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Tilgjengelighetserklæring for Haugalandmuseet 

KORT FORTALT 

• God kommunikasjon, klart språk og universell utforming er viktig i Haugalandmuseets arbeid 

i digitale kanaler.  

• Innholdet på våre nettsider skal være tilgjengelige for alle. 

Innhold: 

1.0 Hva gjelder denne erklæring for? 

 2.0 Hvem er ansvarlige for nettstedet?  

 3.0 Historikk for nettstedet 

 4.0 Kontinuerlig arbeid 

 5.0 Dette prioriterer vi nå 

 6.0 Status for samsvar med krav 

 7.0 Testresultater 

 8.0 Kjente feil 

 9.0 Gi oss en tilbakemelding! 

 

1.0 Hva gjelder denne erklæring for? 

Denne tilgjengelighetserklæringen gjelder for nettstedet til 

Haugalandmuseet: www.haugalandmuseet.no  

Se også personvernerklæringen til Haugalandmuseet 

 

2.0 Hvem er ansvarlige for nettstedet?  

Det er administrasjonsavdelingen ved museet som har systemansvar for haugalandmuseet.no. Det er 

godt samarbeid på tvers av de ulike fagavdelingene når det gjelder innhold på nettstedet. 

Direktør Mads Ramstad har redaktøransvar for nettstedet.  

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre nettsidene, og arbeider for å følge standarden Retningslinjer 

for universell utforming av nettinnhold (WCAG) 2.1.  Sammen med vår leverandør av 

nettsideløsningen, Appex, sikrer vi god kvalitet og godt utviklingsarbeid. 

 

3.0 Historikk for nettstedet 

Dagens nettsider ble etablert i 2019. Universell utforming, klarspråk og tilgjengelighet har hele tiden 

vært sentralt i arbeidet. Vi har fokus på klart og tydelig språk.  

 

http://www.haugalandmuseet.no/
https://haugalandmuseet.no/personvern/
https://www.w3.org/Translations/WCAG21-no/
https://www.w3.org/Translations/WCAG21-no/
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4.0 Kontinuerlig arbeid 

Haugalandmuseet har i overkant av 70 000 sidevisninger i året. Nettstedet har nærmere 800 

enkeltsider, og det er et omfattende arbeid å holde kvaliteten på ønsket nivå.  

Vi har søkemulighet på nettsiden vår. Du kan enkelt forstørre teksten i nettleseren din. Vi tilstreber å 

legge alternativ tekst på alle bilder.  

 

5.0 Dette prioriterer vi nå 

I 2023 er vår hovedprioritet å sørge for at haugalandmuseet.no er i samsvar med kravene for 

tilgjengelighet.  

Vi skal fortsatt arbeide med å: 

• opprettholde og videreutvikle et universelt utformet nettsted 

• minne skribentene om å legge ut innhold som er universelt utformet 

• skrive innhold i et klart og tydelig språk (PDF, 673 kB) 

• se til at nettstedet oppfyller de lovpålagte kravene i WCAG 2.0 

• tilpasse innhold og funksjonalitet slik at det oppfyller de nye krav i WCAG 2.1 

• følge likestillings- og diskrimineringsloven og forskrift om universell utforming av ikt-

løsninger 

• sikre universell utforming ved valg av tredjepartssystemer og utvikling av eksisterende 

systemer 

• rydde opp i PDF-filer og arkivere/fjerne filer som ikke oppfyller dagens krav 

• rydde opp i bildearkivet og arkivere/fjerne filer som ikke oppfyller dagens krav 

 

6.0 Status for samsvar med krav 

I begynnelsen av 2023 er nettsiden til Haugalandmuseet delvis i samsvar med WCAG 2.1 nivå AA. At 

nettsiden er delvis i samsvar, betyr at enkelte deler av innholdet ikke helt samsvarer med kravene. 

 

7.0 Testresultater 

Foreløpig bruker vi gratis testverktøy til å teste de delene av WCAG som lar seg teste med 

automatiske testverktøy. I tillegg tar vi stikkprøver og tester manuelt. 

Vi ser på muligheten av å bruke vår leverandør til utvidet testing eller eksterne leverandører som 

tilbyr dette i dag. 

 

8.0 Kjente feil 

https://www.haugesund.kommune.no/_f/p1/i931da099-b009-4f5e-8c82-94206ceeb565/170310_hkommune_sprakprofil.pdf
https://www.haugesund.kommune.no/_f/p1/i931da099-b009-4f5e-8c82-94206ceeb565/170310_hkommune_sprakprofil.pdf
https://www.uutilsynet.no/wcag-standarden/wcag-20-standarden/86
https://www.uutilsynet.no/fremtidig-regelverk/wcag-21-standarden/140
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-51
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-06-21-732
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-06-21-732
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Vi arbeider for at innholdet på haugalandmuseet.no skal være universelt utformet. På tross av dette 

vet vi at det kan finnes mangler. 

Vi kjenner til at det eksempelvis finnes videoer med kunst og kulturhistorisk innhold som ikke er 

tekstet eller har tekstalternativ. PDF-dokumenter og andre delte og publiserte dokumenter kan ha 

mangler i formatering, struktur og bilder/illustrasjoner.  

 

9.0 Gi oss en tilbakemelding! 

Det hender vi får tilbakemeldinger på innholdet på haugalandmuseet.no. Dette setter vi stor pris på 

og korrigerer innholdet etter dette.  Dersom det er noe som ikke fungerer som det skal, eller går du 

glipp av innhold på grunn av at nettsidene ikke er universelt utformet, ber vi om at du sender en 

henvendelse til: post@haugalandmuseet.no, eller kontakte nettansvarlig Grethe Lunde Øvrebø, tlf. 

52 70 93 60. 

mailto:post@haugalandmuseet.no

