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Bakgrunn

• Dette er den første europeiske overordnete standarden for 
universell utforming, som gir generelle retningslinjer for hvordan 
man oppnår likeverdig tilgang til produkter og tjenester. 

• Standarden NS-EN 17161 er utarbeidet av den tekniske 
komiteen CEN/CLC/JTC 12 Design for All. Den nederlandske 
standardiseringskomiteen NEN har hatt sekretariatet for 
komiteen. Arbeidet har foregått innen rammen av Mandat M473, 
og CEN/CENELEC BT/WG 213 SAGA (Strategic Advisory
Group Accessibility). 



Om standarden 

• Mandat M/473 ble gitt til CEN og CENELEC av Den europeiske 
kommisjon for å sikre likeverdig tilgang gjennom en universell 
utformingstilnærming i relevante standardiseringsaktiviteter for 
produkter, varer og tjenester. 

• NS-EN 17161 angir krav som gjør en organisasjon i stand til å 
utforme, utvikle og levere produkter, varer og tjenester slik at de 
blir universelt utformet og kan forstås og brukes av en bredest 
mulig brukergruppe, inkludert personer med nedsatt 
funksjonsevne.



Videre om standarden

• Standarden angir også krav og anbefalinger for å gjøre en 
organisasjon i stand til å utvide kundegruppen ved å identifisere 
de ulike behovene, egenskapene, funksjonsevnene og 
ønskene, ved å involvere brukere direkte eller indirekte, og ved 
å bruke kunnskap om universell utforming i sine prosedyrer og 
prosesser.

• Viktig å huske: «Tilgjengelighet» brukes i standarden – og i 
europeiske politikk – nå som et mål, og universell utforming 
som et redskap for å nå dette målet. Fordi dette er problematisk 
i forhold til norske standarder og ikke minst lovgivning, har man 
oversatt det slik at uu er et redskap for å oppnå likeverdig 
tilgang til produkter, varer og tjenester. 



Universell utforming som en prosess 

• Standarden beskriver bruken, i hele organisasjonen 
(virksomheten) av en prosessdrevet universell 
utformingstilnærming knyttet til alle sider ved utforming, utvikling 
og produksjon. 

• I tillegg vektlegges brukermedvirkning på alle stadier. 

• Likeverdig tilgang til produkter og tjenester er blant de viktigste 
resultatene. 



Viktige elementer i prosessen

• Forståelse av organisasjonens kontekst og interessepartenes 
behov og forventninger (pkt. 4)

• Lederskap og policy som støtter universell utforming (pkt. 5)

• Planlegging av mål for universell utforming og hvordan de kan 
oppnås (pkt. 6)

• Driftsprosesser knyttet til oppfyllelse av brukerkrav og utvikling 
av produkter og tjenester i hele kundereisen (pkt. 8)

• Prosesser for overvåking, måling og evaluering av virkningen av 
universell utformingsprosessen mot likeverdig tilgang (pkt. 9)

• Kontinuerlig forbedring av universell utforming (pkt. 10)





4 Organisasjonens kontekst – universell utforming

• 4.1 Likeverdig tilgang for alle gjennom universell utforming – om 
kravene til organisasjoner når det gjelder å ta hensyn til 
mangfold, dokumentasjon av uu og fokus på tilgjengelighet.

• 4.2 Forstå organisasjonen og dens kontekst – faktorer som er 
relevante for den strategiske retningen, som respons på 
eksisterende produkter og tjenester.

• 4.3 Forstå interessepartenes behov og forventinger –
kartlegging av bl.a. hvem som er brukerne. 

• 4.4 Bestemme omfanget av universell utforming i 
organisasjonen.

• 4.5 Integrering med etablerte prosessystemer. 



5. Lederskap

• 5.1 Lederskap og forpliktelse. Ansvaret til den øverste ledelsen i 
en organisasjon, formalisering av forpliktelse til kontinuerlig 
forbedring og universell utforming i hele produktkjeden, samt 
brukermedvirkning. 

• 5.2 Policy

• 5.3 Organisatoriske roller, ansvar og myndighet – tildeling og 
kommunikasjon av roller, ansvar og myndighet mht. universell 
utforming og likeverdig tilgang. Inkluderer å sikre at tiltak fører til 
ønskede resultater, og at det opprettholdes et brukerfokus i hele 
organisasjonene. 



