  

 kursiv osv. Dette er 
formatering som først og fremst har en 
visuell karakter, uten at den gir 
dokumentet struktur. Vi omtaler denne 

typen formatering i kapittel 5, ”Visuelle 
forhold og hensyn”. Resten av dette 
kapitlet er viet formateringstyper som 
påvirker innholdets struktur. F.eks., 
bruk av tabeller, bruk av overskrifter 
eller bruk av spalter slik som i denne 
teksten. 

En stil er et sett med ferdig definerte formateringsegenskaper som kan brukes på 
tekst, tabeller og lister i dokumentet. Når man bruker en stil, bruker man en hel 
gruppe formater i en enkel operasjon i stedet for å endre skriftstørrelse, font og farge 
i flere enkeltoperasjoner. Bruk av ferdig definerte stiler gir både det utseendet man 
ønsker og gir informasjon om dokumentets struktur. Denne informasjonen kan gis 
videre til hjelpeteknologier, eller f.eks. brukes til å generere innholdsfortegnelser 
dersom det er snakk om overskrifter.  
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I forhold til tilgjengelighet bør man være ekstra oppmerksom på følgende strukturelle 
elementer: 

• Språk 
• Overskrifter 
• Lister (både punktmerkede og nummererte) 
• Spalter 
• Tabeller 
• Hyperkoblinger / lenker 

4.4 Hvordan bruke strukturelle element 
Vi skal nå gå gjennom hvordan elementene i listen over skal utformes i Microsoft 
Word 2003, Microsoft Word 2007 og i OpenOffice Writer versjon 3.  

4.5 Angi språk 
For de som bruker opplesing, er det viktig at man oppgir hvilket språk teksten er 
skrevet i, slik at hjelpeteknologier automatisk kan avgjøre hvilken stemme som skal 
brukes ved opplesingen. I tekstbehandlingsprogrammene kan flere språk angis i det 
samme dokumentet. Dette kan gjøres manuelt, eller tekstbehandlingsprogrammet 
kan settes opp til å oppdage og endre språk automatisk. 

4.5.1 Microsoft Word 2003 
1. Merk et tekststykke eller all tekst dersom du vil gjøre språket gjeldende for 

hele dokumentet. 
2. Velg ”Verktøy” (Alt+e) på menylinjen.  
3. Velg ”Språk” i menyen og deretter ”Angi språk …”. Dialogboksen ”Språk” 

kommer frem. Velg ønsket språk i listen og trykk ”OK”.  

 
 
 OBS: For å unngå at Word automatisk bytter 
språk, kan du fjerne haken fremfor ”Identifiser 
språk automatisk”. Husk da å angi språk 
manuelt dersom du skal skrive tekst i et annet 
språk enn først angitt.  
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4.5.2 Microsoft Word 2007 
1. Merk et tekststykke eller all tekst dersom du vil gjøre språket gjeldene for hele 

dokumentet.  
2. Velg kategorien ”Se gjennom” (Alt+o) og klikk ikonet ”Angi språk” (merket med 

rødt) i gruppen ”Korrektur”. 

 

 Dialogboksen ”Språk” kommer frem (lik den som er vist over i Microsoft Word 
2003).  

3. Velg ønsket språk i listen og trykk ”OK”.  

OBS:  
For å unngå at Word automatisk bytter språk, kan du fjerne haken fremfor ”Identifiser 
språk automatisk”. Husk da å angi språk manuelt dersom du skal skrive tekst i et 
annet språk enn først angitt.  

4.5.3 OpenOffice Writer 
1. Merk teksten du vil angi språk for og velg ”Verktøy” (Alt+e) på menylinjen.  
2. Velg menyvalget ”Språk”. I språkmenyen velger du ”For utvalget”, ”For avsnitt” 

eller ”For all tekst” avhengig av hva du har merket. Skal du bruke et annet 
språk, velger du menyvalget ”Andre …”.  
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4.6 Overskrifter 
Overskrifter formidler dokumentets oppbygging og gir mulighet for rask navigasjon. 
Dette må ikke undervurderes i forbindelse med tilgjengelighet. Hjelpeteknologier tilbyr 
ulike verktøy som gjør at brukeren, uavhengig av plassering i dokumentet, kan hoppe 
direkte til en overskrift og dermed slippe å lete.  

Bruk overskriftsstilene (Overskrift 1, Overskrift 2, Overskrift 3 osv.) i 
tekstbehandlingsprogrammet når du lager overskrifter. Overskriftene må ha en logisk 
struktur. Det betyr at overskrift på nivå 1 må komme før overskrift på nivå 2 osv.  

4.6.1 Microsoft Word 2003  

 

 Klikk på ikonet ”Stiler og formatering” (Alt+o, deretter i) og velg overskriftstil. 

4.6.2 Microsoft Word 2007 

 

Klikk på kategorien ”Hjem” (Alt+Ctrl+Skift+s) og velg overskriftstil i gruppen ”Stiler”.  

4.6.3 OpenOffice Writer 

  

Velg overskrifter på verktøylinjen ”Formatering” eller klikk på ikonet ”Stilbehandler” 
(F11) og velg overskriftstil.  

4.7 Lister 
De fleste hjelpemiddelteknologier tilbyr funksjonalitet for å gå direkte til (eller hoppe 
over) lister. Leseren får i tillegg informasjon om hvor mange punkter som finnes i 
listen. Lister brukes for å samle og gruppere relatert informasjon i dokumentet. 

Felles for alle tre tekstbehandlerne er at du kan lage både nummererte lister og 
punktlister uten bruk av mus.  

• Skriv * og trykk mellomrom for å starte en punktliste (unummerert liste).  
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• Skriv 1. og trykk mellomrom for å starte en nummerert liste.  
• Trykk enter eller ”slett bakover” (backspace) for å avslutte bruk av lister.  

4.7.1 Microsoft Word 2003 

  

Velg ønsket listestil på verktøylinjen ”Formatering”. 

4.7.2 Microsoft Word 2007 

  

Klikk på kategorien ”Hjem” og velg listestil. 

4.7.3 OpenOffice Writer 

  

Velg ønsket listestil på verktøylinjen ”Formatering”.  

4.8 Spalter  
Spalter deler tekst inn i to eller flere kolonner. Dersom du skal strukturere innholdet i 
spalter, må du benytte funksjonen i tekstbehandleren for dette. Du må ikke bruke 
tekstbokser eller tabeller.  

OBS: For å ivareta tilgjengeligheten anbefaler vi at du ikke bruker spalter i det som er 
ment å være redigerbare dokumenter (ODT, DOC, DOCX). Mange hjelpeteknologier 
har problemer med behandling av spalter i slike dokumenter. 

4.8.1 Microsoft Word 2003 

  

Klikk på ikonet ”Spalter” på verktøylinjen ”Standard” (Alt+o, og deretter r). 

4.8.2 Microsoft Word 2007 

  

Velg kategorien ”Sideoppsett” (Alt+p) og klikk på ikonet ”Spalter” (j). 



 

 

21 

 

4.8.3 OpenOffice Writer 

 

 Klikk ”Format” (Alt+o) på menylinjen og velg ”Spalter”. 

4.9 Tabeller 
Tabeller kan være vanskelig å orientere seg i og navigere i for dem som bruker 
hjelpemidler. Korrekt merking og bruk av overskriftsrader er avgjørende for 
tilgjengeligheten.  

4.9.1 Hjelpeteknologiers behandling av tabeller  
For at en hjelpeteknologi skal identifisere tabeller i dokument, er det nødvendig at 
innholdet (data) i tabellen er korrekt angitt. Hjelpeteknologier vet ikke nødvendigvis 
hvordan tabeller skal leses for at informasjonen skal følge den logiske rekkefølgen. 
Det er derfor viktig at du, der det er mulig, definerer radoverskrifter slik at 
hjelpeteknologier kan knytte celleinnhold til disse.   

En person som leser tabellen under ved hjelp av tale (opplesing) for å kompensere 
for manglende syn, får bare høre tallet 5 når han står i cellen som er merket med rødt 
dersom radoverskrifter ikke er definert. Hvis du definerer raden med ”Karakter A”, 
”Karakter B” og ”Karakter C” som radoverskrift, vil vedkommende også få vite at tallet 
5 representerer karakteren B.  

