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NYSKAPINGSPROGRAMMET INNOVASJON FOR ALLE 



•A generous welfare 
system 
•Income redistribution 

TILTAK I REGJERINGENS 
HANDLINGSPLAN FOR UNIVERSELL 
UTFORMING 

•  Eneste tiltak innen design og innovasjon  
•  Fokus: Design for alle som strategi for nyskaping 
•  Både for private og offentlige virksomheter  
•  Mandat fra MD/BLD siden 2005 
 



• Kunnskapsspredning og 
synliggjøring 

• Utviklingsprosjekter   

 

TO  HOVEDAKTIVITETSOMRÅDER 



 
     

 

 

 

Brukere 

Forskning og utvikling 

Utdanningen 

Designbransjen 

Næringsliv 

Offentlige virksomheter 

Myndigheter og departementer 

Standard Norge 

 
Vi samarbeider tett med: 
 
 



 
 
 
        Speakers from around the    
 world 



 
Publisert mai 2010 
Kr 199,- på egne nettsider/amazon.com 

INNOVATING WITH PEOPLE  
THE BUSINESS OF  
INCLUSIVE DESIGN 







  
Se på hele brukerreisen gjennom 
alle kontaktpunkter enkeltvis og 
som en helhetlig opplevelse. 
 
Funksjonell og emosjonell 
opplevelse fra brukernes 
perspektiv. 
 

Kilde: Polaine, Løvlie, Reason (2013) 

Tjenestedesign 



Design av tjenester skjer i et 
nært samspill med flere 
fagdisipliner og ansatte 



Tjenester, noen særtrekk 
 
– Produseres og konsumeres samtidig 
– Ingen ”angreknapp” ved feil. 
– Samproduksjon. Brukeren tar selv del i 

tjenesteproduksjonen. 
– Ofte sammensatt av et sett med 

tjenester, levert av ulike tilbydere. 
– For brukeren er dette én 

sammenhengende opplevelse. 
– Vanskeligere å måle, vanskeligere å 

avgrense. 
– Vanskeligere å prise?  

 
 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=helsetjeneste&source=images&cd=&cad=rja&docid=ABg3SXXZk6nQIM&tbnid=GFY0UX3NtD3k9M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.kun.nl.no/no/reformen-svekker-helsetilbudet.8463&ei=AxRHUd7xFpH14QTq24GICw&bvm=bv.43828540,d.bGE&psig=AFQjCNHhaArDjCKIqIGIu4eKhvA6CG7GdA&ust=1363699043330377


Tjenester, noen særtrekk 
 

– Fordi tjenester har bruker/kunde som 
medprodusent er brukerinnsikt viktig. 

 
– Fordi tjenester oftest strekker seg ut 

over tid og skapes av flere aktører, er 
en planmessig regissering (design) av 
tjenesten viktig.  
 

– Fordi mange tjenester er avhengig av 
at kunden selv gjør visse operasjoner, 
er interaksjonsdesign viktig. 

 

 



Brukerinnsikt… 



Se på mangfoldet – ikke gjennomsnittsbrukeren 



Elitebrukere som verktøy for innovasjon i brukersentrert 
tjenesteutvikling 

 
 

Nedsatte sanser  
 blind, svaksynt,  

glemte linser  
 
 Nedsatt bevegelighet 

 revmatiker, eldre med 
nedsatt funksjonsevne  

Nedsatte kognitive evner 
 barn, demente, psykisk 

funksjonshemmete  
 

Personer med multikulturell 
bakgrunn, livssyn, religion, 

økonomiske, geografiske ulikheter 

  

http://www.norskdesign.no/nyheter/bildearkiv/?showWithHandler=node/preview/&previewID=8195


Blinde kan si noe  
om taktilitet og lyd. 

Barn kan si noe om løsningen 
 passer for de som er mindre, 
 og om løsningen er intuitiv. 

Hørselshemmede 
kan vurdere  
lyd og visuell 
informasjon. 

Demente kan teste hvor 
intuitiv og enkel en 
løsning er.  

Personer med nedsatt 
bevegelighet kan vurdere 
fysisk tilgjengelighet. 

 © Nyskapingsprogrammet Innovasjon for Alle 

Voksne med barn 
har ofte bare en 
hånd ledig. 



•A generous welfare 
system 
•Income redistribution 

     BRUKERFOKUS OG ELITEBRUKERE 

• Stiller andre krav 
• Utfordrer oss 
• Gir nye perspektiver 
• Gir ny innsikt og brukerforståelse 
• Fører til nye, inkluderende løsninger 
som er bedre for alle 
 
 



Sosiale  
behov  

• Næringsliv og off. sektor som drivkraft for et inkluderende samfunn 
• Design som verktøy 

Kommersielle 
behov 

Innovasjons-
potensial 

Design for alle – en brukersentrert strategi for  
lønnsom nyskaping 





Statistikk Innsikt 



Source: Martin Bontoft, IDEO 

Inspirasjon og innsikt ….ikke statistiske sannheter 

Source: Martin Bontoft, IDEO 





 
Sørg for å inkludere mangfoldet av 
brukere og et utvalg basert på ulik alder, 
funksjonsevne, etnisitet, og kjønn er 
representert...  
 
 

 
… og det er viktig å planlegge og 
strukturere gjennomføringen 
 



Fokusgrupper og diskusjonspaneler med 
brukere kan være en god start for å åpne 
opp et tema og en måte å identifisere 
utfordringer og ulike problemstillinger 
som kan fokuseres i det videre arbeidet 



Det er få metoder som er bedre 
enn direkte observasjon i 
kontekst/reell brukersituasjon 
som kunden befinner seg i.  
 
Da ser vi hvordan folk faktisk 
handler og ter seg i en gitt 
situasjon. Det kan være svært 
forskjellig fra det de forteller deg 
at de gjør.   
 
 
  
 



 Oppsummering 
 
Vær obs på de individuelle innsiktene og ikke 
nødvendigvis statistiske sannheter… 
 
Hvis én person sier noe interessant og 
vesentlig … så kan dette være relevant innsikt!   
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.norskdesign.no/nyheter/bildearkiv/?showWithHandler=node/preview/&previewID=8195


www.norskdesign.no/designforalle 
Mail: oe@doga.no 
Twitter: @Innovation4all 
 

mailto:oe@norskdesign.no
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