
Krav og gode råd for bedre lesbarhet
– Klarer dine kunder å lese det du skriver?



Informasjon på papir

Fonttype
• Unngå kompliserte fonter og fonter med  

seriffer (føtter)
• Velg fonter med lett-gjenkjennelige store og 

små bokstaver, f.eks. Arial og Verdana.
• Velg fonter som har tydelige tall og hvor  

tall og bokstaver ikke kan forveksles. Unngå 
fonter hvor tallene ikke står på linje.

Fontstørrelse
• Standard fontstørrelse bør være 11-12 punkt. 

 For små fontstørrelser gjør at du mister lesere.

Fonttykkelse
• Velg fonter med middels tykkelse, og unngå  

lys type med tynne strøk.
• Når du skal vektlegge et ord eller et avsnitt, 

bruk en fet eller tykk font.
• Kursiv eller store bokstaver er ikke å anbefale 

for større tekstmengder

Tips om farge og kontraster
• Bruk høy kontrast mellom tekst og bakgrunn feks. 

sort på hvitt. (0.8 i luminanskontrast).
• Hvis du bruker farget tekst, begrens det til titler, 

overskrifter eller uthevet materiale.
• Unngå bruk av fargekombinasjonene rød og  

grønt samt gult og blått.
• Vær forsiktig med tekst på bilder og illustrasjoner.

Materialvalg
• Bruk en matt eller ikke-glanset overflate for å 

redusere gjenskinn.
• Er papiret for tynt vil trykksverten fra baksiden 

skinne igjennom og redusere lesbarheten.
• Begrens bruk av vannmerker eller komplisert  

bakgrunnsdesign.

God avstand mellom bokstaver og linjer

Bokstaver 
• Velg en font med fast tegnavstand.
• Hold god avstand mellom bokstavene, men  

de skal ikke stå for langt fra hverandre.

Linjer
• Linjeavstand bør være minst 25 til 30 prosent  

av punktstørrelsen. En god linjeavstand i word  
vil være 1,15 til 1,3.

• Fetere skrifttyper krever større linjeavstand.

Marger og kolonner
• Skill gjerne teksten i kolonner for bedre lesbarhet.
• Bruk helst rett venstremarg.

Opp med skrifta – vær lesbar

I denne brosjyren vil du finne krav til hvordan 
informasjon skal utformes og gode råd til 
hvordan du med enkle grep kan gjøre dine 
varer og tjenester mer lesbare, og dermed 
mer tilgjengelige for folk flest.



Informasjon på nett skal være universelt utformet

• Husk beskrivende tekst av knapper, bilder, grafer og annen visuell informasjon som er viktig for innholdet.
• Unngå at brukeren må kunne se farger for å forstå innholdet ditt.
• Sørg for god kontrast mellom tekst og bakgrunnen, feks. sort på hvitt.
• Sørg for at nettsiden kan brukes med 200% tekststørrelse uten at innhold forsvinner.
• Sørg for at hele nettsiden din kan brukes med tastatur og hurtigtaster, ikke bare ved hjelp av mus.
• Sørg for at alt innhold får synlig fokus når du navigerer på nettsiden med tastatur.
• Gi brukeren mulighet til å hoppe direkte til hovedinnholdet.
• Vær forsiktig med tekst på bilder og illustrasjoner.

Kravene til nettsider går frem av forskrift om universell utforming av IKT løsninger.

Informasjon på skilt

• Plasser skiltet i øyehøyde med en  
senterhøyde på 150 cm. 

• Det er viktig at man kan komme helt  
inntil skiltet.

• Luminanskontrasten mellom tekst og  
bakgrunnen på skiltet, og mellom skiltet  
og bakvegg skal være på min. 0,8.

• Gjennomlyste skilt skal ha lys tekst på  
mørk bakgrunn.

• Bruk en skrifttype uten seriffer (føtter), men 
ikke bruk bare store bokstaver eller kursiv.

• Innendørs skal skilt ha god belysning,   
min. 300 lux.

• Bruk en matt overflate for å unngå  
sjenerende reflekser og blending.

• Den opphøyde taktile skriften skal  
være min. 1 millimeter høye.

• Punktskriften skal plasseres slik at den  
starter til venstre og rett under der den  
taktile skriften starter.

• Punktskriften på skilt skal være  
min. 0,6 millimeter høy.

Bokstavstørrelse
• For skilt man kan gå helt inntil  

min. 25 millimeter.
• Nummerering av dører på hotell og  

tilsvarende min. 50 millimeter.
• Skilt med korte tekstmengder  

min. 25 millimeter.
• Skilt med lengre tekstmengder  

min. 15 millimeter.
• Informasjonstavler og -monitorer  

min. 15 millimeter. 
• Skilt med piktogrammer (symboler)  

min. 25 millimeter.

Skilt med piktogrammer (symboler)
• Skilt med piktogrammer som man kan gå  

helt inntil skal alltid ha opphøyd taktil symbol/
illustrasjon, opphøyd taktil skrift og punktskrift. 

• Skiltet skal være min. 20 x 20 cm.
• Den opphøyde taktile skriften skal skrives  

med versaler på min. 25 millimeter.
• Symbolene som benyttes skal være så enkle 

som overhode mulig. Det skal være mulig å 
skille de fra hverandre.

• Avstanden mellom symbolet/illustrasjonen og 
teksten, og mellom teksten og punktskriften 
skal være på min. 1 cm.

• Ved bruk av skilt som har både piler, piktogram, 
tekst og punktskrift skal dette plasseres i  
følgende rekkefølge:  
Piktogram, tekst, og pil på en linje med  
punktskrift på linje under teksten.

Lesbart skilt med store bokstaver og gode kontraster.



uleselig@blindeforbundet.no
Telefon: 23 21 50 00
Org.nr.: 971038179

Vi ønsker å sette søkelyset på det som gjør hverdagen uleselig for 
mange, og gi tips og råd til hvordan man bedre kan sikre god lesbarhet.
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Opp med 

skrifta!

For mer informasjon, gå til uleselig.no

info@blindeforbundet.no
Telefon: 23 21 50 00
Org.nr.: 971038179