 

Før vi går gjennom hvordan du kan lage tabeller i de ulike tekstbehandlerne slik at de 
teknisk sett er tilgjengelige, vil vi nevne et forhold som altfor sjelden omtales i 
forbindelse med tilgjengelighet. Tabeller er flerdimensjonale, mens hjelpeteknologier 
og (alternative) sansemodaliteter, f.eks. hørsel og/eller taktil sans, ikke er spesielt 
godt egnet til å fange opp flere dimensjoner sammenlignet med synssansen. Selv 
verdens mest (teknisk sett) tilgjengelige tabell kan derfor være komplisert å lese.  

4.9.2 Unngå komplekse tabeller 
For å ivareta den tekniske tilgjengeligheten i tabeller bør du unngå å lage dem 
komplekse. En kompleks tabell kan f. eks. være å bruke en tabell i en annen tabell. 
Bildet under er et eksempel på det.   
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 En av grunnene til at slike komplekse tabeller blir utilgjengelige, er at det ikke er 
mulig å knytte sammen rad og kolonneoverskrifter. Har du en kompleks tabell, vil vi 
anbefale at du lager en kort tekst som oppsummerer innholdet og hensikten med 
tabellen. Teksten må komme like før eller like etter tabellen. 

4.9.3 Microsoft Word 2003 

 

1. Klikk på ikonet ”Sett inn tabell” på verktøylinjen ”Standard” (Alt+t, deretter i).  
2. Velg antall rader og kolonner.  

4.9.4 Microsoft Word 2007 

 

1. Velg kategorien ”Sett inn” (Alt+w) og klikk på ikonet ”Tabell” (t).  
2. Velg antall rader og kolonner.  
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4.9.5 OpenOffice Writer 

 

1. Klikk på ikonet ”Tabell” på verktøylinjen ”Standard” (Ctrl+f12).  
2. Velg antall rader og kolonner.  

4.10 Definere tabelloverskrifter 
Når du har opprettet tabellen, skriver du inn overskrifter i den første raden. I tabellen 
under er ”Navn”, ”Alder” og ”By” eksempler på radoverskrifter.  

Navn Alder By 

Lasse Hansen 36 Stavanger 

 

4.10.1 Microsoft Word 2003 og 2007  
 

1. Sett markøren i første rad i 
tabellen og klikk høyre 
museknapp.  

2. Velg ”Egenskaper for tabell” 
i menyen.  

3. Velg fanearket ”Rad” i 
dialogboksen og kryss av 
for valget ”Gjenta som 
overskriftsrad øverst på 
hver side”.  

 

 

 

 

OBS: Innhold i denne menyen varierer, og dermed kan du oppleve at posisjon til 
menyvalget også varierer. Valget er bare tilgjengelig når du står i tabellens første rad.  
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4.10.2 OpenOffice Writer 
1. Merk første rad i tabellen og trykk 

F11 for å få frem ”Stilbehandler”.  
2. I listen over stiler velger du 

”Tabelloverskrift” slik som vist i 
bildet til høyre. 

 

 

 

 
 

 

 

4.11 Hyperkoblinger/ Hyperlenker 
Når det gjelder lenker, er det ikke noe spesielt du må tenke på med hensyn til selve 
opprettelsen av lenkene i dokumentet ditt. Som vi var inne på i kapittel 2, tilbyr en 
rekke hjelpeteknologier å trekke ut lenker fra dokumentet og presentere disse i en 
egen oversikt (liste) slik at man raskere kan finne og navigere til en gitt lenke. Det du 
imidlertid må tenke på er navnet på lenken, altså selve lenketeksten.  

For det første bør lenketekst være forståelig når den står for seg selv. F.eks. vil ikke 
lenketeksten ”les mer” gi en indikasjon på hva lenken handler om, og det blir 
vanskelig for leseren å avgjøre om lenken er relevant eller ikke. Eksempel på en 
beskrivende lenketekst kan være: ”Les mer om universell utforming”.  

For det andre må du benytte unik tekst på lenker som peker på forskjellige ressurser. 
Dersom f.eks. to lenker i det samme dokumentet heter ”nyttige eksempler” og peker 
til to forskjellige steder der man finner ”eksempler”, vil det være vanskelig for leseren 
å vite hvilken lenke han/hun skal benytte seg av.  

OBS: Vær oppmerksom på at i enkelte tilfeller vil hjelpeteknologien fjerne lenker med 
samme navn. Typisk tas det da vare på den første lenken med et gitt navn, og alle 
etterfølgende lenker med samme navn blir rett og slett borte fra oversikten. 
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Kapittel 5 
Visuelle forhold og hensyn 
Presentasjon dreier seg om dokumentets visuelle uttrykk, og det er nødvendig å 
tenke på tilgjengeligheten også her. Man må være klar over forskjellen mellom det 
som er lagd for å fryde øyet, og det som har til hensikt å formidle informasjon og 
mening.  

5.1 Bilder 
Det er lett å skjønne at f.eks. synshemmede kan ha vansker med å se detaljer i 
bilder, eller at de ikke kan se bilder i det hele tatt. Bilder har derfor blitt et klassisk 
eksempel på en tilgjengelighetsbarriere. De trenger imidlertid ikke å være en barriere 
dersom de brukes korrekt. 

Det som kompliserer bruk og utforming av bilder, er at de benyttes til forskjellige 
formål. Grovt sett finnes det tre kategorier: 

1. Bilder som kun er dekorative og som utelukkende skal gi en visuell opplevelse, 
f.eks. bakgrunnsbilder. 

2. Bilder som formidler et enkelt budskap, f.eks. logoer og fotografier som har en 
direkte sammenheng med innholdet.  

3. Bilder som formidler et sammensatt budskap, f.eks. en graf eller en mer 
kompleks illustrasjon. 

Mens det første punktet dreier seg om dekorativ bruk av bilder, dreier de to neste seg 
om bilder som formidler et budskap eller en mening. Å bruke bilder korrekt innebærer 
derfor i første omgang å avgjøre om bildet er dekorativt eller ikke. Bilder som er mer 
enn dekor, skal ha en tekstlig beskrivelse av innholdet på bildet. Dette kalles en 
alternativ tekst og er ment til å formidle informasjonsinnholdet i bildet.  

Hvis du er i tvil om hvilke bilder som er dekorative og hvilke som er meningsbærende 
og har betydning for innholdet, kan du gjøre en liten test. Kan du fjerne bildet fra 
dokumentet uten at innholdet endres eller taper mening, er det et dekorativt bilde. 
Slike bilder skal ha en blank (tom) alternativ tekst.  

Bruker du bilder i dokumentet som er så komplekse at meningen eller budskapet ikke 
lar seg formidle via en alternativ tekst alene, må du i tillegg ha en tekstlig beskrivelse 
av bildets innhold og mening like foran eller bak bildet.  

Det finnes selvsagt unntak som kompliserer inndelingen over. Det viktigste forholdet 
å ha i tankene i vurderingen av hvilke bilder som skal ha alternativ tekst og hvilke 
som skal ha blank alternativ tekst, er bildets relevans i forhold til teksten i 
dokumentet. Vær oppmerksom på at informasjonsmengden fra talen kan bli stor for 
dem som bruker opplesing. Dette gjør at det i forbindelse med tilgjengelighet er like 
viktig å redusere mengden ikke-relevant informasjon, som det er å gi tilgang til den 
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relevante informasjonen. Vi råder deg til å unngå bruk av spesialtegn i alternativ 
tekster 

Det er ikke mulig å gi absolutte løsninger på disse problemstillingene, ettersom det 
alltid vil være individuelle forskjeller og preferanser. Det som imidlertid er viktig, er at 
du er konsekvent i gjennomføringen når du bruker alternativ tekst – og i utformingen 
av den.  

5.1.1 Alternativ tekst i Microsoft Word 2003 

 
1. Høyreklikk på bildet og velg ”Formater bilde” (Alt+a, og velg ”Bilde …”).  
2. Dialogboksen ”Formater bilde” kommer opp som vist under. 
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3. Velg fanearket ”Web”. Skriv inn en kort og presis alternativ tekst som beskriver 
innholdet på bildet i tekstfeltet ”Alternativ tekst”. I vårt eksempel bruker vi en 
logo. Vi har derfor valgt å benytte alternativ teksten ”Logo Include”.  

5.1.2 Alternativ tekst i Microsoft Word 2007 

 
1. Høyreklikk på bildet og velg ”Størrelse” (Alt+j, deretter s+z). 
2. Dialogboksen ”Størrelse” kommer opp som vist under. 
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3. Velg fanearket ”Alternativ tekst”. Filnavnet kommer automatisk i feltet 
”Alternativ tekst”. Slett dette og skriv inn en kort og presis tekst som beskriver 
innholdet på bildet. I vårt eksempel bruker vi en logo. Vi har derfor valgt å 
benytte alternativ teksten ”Logo Include”.  

5.1.3 Alternativ tekst i OpenOffice Writer 
1. Høyreklikk på bildet (Alt+o) og velg ”Bilde …” på menyen.  

  

2. Dialogboksen ”Bilde” kommer opp som vist under. Velg fanearket 
”Alternativer”.  

3. I feltet ”Alternativ (bare tekst)” skal du skrive inn en kort og presis tekst som 
beskriver innholdet på bildet. I vårt eksempel bruker vi en logo. Vi har derfor 
valgt å benytte alternativ teksten ”Logo Include”. 

 

5.2 Bilder av tekst 
Tekst er tekst som er skrevet inn, eller skannet inn og etterbehandlet slik at den er 
blitt redigerbar. Et bilde av tekst er bilde og ikke tekst, og dermed ikke redigerbar. 
Under vises et bilde av tekst, med bildeteksten ”Eksempel på bilde av tekst”.  
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Eksempel på bilde av tekst 

Når du lager dokumenter, må du så langt det er mulig ivareta muligheten for at den 
enkelte leser selv kan gjøre individuelle tilpasninger i forhold til å kunne manipulere 
med farger i dokumentet. For å ivareta muligheten til å tilpasse bakgrunns- og 
forgrunnsfarge, samt få innholdet opplest, er det nødvendig at teksten i dokumentet 
er tekst og ikke et bilde av tekst.  

Ofte benyttes bilder av tekst i stedet for tekst i seg selv, noe som er med på å gjøre 
innholdet utilgjengelig for de av leserne som er avhengige av å manipulere med 
farger og skriftstørrelse. Et annet forhold knyttet til bilder av tekst fremfor tekst, er at 
teksten som finnes på bildet, ikke er tilgjengelig for teknologier.  

5.3 Bruk av farger og kontraster 
Fargevalg dreier det seg først og fremst om å få til en god kombinasjon av 
bakgrunns- og forgrunnsfarge og på den måten sikre god kontrast for leseren. Hvilke 
fargekombinasjoner som oppleves som gode kontraster, vil variere fra person til 
person, men noen generelle retningslinjer bør du følge.  

1. Ikke tro at det du opplever som høy kontrast, oppleves likt for en med en 
synsvansker.  

2. Overdriv forskjellen mellom lyse og mørke toner, generelt kan du gi det du 
opplever som lyse toner, noe mer lys og det du oppfatter som mørke toner, 
noe mindre lys. Lys er den desidert viktigste faktoren for å skape kontrast.  

3. Overdriv forskjellen mellom valget av bakgrunns- og forgrunnsfarge. Velg 
farger som har stor avstand fra hverandre (f.eks. svart og gul). 

4. Dersom tekststørrelsen allerede er stor vil dette til en viss grad kompensere 
for lav kontrast.  

 

Som eksemplene illustrerer, har kontrasten stor betydning for lesbarheten. Det er lett 
å se at noen fargekombinasjoner gir bedre kontrast enn andre. Dersom du er i tvil om 
kontrastforholdene er gode nok, finnes det ulike verktøy og ressurser på Internett 
som måler dette. Du finner mer informasjon som slike verktøy i kapittel 9. 

5.3.1 Ikke formidle informasjon med bare farge 
Farger kan være godt egnet til å formidle informasjon. Men vær klar over at det ikke 
er alle som kan se farger. Dersom du skal benytte farger, må du altså i tillegg sørge 
for at det du vil formidle ved bruk av fargen, også kan oppfattes dersom mottageren 
ikke ser farger, f.eks. ved at du gir en tekstlig beskrivelse. 
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5.4 Fonter / Skrifttyper 
En font omtaler vi på norsk som 
skrifttype. En skrifttype 
kjennetegnes ved at den har lik 
stil og profil på hvert enkelt 
tegn (bokstaver, tall og 
symboler) som finnes for den 
aktuelle skrifttypen.  

Det finnes mange forskjellige 
skrifttyper. Noen er først og fremst utviklet for bruk i trykk (på papir), andre er utviklet 
for bruk på skjerm mens atter andre er utviklet for å passe både på skjerm og på 
trykk. For å ivareta tilgjengeligheten for alle leserne er det flere forhold som må tas i 
betraktning.  

5.4.1 Kategorier av skrifttyper 
Skrifttyper kan deles inn etter forskjellige kriterier. I vår sammenheng er formålet å 
kategorisere ut i fra hva som har betydning for universell utforming.  

Vi skiller mellom: 

1. Skrifttype med seriffer 
En skrift av typen serif er kjennetegnet ved at den har små grafiske detaljer på 
enden av de strekene som utgjør bokstaver og tegn. I tillegg vil en serif 
skrifttype ha ulik tykkelse på strekene som benyttes for å lage et tegn. Et 
typisk eksempel på en serif font som mange kjenner til, er Times New Roman. 
Foruten Times New Roman hører Georgia og Cambria til denne familien. 
 

2. Skrifttype uten seriffer 
En skrift av typen sans-serif har ikke grafiske detaljer på enden av strekene 
som utgjør bokstaver og tegn, og den vil ha lik tykkelse på strekene som 
benyttes for å lage et tegn. Disse skrifttypene kan altså sies å være renere 
enn en serif skrifttype. Eksempler på skrifttyper i denne familien er Arial, 
Helvetica, Verdana og Calibri.  

3. Kunstneriske skrifttyper.  
Det finnes mange forskjellige kunstneriske skrifttyper. Felles for de fleste er at 
tegnene ofte inneholder ornamenter og er rike på grafiske detaljer. Disse 
skrifttypene anbefales ikke å bruke ettersom de kan være vanskelige å lese.  
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Det er gjort en del forskning rundt 
skrifttyper og lesbarhet, og 
konklusjonene varierer. Likevel kan det 
se ut som at de fleste leser best på 
skjerm med en skrifttype uten seriffer, 
mens på papir leser man best med en 
skrifttype med seriffer. I tillegg vil en 
skrifttypes lesbarhet sterkt påvirkes av 
skriftstørrelse og kontrastforhold. Det 
medfører at du alltid bør gjøre en vurdering av alle disse forholdene til sammen når 
du velger en skrifttype.  

Skriftstørrelse måles i punkt. De fleste tekstbehandlere har 9–10 punkt som standard. 
Dette er i utgangspunktet for lite, omtrent uavhengig av hvilken skrifttype og 
kontraster som benyttes. Spesielt gjelder dette for eldre mottagere, lesere med 
synshemming eller dysleksi.  

Dersom man ser på de anbefalingene som finnes fra synshemmedes og 
dyslektikeres organisasjoner samt fra forskningsprosjekter, anbefales det at 12 punkt 
bør være standard (minimum) skriftstørrelse for dokumenter. 

5.5 Andre typografiske uttrykk 
Foruten skriftstørrelse og type tilbyr tekstbehandlere andre måter å formatere tekst 
på, som endrer tekstens visuelle uttrykk og påvirker lesbarhet. Disse uttrykkene 
kommer i mange varianter, og hvilke som er tilgjengelige, vil avhenge av 
tekstbehandleren du bruker. Nedenfor omtales ett uttrykk som finnes i så å si alle 
tekstbehandlere.  

5.5.1 Tekstjustering 
Tekstjustering dreier seg om den vannrette plasseringen av teksten på arket og vil 
påvirke utseendet og retningen på kantene til teksten. I hovedsak finnes det fire 
måter å justere tekst på. 

Tekstjustering Kommentar Tilgjengelighet 

Venstrejustert Dette er den vanlige 
justeringen som vil 
justere tekstens venstre 
kant jevnt i forhold til 
venstre marg, mens 
høyre marg vil være 
takkete. 

Venstrejustert tekst er anbefalt med 
hensyn til tilgjengelighet. 
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Tekstjustering Kommentar Tilgjengelighet 

Høyrejustert 

 

Dette vil si å justere 
tekstens høyre kant 
jevnt i forhold til høyre 
marg. 

Høyrejustert tekst kan være vanskelig 
å lese for mange fordi venstre kant i 
teksten blir ujevn og det er dermed 

vanskeligere å lokalisere neste linje når 
man foretar blikkskift. 

Midtstilt Dette vil føre til at både 
høyre og venstre kant vil 
være ujevn, og at 
tekstens justering tar 
utgangspunkt i midten 
mellom venstre og 
høyre marg. 

For enkeltlinjer er dette 
uproblematisk i forhold til 

lesbarhet, mens det for lengre 
tekststykker vil være 

vanskeligere å lese p.g.a. 
varierende kanter, spesielt 

dersom variasjonen er stor på 
venstre side, der blikket starter 

når vi skal lese. 
Blokkjustert.  

 

Dette innebærer at 
teksten vil være jevn 
både på høyre og 
venstre marg. 

Justeringen vil gi varierende avstand 
mellom ord, noe som kan virke 
forstyrrende for mange i lesingen. 
Blokkjustert tekst bør ikke benyttes for 
lengre tekststykker.  

 

5.6 Forhold som påvirker lesbarhet 
Som nevnt finnes det ikke noen fasit når det gjelder skrifttype, størrelse og 
kontraster. Generelt kan du forholde deg til følgende: 

• Unngå å bruke skriftstørrelser under 12 for hovedtekst i dokumenter.  
• Skal du bruke skriftstørrelser fra og med 12 punkt og nedover, bør du bruke en 

sans-serif skrifttype og sørge for høy kontrast.  
• Jo større skrift du har, desto mindre viktig er både kontrastforhold og skrifttype. 

Og motsatt: Jo mindre kontrast, desto viktigere blir det å ha større skrift og 
rene skrifttyper. 

• Unngå dokumenter som bruker en rekke forskjellige skrifttyper om hverandre. 
Stor variasjon i skrifttyper reduserer lesbarheten.  

• Unngå bruk av kunstneriske skrifttyper. Dersom du må bruke dette, hold det til 
et absolutt minimum. 
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Kapittel 6 
Dokumentmaler 
Dokumentmaler brukes til å opprette nye dokumenter med forhåndsdefinert innhold, 
formatering og lignende. Hensikten er å unngå å måtte legge inn samme informasjon 
og gjøre de samme formateringene hver gang. Bruk av dokumentmaler sikrer også at 
dokumentene utformes likt uavhengig av hvem som gjør det.  

Prinsippene for utforming av tilgjengelig innhold i dokumentmaler er de samme som 
de vi har gjennomgått for utarbeidelsen av innhold i tilgjengelige dokumenter. Vi 
kommer derfor bare til å gå gjennom hvordan du oppretter og lagrer et dokument 
som en dokumentmal. Innholdet i malen må utformes i henhold til det øvrige 
innholdet i denne veilederen.  

6.1 Microsoft Word 2003 
1. Åpne et nytt tomt dokument.  
2. Velg ”Lagre som..” på ”Fil” menyen (F12). 
3.  Velg ”Dokumentmal (*.dot) i feltet ”Filtype” (Alt+y).  
4. Skriv inn navn for den nye malen i feltet ”Filnavn” (Alt+f) og velg ”Lagre” 

(Alt+g).  
5. Legg inn tekst og element i dokumentmalen. Strukturer og formater dette etter 

prinsippene i veilederen.   
6. Klikk lagre (Ctrl+s) på verktøylinjen ”Standard”. 
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6.2 Microsoft Word 2007 
1. Klikk på Microsoft Office- knappen (Alt+f) og velg ny.   
2. Velg ”Tomt dokument” og deretter ”Opprett”. 
3. Legg inn tekst og element i dokumentmalen. Strukturer og formater dette etter 

prinsippene i veilederen.  
4. Klikk på Microsoft Office- knappen (Alt+ f) og velg ”Lagre som” (F12). Velg 

”Word-mal (*.dotx)” i feltet ”Filtype” (Alt+y).  
5. Skriv inn navn for den nye malen i feltet ”Filnavn” (Alt+f)  
6. Velg ”Lagre” (Alt+g). 
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6.3 OpenOffice Writer 
1. Gå til ”Fil” (Alt+f) på menylinjen og velg ”Ny” og deretter ”Tekstdokument”.  
2. Legg inn tekst og element i dokumentmalen. Strukturer og formater dette etter 

prinsippene i veilederen.   
3. Gå til ”Fil” (Alt+f) og ”Lagre som”. 
4.  Velg ”ODF-tekstdokumentmal (.ott)” i feltet ”Filtype” (Alt+t).  
5. Skriv inn navn for den nye malen i feltet ”Filnavn” (Alt+i). 
6. Velg ”Lagre” (Alt+g). 
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Kapittel 7 
Konvertering med tekstbehandleren 
7.1 Hva er konvertering? 
Å konvertere et dokument vil si at et dokument i et format gjøres om til et dokument i 
et annet format. Ifølge Statens referansekatalog er følgende konverteringer aktuelle: 

Finnes dokumentet opprinnelig som DOC format, må det konverteres til PDF eller 
ODF før det publiseres. Om det skal konverteres til ODF eller PDF, avhenger av om 
dokumentet skal kunne redigeres videre eller ikke. Dersom du er usikker på når du 
skal bruke ODF og når du skal bruke PDF, så er dette gjennomgått i kapittel 3.  

OBS: Du kan parallellpublisere dokumenter i formatet DOC eller DOCX dersom 
dokumentene også er publisert i ett av formatene som er omtalt i referansekatalogen. 
Parallellpublisering er bra da det gir leseren mulighet til å lese dokumentet i flere 
forskjellige verktøy.  

7.1.1 Informasjonstap ved konvertering 
Selv om du utarbeider dokumentet i henhold til det som er gjennomgått i kapittel 4 og 
5, er det nødvendigvis ikke universelt utformet etter at det er konvertert. Informasjon 
kan gå tapt i konverteringsprosessen. Det er som regel den informasjonen vi ikke ser, 
og som andre programmer og hjelpeteknologier benytter, som forvinner. Hvilken 
informasjon du risikerer å tape, avhenger av hvilke formater du konverterer mellom. I 
det følgende vil det bli gjennomgått hvordan du konverterer fra  

• DOC og DOCX til ODF  

• DOC, DOCX og ODF til PDF.  

Vi vil gi konkrete eksempler på hvilken informasjon du må være ekstra oppmerksom 
på blir ivaretatt i konverteringen mellom de ulike formatene.  

7.2 Forhold knyttet til konvertering fra DOC og DOCX til ODF og PDF 
For å kunne konvertere til ODF i Microsoft Word må du ha installert programtillegg 
som gjør dette mulig. OpenOffice Writer lagrer som ODF og PDF som standard. 

Microsoft Word 2003 har ikke i seg selv en mulighet for å lagre eller åpne ODF-
dokumenter. For å få denne funksjonaliteten må du installere programtillegget ”SUN 
ODF Plugin” eller ”Open XML / ODF translator”. Hvordan du skal gå frem for å 
installere tilleggene, er nærmere omtalt i kapittel 9. Microsoft Word 2003 har ingen 
mulighet for å lagre dokumenter som PDF. For å konvertere dokumenter produsert i 
Word 2003 må du benytte deg av Adobe Acrobat.  
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I Microsoft Word 2007 og OpenOffice Writer kan du lagre og åpne både ODF- og 
PDF- dokumenter. Microsoft Word 2007 må da være oppdatert til Service Pack 2 
(SP2) eller nyere.  

For å kontrollere om denne funksjonen er tilgjengelig i Microsoft Word 2007, trykk 
Officeknappen (Alt+f) og velg ”Lagre som …”. I undermenyen skal du se etter 
menyvalgene ”OpenDocument-tekst” og ”PDF eller XPS”. Har du ikke disse valgene, 
må du oppdatere din versjon av Office. Lenke til informasjon om oppdatering finner 
du i kapittel 9.  

7.2.1 Microsoft Word 2003: Fra DOC til ODF  
1. Ha dokumentet åpent og velg "Lagre som..." i Fil-menyen (F12). Dialogboksen 

"Lagre som" kommer frem som vist under. 

 

2.  I feltet ”Filtype” velger du ”ODF Text Document (*.odt;*.ott)” og trykker lagre. 
3. Velg ”Ja” i dialogboksen som kommer opp på skjermen. 

OBS: Det er viktig å være klar over at en slik konvertering fører til at informasjon som 
har betydning for tilgjengeligheten, kan gå tapt. Når du konverterer til ODF (ODT) 
med Microsoft Word 2003 mister du alternativ tekst til bilder og radoverskrifter i 
tabeller. 
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7.2.2 Microsoft Word 2007: Fra DOC og DOCX til ODF  
1. Ha dokumentet åpent og klikk på Office-knappen (alt+f) for å få frem Fil-

menyen. 
2. Velg ”Lagre som” (F12) og deretter ”OpenDocument-tekst”.  
3. Velg ”Ja” i dialogboksen som kommer opp på skjermen. 

OBS: Når du konverterer til ODF (ODT) med Microsoft Word 2007 mister du 
radoverskrifter i tabeller. Disse må du sette på nytt i det nye dokumentet.  

7.2.3 Microsoft Word 2007: Fra DOC og DOCX til PDF  
1. Ha dokumentet åpent og klikk på Office-knappen (alt+f) for å få frem Fil-

menyen. 
2. Velg ”Lagre som …” (F12) og deretter ”PDF eller XPS” 
3. Velg filtypen ”PDF” som vist i dialogboksen under.  

 

For at dokumentet skal bli så tilgjengelig som mulig, er det to valg du bør kontrollere. 
Disse får du frem ved å gå inn på ”Alternativer” (Alt+a) markert med rødt i bildet over.  
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Du vil da få frem dialogboksen ”Alternativer”.  

1. Kontroller at 
avkryssingsboksen ”Koder for 
dokumentstruktur for 
tilgjengelighet” er krysset av. 
Dette medfører at PDF-
dokumentet blir tilført ekstra 
informasjon for 
hjelpeteknologier. 

2.  Vær også oppmerksom på at 
avkryssingsboksen ”Lagre 
tekst som punktgrafikk når 
skrifter ikke kan bygges inn” ikke er avkrysset. Da risikerer du ikke at 
skrifttyper erstattes med punktgrafikk (bilder av tekst i stedet for faktiske 
skrifttyper).  

OBS: Har du dokumenter som inneholder bilder, spalter og tabeller bør du enten la 
være å lagre, eller lagre dokumentet som ”DOC” før du konverterer til PDF. Da 
slipper du større etterbehandling av dokumentet i Adobe Acrobat når du konverterer 
fra DOCX.  

7.2.4 OpenOffice Writer: Fra ODF til PDF 
1. Ha dokumentet åpent og gå til Fil-menyen (Alt+f).  
2. Velg ”Lagre som PDF” i Filmenyen. OpenOffice viser da en dialogboks 

som viser valg vedrørende PDF-innholdet.  
3. Kontroller at valget ”Tagget PDF” er avkrysset.  
4. Klikk på ”eksporter” (Alt+e) for å lagre. 
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Kapittel 8 
Redigere PDF-dokumenter med Adobe Acrobat 
Adobe Acrobat er et program som har mer avanserte muligheter for konvertering til 
og bearbeiding av PDF-dokumenter. I dette kapitlet ser vi nærmere på hvordan man 
kan bruke Adobe Acrobat til å foreta en tilgjengelighetskontroll av dokumenter. Vi 
skal også se på hvordan informasjonstap kan bearbeides når man har brukt 
tekstbehandleren til å konvertere. I arbeidet med denne veilederen er det benyttet 
Adobe Acrobat 9 PRO, versjon 9.0.0 

8.1 Når må du bruke Adobe Acrobat? 
For enkle dokumenter, det vil si dokumenter uten forskjellige typer innhold, holder det 
å bruke tekstbehandlerens konverteringsverktøy. For noen dokumenter vil det 
imidlertid være nødvendig å bearbeide dokumentet videre med Adobe Acrobat.  

Benytter du OpenOffice Writer 3 eller Microsoft Word 2007, bør du kontrollere 
tilgjengeligheten i dokumentet med Adobe Acrobat dersom dokumentet inneholder 
bilder, tabeller, spalter eller overskrifter på flere nivåer.  

Er Microsoft Word 2003 benyttet som tekstbehandler, har ikke denne noen måte å 
konvertere til PDF på. Her må man bruke Adobe Acrobat for å gjøre det.  

8.2 Koding av dokumenter 
Adobe Acrobat bruker begrepet ”kode” når det er snakk om å legge til informasjon 
om strukturen til dokumentinnholdet. Har det opprinnelige dokumentet god struktur, 
vil Adobe automatisk konvertere stiler og andre strukturelle elementer om til koder 
som gjør det mulig for teknologier å avlese PDF-dokumentet.  

8.2.1 Stille inn Adobe Acrobat for automatisk koding 
1. Velg ”Rediger” (Alt+r) på menylinjen og deretter menyvalget ”Innstillinger”. 
2. I dialogboksen ”Innstillinger” velg ”Konverter til PDF” i gruppen ”Kategorier” (se 

punkt 1 i bildet under).  
3. Velg formatet du ønsker å spesifisere under gruppen ”Konverter til PDF” 

(punkt 2 i bildet under).  
4. Klikk knappen ”Rediger innstillinger” (punkt 3 i bildet) for å få frem 

dialogboksen som gjør det mulig å endre innstillinger for konvertering. 
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5. I dialogboksen for å endre konverteringsinnstillingene skal det være avkrysset 
i valget ”Aktiver tilgjengelighet og tilpass flyt” som vist på bildet under. 
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8.3 Konvertere kildedokument til PDF 
Gå til Fil-menyen og velg ”Opprett PDF”. Velg deretter ”Fra Fil” (Ctrl+n). Dette får 
frem en dialogboks der du kan laste inn dokumentet du vil konvertere. Når du har 
funnet filen din, vil Acrobat automatisk starte bearbeiding og oppmerking av 
dokumentet ditt.  

OBS: ODF er ikke støttet av Adobe Acrobat. Dersom du ønsker å arbeide med et 
ODT-dokument, må du enten lagre det som PDF, DOC eller DOCX i 
tekstbehandleren du bruker, før du kan åpne det i Acrobat.  

8.4 Kontrollere tilgjengelighet i PDF-dokumenter 
Adobe Acrobat tilbyr to typer tilgjengelighetskontroller. En hurtig og en avansert 
kontroll. Uansett om du velger hurtig eller full tilgjengelighetskontroll skal du være klar 
over at rapporten ikke er helt til å stole på. I noen tilfeller kan kontrollen unnlate å 
rapportere om viktige forhold. I andre tilfeller kan den rapportere om forhold som ikke 
utgjør en tilgjengelighetsbarriere.  

OBS: Før du kan foreta en kontroll, må du huske å lagre PDF-dokumentet.  

8.4.1 Hurtig tilgjengelighetskontroll 
Hurtigkontroll vil si å kontrollere om dokumentet inneholder koder for 
dokumentstruktur, søkbar tekst og riktige sikkerhetsinnstillinger for tilgjengelighet. 

For å gjennomføre en hurtig tilgjengelighetskontroll velger du ”Avansert” på 
menylinjen og deretter menyvalget ”Tilgjengelighet”. Her vil du finne valget 
”Hurtigkontroll” (Shift+Ctrl+6).  

8.4.2 Full tilgjengelighetskontroll 
Full kontroll er en kontroll hvor det er mulig å spesifisere hva du ønsker å kontrollere. 
Denne kontrollen vil også vise en rapport som sier hva som er galt, og hvor i 
dokumentet du finner feilen, samt tips til hvordan du kan rette forholdet. Slik gjør du 
for å foreta en full kontroll av dokumentet: 

1. Gå til ”Avansert” på menylinjen i Adobe Acrobat (Alt+a) 
2. Velg ”Tilgjengelighet” i menyen som kommer opp 
3. Velg ”Full kontroll” i undermenyen som kommer opp. 
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4. I feltet ”Navn” (Alt+n) kan du velge hvilken standard dokumentet skal 
kontrolleres etter. Du kan spesifisere hvilke tilgjengelighetsforhold som skal 
kontrolleres ved å krysse av de enkelte sjekkpunktene (merket med rødt).  

5. Trykk ”Start Kontroll” (Alt+s) for å kjøre kontrollen og få frem en 
tilgjengelighetsrapport. 

8.4.3 Tilgjengelighetsrapport 
Når kontrollen er fullført, vil du få opp en rapport i et av Acrobats arbeidsvinduer.  
For å illustrere hvordan en realistisk kontroll kan foretas og vise hvordan man etterpå 
kan bruke Acrobats verktøy for å rette opp i mangler, bruker vi et eksempeldokument 
(markert med rødt i illustrasjonen under) som inneholder to tekstelementer med 
tilhørende bilder.  
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Rapporten over forteller oss at kontrollen ikke finner noen problemer i dokumentet 
(markert med blått). Hvor mange feil som avdekkes av tilgjengelighetskontrollen, 
avhenger av hvor godt det opprinnelige dokumentet er strukturert. Det er viktig å 
merke seg at det relativt ofte, til tross for god struktur, forekommer feil som følge av 
informasjonstap ved konvertering (se kapittel 7). Slike feil avdekkes ikke alltid av en 
automatisk kontroll. 

8.4.4 Svakheter ved automatisk kontroll 
Vær oppmerksom på følgende viktige svakheter når det gjelder automatisk kontroll: 

• Kontrollen gir ingen opplysninger om rekkefølgen på elementer (koder / 
tagger) tilsvarende den visuelle layouten (altså det vi kan se).  

• En kontroll kan aldri fortelle deg at en gitt tekst burde vært en overskrift 
dersom du ikke definerte teksten som overskrift da du opprettet dokumentet 

• Kontrollen vil kun vise om det finnes alternative tekstbeskrivelser av bilder, og 
ikke om beskrivelsen er fornuftig i forhold til hva bildet viser. 
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• Kontrollen vil kun vise om det er angitt et språk, ikke om det angitte språket er 
korrekt.  
 

La oss se nærmere på eksempeldokumentet for å finne ut om kontrollens konklusjon 
er korrekt, eller om viktige forhold knyttet til tilgjengelighet fikk passere ubemerket.  

Bildet under viser dokumentets koding. Bildenes koder er uthevet i rødt og blått. 

 

Om vi tar en nærmere titt i kodeoversikten (til høyre) og rekkefølgen av kodene, ser 
vi at bildene (kodet med <Figure>) ikke kommer etter hvert tekstelement (kodet med 
<P>). Altså tilsvarer ikke rekkefølgen i kodingen det vi visuelt kan se er rekkefølgen i 
dokumentet. Innholdet vil med andre ord oppleves forskjellig for ulike brukere, 
avhengig om de bruker hjelpemidler og hvilke hjelpemidler de bruker. 
 

I forhold til tilgjengelighet betyr dette at teknologier som behandler dokumentet, vil 
formidle informasjon om begge bildene først og deretter teksten i dokumentet. Vi har 
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altså avslørt at den avanserte kontrollen ikke avdekker feil i rekkefølgen på koder i 
forhold til den visuelle utformingen av dokumentet. 

8.5 Arbeide med koder 
For å jobbe med koder må navigasjonspanelet være synlig og fanen ”Koder” være 
valgt.  

1. Klikk ”Vis” (Alt+v) på menylinjen i Adobe Acrobat 
2. Velg ”Navigasjonspaneler” i menyen 
3. Velg ”Koder” i undermenyen 

8.6 Endre rekkefølge på koder 
Når vi ser at koderekkefølgen er 
feil, må koder flyttes til korrekt 
posisjon. I vårt eksempel vil det si 
at kodene for bildene må komme 
etter kodene for den tilhørende 
teksten.  

For å gjøre det enklere å se 
hvilken kode som tilhører et gitt 
innholdselement, anbefales det at 
du slår på utheving av innhold slik 
at innholdet utheves når du peker 
på koden for akkurat det 
innholdselementet..  

 

Høyreklikk på en tilfeldig kode i navigasjonspanelet og velg ”Uthev innhold” for å slå 
på utheving.  
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Det er to alternative metoder du kan benytte deg av for å sette korrekt posisjon for et 
kode-element (metode 1 anbefales). 

 
1. Høyreklikk på koden du vil flytte og velg ”Klipp ut”. Sett markøren på 

kodelementet før ønsket plassering og høyreklikk. Velg ”Lim inn” i menyen du 
får opp. 
 
Eller 
 

2. Dra koden med deg med musen (hold inne venstre museknapp), og slipp den 
på korrekt posisjon i trevisningen over koder. 

 
Som du ser av bildet over har vi nå flyttet kodene for hvert bilde (<Figure>) til å 
komme etter den aktuelle teksten for bildet.  



 

 

48 

 

8.7 Legge til alternativ tekst 
Selv om kontrollen vi gjennomførte fortalte oss at det ikke ble funnet mangler 
vedrørende tilgjengelighet, og vi har flyttet koder for bilder til riktig posisjon, er det 
fortsatt mangler i dokumentet vårt. Denne gangen er det alternativ tekstene som er 
ikke er korrekt.  

For at alternativ tekster skal vises når du ser på et dokument, kan du peke på bildet 
med musen. Da vil du få opp alternativ teksten som et verktøytips. Denne metoden er 
imidlertid ikke så godt egnet for å få oversikt over hvilke bilder som eventuelt har 
mangelfull eller feil alternativ tekst.  

For å få en mer permanent visning av alternativ tekster kan du endre visningen i 
navigasjonspanelet ved å klikke på fanearket ”Innhold”. Her velger du ”Avansert” på 
menylinjen og klikker på valget ”Tilgjengelighet”. I undermenyen velger du 
”Leserekkefølge for retusjering”. Du vil da ha et oppsett tilsvarende bildet under.  

 

Som du ser, har bildet av bålet (blå utheving) feil alternativ tekst (DSC100899.JPG). 
For å endre alternativ tekster til bilder i dokumentet gjør du følgende: 
 

1. Høyreklikk på elementet i innholdsvisningen og velg ”Egenskaper”. Du vil da få 
opp dialogboksen ”Egenskaper for retusjering”. (Se bildet under).  
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2. Velg fanearket ”Kode”. I feltet for ”Alternativ tekst” (Alt+a) skriver du inn 
teksten du vil ha. Klikk ”Lukk” når du er ferdig.  

 
OBS: Når du flytter markøren vekk fra innholdselementet, vil teksten oppdatere seg 

8.8 Angi språk 
I enkelte tilfeller kan koder for språk ha forsvunnet ved konvertering til PDF til tross 
for at du anga språk da du lagde dokumentet i tekstbehandleren. Adobe Acrobat 
tilbyr deg å endre språk, enten for hele dokumentet eller begrenset til tekstelementer 
i en innholdsnode i navigasjonspanelet.  

For å endre språk for hele dokumentet (alt innhold) gjør du følgende:  

1. Velg ”Fil” på menylinjen og deretter menyvalget ”Egenskaper” (Ctrl+d).  
2. Du vil da få opp dialogboksen ”Dokumentegenskaper” som vist på bildet 

under.  
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3. Velg fanearket ”Avansert”.  
4. Velg språket du skal bruke i gruppen ”Lesealternativer”.  
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For å endre språk for ett innholdselement, uavhengig av det generelle språket i 
dokumentet: 

1. Høyreklikk elementet i innholdsvisningen og velg ”Egenskaper” for å få frem 
dialogboksen for retusjering.  
 

 
 

2. I fanearket ”Innhold” bruker du valgboksen ”Språk”.  
3. Klikk OK. 

8.9 Legge til informasjon om tabelloverskrifter 
Tabeller kan bli feil kodet når dokumenter konverteres. For å gjøre det enklere å 
kontrollere for informasjonstap bør du kjenne til de mest brukte tabellkodene og hva 
de representerer: 

Kode Element 
<Table> Tabell 
<TR> Rad 
<TH> Tabelloverskrift (Celle) 
<TD> Tabelldata (Celle) 
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I bildet under er det to tabeller der den øverste tabellen har tabelloverskrifter. Det ser 
vi ved å se på innholdselementene (nodene) under tabellens første rad (<TR>). Hver 
av disse er av typen <TH> (overskrift). 

I den nederste tabellen ser vi at alle nodene under tabellens første rad ikke er 
overskrifter, men ordinære celler med tabelldata (<TD>).  

 

For å legge til overskrifter i den nederste tabellen må vi gjøre om alle nodene kodet 
med <TD> i tabellens første rad (<TR>) til noder med koden <TH>.  

For å endre koder gjør du følgende:  
1. Ha kodevisning på i navigasjonspanelet (Vis  Navigasjonspaneler  Koder) 
2. Lokaliser tabellen i kodevisningen og klikk på koden for den noden du vil 

endre på. Du vil da se at du kan redigere koden direkte i kodevisningen.  
3. Skriv inn koden du vil benytte (her, <TH>). 



 

 

53 

 

Kapittel 9 
Ressurser 
Dette kapittelet inneholder oversikt over verktøy som er tilgjengelig for de aktuelle tekstbehandlerne og web-adresser til ressurser 
på internett hvor du kan lese mer om ulike forhold knyttet til tilgjengelige dokumenter. Du vil også finne lenker til plugins og 
oppgraderinger som gjør det mulig å publisere i ODT og PDF format fra din tekstbehandler.  

De viktigste forholdene knyttet til hver tekstbehandler er oppsummert i tabellene under. Punkter som er uthevet og merket med en * 
i tabellen er de verktøyene vi anbefaler brukt med utgangspunkt i universell utforming og statens referansekatalog. 

Oppsummert vil vi anbefale deg å velge Microsoft Word 2007 med ServicePack 2 eller OpenOffice. Begge disse vil gjøre deg 
mindre avhengig av tillegg og manuelt etterarbeid. 
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9.1 Microsoft Word 2003 
Verktøy ODT-støtte PDF-støtte Web Kommentarer 

* OpenXML/ODF 
Translator Add-in 

Produserer 
ODT-
dokumenter i 
versjon 1.1. 

 

– 

http://sourceforge.n
et/projects/odf-
converter/ 

 

Følgende informasjon kan mistes: 

- Alternativ tekst til bilder 
- Spalter 

Sun ODF Plugin 3.1 
for Microsoft Office 

Produserer 
ODT-
dokumenter i 
versjon 1.2 

 

 

– 

http://www.sun.com
/software/star/odf_p
lugin/ 

 

Overskriftsnivåer blir ikke nødvendigvis 
tilgjengelig i mottagers verktøy for avlesing. 
 

Følgende informasjon kan mistes: 

- Alternativ tekst til bilder 
- Spalter 

* Adobe Acrobat 5.x 
- 9.x 

 

 

– 

 

PDF-versjon kan settes 
ved lagring.  

http://www.adobe.c
om/no/products/acr
obat/ 

 

Adobe Acrobat er den eneste muligheten 
for å publisere tilgjengelig PDF med 
Microsoft Word 2003 som utgangspunkt. 

 

Språkinnstillinger går tapt ved konvertering 
og må settes manuelt i Adobe Acrobat. 

http://sourceforge.net/projects/odf-converter/�
http://sourceforge.net/projects/odf-converter/�
http://sourceforge.net/projects/odf-converter/�
http://www.sun.com/software/star/odf_plugin/�
http://www.sun.com/software/star/odf_plugin/�
http://www.sun.com/software/star/odf_plugin/�
http://www.adobe.com/no/products/acrobat/�
http://www.adobe.com/no/products/acrobat/�
http://www.adobe.com/no/products/acrobat/�
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9.2 Microsoft Word 2007 
Verktøy ODT-støtte PDF-støtte Web Kommentarer 

OpenXML/ODF 
Translator Add-in 

Produserer 
ODT-
dokumenter i 
versjon 1.1. 

 

– 

http://sourceforge.net/
projects/odf-converter/ 

 

Følgende informasjon kan mistes: 

- Alternativ tekst til bilder 
- Spalter 

Sun ODF Plugin 3.1 
for Microsoft Office 

Produserer 
ODT-
dokumenter i 
versjon 1.2 

 

– 

http://www.sun.com/so
ftware/star/odf_plugin/ 

 

Følgende informasjon kan mistes: 

- Alternativ tekst til bilder. 
- Spalter. 

* Microsoft Office 
Service Pack 2 med 
støtte for ODT og 
PDF 

Produserer 
ODT-
dokumenter i 
versjon 1.1. 

Produserer PDF-
dokumenter i versjon 
1.5. 

http://www.microsoft.c
om/downloads/details.
aspx?FamilyId=B444B
F18-79EA-46C6-8A81-
9DB49B4AB6E5&displ
aylang=en 

 

Strukturell rekkefølge på bilder i PDF 
dokumenter kan bli feil. Dersom du ikke 
mellomlagrer som docx, bevares riktig 
bilderekkefølge ved konvertering.  

Følgende informasjon kan forsvinne i 
konverteringen: 

- Spalter 
Microsoft “Save as 
PDF Add-in” til 
Microsoft Office 

 

– 

Produserer PDF-
dokumenter i versjon 
1.5.  

http://www.microsoft.c
om/downloads/details.
aspx?FamilyId=F1FC4
13C-6D89-4F15-991B-
63B07BA5F2E5&displ
aylang=en 

Dette tillegget inneholder kun PDF-delen 
av det som følger med i Service Pack 2. Se 
over.  

http://sourceforge.net/projects/odf-converter/�
http://sourceforge.net/projects/odf-converter/�
http://www.sun.com/software/star/odf_plugin/�
http://www.sun.com/software/star/odf_plugin/�
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=B444BF18-79EA-46C6-8A81-9DB49B4AB6E5&displaylang=en�
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=B444BF18-79EA-46C6-8A81-9DB49B4AB6E5&displaylang=en�
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=B444BF18-79EA-46C6-8A81-9DB49B4AB6E5&displaylang=en�
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=B444BF18-79EA-46C6-8A81-9DB49B4AB6E5&displaylang=en�
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=B444BF18-79EA-46C6-8A81-9DB49B4AB6E5&displaylang=en�
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=B444BF18-79EA-46C6-8A81-9DB49B4AB6E5&displaylang=en�
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=F1FC413C-6D89-4F15-991B-63B07BA5F2E5&displaylang=en�
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=F1FC413C-6D89-4F15-991B-63B07BA5F2E5&displaylang=en�
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=F1FC413C-6D89-4F15-991B-63B07BA5F2E5&displaylang=en�
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=F1FC413C-6D89-4F15-991B-63B07BA5F2E5&displaylang=en�
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=F1FC413C-6D89-4F15-991B-63B07BA5F2E5&displaylang=en�
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=F1FC413C-6D89-4F15-991B-63B07BA5F2E5&displaylang=en�
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Verktøy ODT-støtte PDF-støtte Web Kommentarer 

Adobe Acrobat 5.x - 
9.x 

 

– 

PDF-versjon kan 
settes ved lagring. 

http://www.adobe.co
m/no/products/acrob
at/  

Anbefales kun dersom man ikke har 
Service Pack 2 eller ved større 
dokumenter. 

Følgende informasjon kan forsvinne i 
konverteringen: 

- Språkinnstillinger.  
- Tabellstiler kan bli konvertert til 

bilder. 

9.3 OpenOffice Writer 
Verktøy ODT-støtte PDF-støtte Web Kommentarer 

* OpenOffice 
versjon 3.1 

Produserer ODT-
dokumenter i versjon 
1.1 og 1.2 (se egen 
omtale under). 

Produserer PDF-
dokumenter i versjon 
1.4. 

http://no.openoffice.
org/about-
downloads.html 

 

Ved lagring som ODF kan du risikere 
informasjonstap for følgende elementer: 

- Alternativ tekst til bilder. 
- Spalter. 

Adobe Acrobat 
5.x - 9.x 

 

– 

PDF versjon avhenger 
av hvilke versjonen av 
Acrobat som brukes. 

http://www.adobe.c
om/no/products/acr
obat/  

Acrobat støtter ikke ODF. ODT-
dokumenter som skal konverters til PDF 
må mellomlagres som for eksempel 
DOC eller DOCX. Språkinnstillinger går 
tapt ved konvertering og må settes 
manuelt i Adobe Acrobat. 

http://www.adobe.com/no/products/acrobat/�
http://www.adobe.com/no/products/acrobat/�
http://www.adobe.com/no/products/acrobat/�
http://no.openoffice.org/about-downloads.html�
http://no.openoffice.org/about-downloads.html�
http://no.openoffice.org/about-downloads.html�
http://www.adobe.com/no/products/acrobat/�
http://www.adobe.com/no/products/acrobat/�
http://www.adobe.com/no/products/acrobat/�
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9.3.1 Konfigurere ODF-formater i OpenOffice Writer  
OpenOffice Writer lagrer som standard i ODF-versjon 1.2. Skal du følge Statens referansekatalog må du lagre dokumenter i ODF-
versjon 1.1. 

1. Gå til ”Verktøy” (alt+e) på menylinjen og velg ”Innstillinger” (i).  
2. I Dialogboksen ”Innstillinger” velger du kategorien ”Last inn/ lagre” og underkategorien ”Generelt” i trevisningen. 

  
3. I feltet ”ODF- formatversjon” (Al+o) er 1.2 (anbefales) satt som standard. Du må endre denne til ”1.0/1.1 (OpenOffice.org 

2.x)” for å følge statens referansekatalog.  
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9.4 Ressurser knyttet til hjelp og støtte i tekstbehandlere  
Under finner du lenker til nettbaserte ressurser som omtaler de ulike tekstbehandlerne nærmere:  

• Microsoft Word 2003 

http://office.microsoft.com/nb-no/word/FX100649261044.aspx?CTT=96&Origin=CL100636481044 

• Microsoft Word 2007 

http://office.microsoft.com/nb-no/word/FX100649251044.aspx?CTT=96&Origin=CL100636481044 

• Informasjonstap ved konvertering i Microsoft Word 2007 

http://office.microsoft.com/nb-no/word/HA102835631044.aspx 

• OpenOffice Writer: 

http://no.openoffice.org/about-guides.html 

9.5 Generelle ressurser 
• Statens referansekatalog.  

http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/dok/rundskriv/2007/referansekatalog-for-it-standarder-i-off.html?id=494951 

• Adobe Acrobat, PDF og tilgjengelighet. 

http://www.adobe.com/no/accessibility 

http://office.microsoft.com/nb-no/word/FX100649261044.aspx?CTT=96&Origin=CL100636481044�
http://office.microsoft.com/nb-no/word/FX100649251044.aspx?CTT=96&Origin=CL100636481044�
http://office.microsoft.com/nb-no/word/HA102835631044.aspx�
http://no.openoffice.org/about-guides.html�
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/dok/rundskriv/2007/referansekatalog-for-it-standarder-i-off.html?id=494951�
http://www.adobe.com/no/accessibility�
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9.6 IKT-Hjelpemidler 
For de som bruker hjelpemidler (se kapittel 2) er det viktig at kommunikasjonen mellom tekstbehandleren/dokumentet og 
hjelpemiddelet fungerer godt. Det er altså mulig at brukeren av et hjelpemiddel, til tross for universelt utformede dokumenter, ikke 
opplever dokumentet som tilgjengelig. For eksempel vil ikke OpenOffice være godt egnet for skjermleserbrukere fordi 
kommunikasjonen mellom hjelpemiddelet og tekstbehandleren (og følgelig dokumentet) ikke er tilstrekkelig. Det er viktig å være klar 
over at dette er et forhold du som produsent av dokumenter ikke kan kontrollere. Det er hjelpemiddelprodusentenes ansvar å lage 
hjelpemidler som fungerer mot en gitt tekstbehandler og det er sluttbrukers ansvar å ha kompetanse på å betjene hjelpemiddelet.  

Dersom du vil vite mer om hjelpemidler og bruken av de vil følgende nettside gi deg en oversikt over eksisterende IKT-hjelpemidler 
kategorisert etter område. (http://www.microsoft.com/enable/at/matvplist.aspx) 

NAVs hjelpmemiddeldatabase (http://www.hjelpemiddeldatabasen.no/r0x.asp) tilbyr også en oversikt over hjelpemidler. Dette 
alternativet er mer omfattende fordi databasen omhandler alle typer hjelpemidler og ikke bare IKT-hjelpemidler. 

9.7 Nyttige tilleggsverktøy 

9.7.1 PDF-printere  / PDF-konvertering 
Det finnes en rekke frittstående (og til og med gratis) verktøy for å konvertere nær sagt hvilken som helst fil til PDF. Disse 
programmene installerer en virtuell skriver. Denne skriver ut direkte til en PDF-fil. Disse verktøyene er svært fleksible og gjør det 
mulig å produsere PDF fra alle programmer som tilbyr utskrift. Vær klar over at tilgjengeligheten i PDF-dokumenter produsert med 
disse verktøyene ikke er god. Generelt anbefaler vi ikke å bruke disse for å lage tilgjengelige PDF-dokumenter. Tabellen under 
viser ulike egenskaper ved verktøyene med fokus på universell utforming.  

http://www.microsoft.com/enable/at/matvplist.aspx�
http://www.microsoft.com/enable/at/matvplist.aspx�
http://www.hjelpemiddeldatabasen.no/r0x.asp�
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Egenskaper  / verktøy PDFCreator PDF995 Bullzip PDF Printer Cute PDF Writer Do PDF 

Lagres tekst som tekst? JA JA JA JA JA 

Bevares dokumentstruktur? NEI NEI NEI NEI NEI 

Beholdes leserekkefølge ved tilpasset flyt? JA NEI JA NEI JA 

Bevares alternativ tekst for bilder? NEI NEI NEI NEI NEI 

Opplesing / høytlesning i Adobe Reader? JA DELVIS JA DELVIS JA 

Kan tilgjengelighetspreferanser i  

Adobe Reader benyttes? 

JA DELVIS JA DELVIS JA 

Gratis versjon tilgjengelig? JA JA JA JA JA 

Webadresse PDFCreator PDF995 Bullzip CutePDF Do PDF 

9.7.2 Verktøy for å måle kontrast 
Colour Contrast Analyser er et verktøy som måler forgrunns- og bakgrunnsfarge i dokumentet ditt for å avgjøre om kontrasten er 
god nok. Du laster denne ned fra: http://www.paciellogroup.com/resources/contrast-analyser.html 

http://sourceforge.net/projects/pdfcreator/�
http://www.pdf995.com/�
http://www.bullzip.com/�
http://www.cutepdf.com/products/cutepdf/writer.asp�
http://www.dopdf.com/�
http://www.paciellogroup.com/resources/contrast-analyser.html�
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9.7.3 Verktøy for å validere ODT dokumenter 
En ODF validator er et verktøy som kontrollerer om OpenDocument-filer er i overensstemmelse med ODF- spesifikasjonen. Her 
finnes flere alternativ. Vi har valgt ut to forskjellige som begge er online-tjenester og dermed ikke krever installasjon, men kan kjøres 
direkte i nettleseren:  

• ODF Validator - OpenDocument Validation Service 

http://opendocumentfellowship.com/validator 

• ODF validator 1.0 

http://tools.services.openoffice.org/odfvalidator/

http://opendocumentfellowship.com/validator�
http://tools.services.openoffice.org/odfvalidator/�
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Kapittel 10   
Hurtigveileder, de viktigste punktene oppsummert 
 

Husk Kommentar I veilederen 

Sørg for best mulig 
oppsett av 

tekstbehandlingsmiljøet 

- De beste resultatene får du med 
Microsoft Word 2007 (med Service 
Pack 2) og Open Office 3.1. 

- Om du kan bør du unngå å bruke 
ODF-plugins, spesielt dersom 
dokumentet er rikt på bilder.   

- Vit at hjelpemiddelteknologier ikke 
alltid kan avlese innhold til tross for at 
det er utformet korrekt. 

Kapittel 7 

Kapittel 9 

Fokuser på 
dokumentstruktur 

- Bruk tekstbehandlerens innebygde 
stiler (for eksempel overskrifter) for å 
lage struktur i dokumentet og 
kontrollere typografi og layout 

- Ikke bruk tekstbokser. 

Kapittel 4 

Bilder 
- Ikke vis tekst som bilder 

- Legg alltid til alternativ tekst. 

Kapittel 5 

Tabeller 

- Bruk tabellverktøyet, ikke tabulator 
eller mellomrom for å lage noe som 
ser ut som en tabell.  

- Definer overskriftsrad.  

- Unngå bruk av komplekse tabeller. 

Kapittel 4 

Dokumentspråk 

- Angi hovedspråk for hele dokumentet. 

- Angi riktig språk for de delene av 
dokumentet som er ikke er på 
hovedspråket. 

Kapittel 4 

Lenketekst - Bruk beskrivende lenketekst. Kapittel 4 
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Husk Kommentar I veilederen 

- Ikke ha samme lenketekst på lenker 
som peker på forskjellige mål. 

Skrifttyper og størrelser 

- Unngå å bruke skriftstørrelser under 
12 for hovedtekst i dokumenter  

- Bruk skrifttyper i kategorien sans-serif. 

- Ikke bruk for mange ulike skrifttyper. 

Kapittel 5 

Farger og kontraster 

- Ikke bruk farger alene for å formidle 
informasjon.  

- Overdriv forskjellen mellom lyse og 
mørke fargetoner. 

Kapittel 5 

Konvertering 

- Bruk Adobe Acrobat for å rydde i PDF-
dokumenter. 

- Ikke bruk PDF-skrivere med mindre 
dokumentet har svært enkel utforming 
(ren tekst). 

Kapittel 7 

Kapittel 8 

Kapittel 9 

Vær konsekvent 

- Uansett hva du gjør, dersom du er 
konsekvent i måten du utformer 
dokumentet på skaper du 
forutsigbarhet for leseren. 
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