6. Planlegging

• 6.1 Tiltak for å ta hensyn til risikoer og muligheter – bygget på 
eksterne faktorer (4.2) og behov og forventninger (4.3) for å 
avgjøre hvile risikoer og muligheter det er nødvendig å 
hensynta for å sikre at policy og prosesser er tilstrekkelige, 
forhindre uønskede virkninger og forsterke ønskede virkninger. 

• 6.2 Mål for universell utforming og planlegging for å oppnå dem 
– fastsette mål for relevante funksjoner og på relevante nivåer 
for å sikre universell utforming i alle ledd av organisasjonen.

• 6.3 Planlegge for endringer – hvis det er behov for å endre 
policy, prosesser eller aktiviteter. 



7. Støtte

• 7.1 Ressurser – kapabilitet, kunnskap og ekspertise.

• 7.2 Kompetanse – bestemme nødvendig kompetanse.

• 7.3 Bevisstgjøring – rettet mot egen stab om visjon, mål osv. 

• 7.4 Kommunikasjon – internt og eksternt

• 7.5 Dokumentert informasjon – om elementene tatt opp i 
standarden.



8. Drift

• 8.1 Planlegging og styring av drift – prosessene i 
organisasjonen

• 8.2 Utforming og utvikling av produkter og tjenester:
• Planlegging av utvidelse av brukergruppen

• Identifisere tiltenkte brukere – fastlegge brukere/ikke-brukere

• Identifisere brukerbehov, egenskaper og funksjonsevne

• Krav til utvidelse av brukergruppen

• Realisering – utvikle løsninger 

• Utformingsløsninger for å oppnå likeverdig tilgang (CEN Guide 6) 

• Evaluering 

• 8.3 Brukermedvirkning



8. Forts. 

• 8.4 Kundereise i tilknytning til tilgjengelighet  - risikoer og 
muligheter, identifikasjon av barrierer, vurdering i hele 
kundereisen. 

• 8.5 Styring av og kommunikasjon med eksterne leverandører –
fastsette og bruke kriterier for universell utforming og 
brukervennlighet med eksterne leverandører, slik at disse 
leverer universelt utformede produkter og tjenester. 



9. Evaluering av prestasjon

• 9.1 Overvåking, måling, analyse og evaluering
• Generelt

• Tilbakemelding fra brukerne

• Analyse og evaluering

• 9.2 Intern revisjon 

• 9.3 Ledelse



10. Kontinuerlig forbedring

• Bestemme og velge muligheter for forbedring av prosesser, 
prosedyrer og aktiviteter.

• Iverksette nødvendige tiltak.

• Gjennomgå virkningen av eventuelle korrigerende tiltak.



Tillegg A (informativt)

• Likeverdig tilgang, universell utforming og menneskerettigheter 

• A1 Orientering – om forholdet mellom termene 

• A2 Den grunnleggende tenkemåten for universell utforming

• A3 Menneskerettigheter og universell utforming

• A4 Bærekraftig utvikling med universell utforming

• A5 Tilgang, forståelse og bruk 

• A6 Eksempler på universell utforming



Tillegg B (informativt) Brukermedvirkning

B1 Orientering

B2 Fordeler ved brukermedvirkning 

B3 Identifisere og forstå nåværende og potensielle 
brukere

B4 Planlegge og gjennomføre brukermedvirkning



Tillegg C (Informativt) 
Utformingsaktiviteter i prosjekter 

• C1. Orientering – rammeverk for aktiviteter i prosjekter for å 
oppnå løsninger som kan brukes av flest mulig brukere.

• C2. Aktiviteter og innspill fra dem. 
• Tabeller med Aktiviteter og Resultater fra utformingsaktiviteter

• C3. Brukernes tilbakemelding om aktiviteter.

• C4. Forstå og identifisere brukerne og brukssammenhengen

• C5. Kravspesifikasjon.

• C6. Lagre løsninger som oppfyller brukerkravene

• C7. Evaluering 



Tillegg D (Informativt) Liste over krav 

• Liste som representerer krav, identifiserer punktet i standarden 
for kravene og som inneholder forklarende merknader og 
ytterligere kommentarer. 

• Tabell D1 – oppsummering av kravene fra normativt punkt 4 til 
10.



Tillegg E (Informativt) Ufullstendig liste over standarder og 
veiledning som er relevant for «likeverdig tilgang gjennom 
universell utforming av produkter, varer og tjenester». 

• E1. Orientering

• E.2 Standarder og veiledning

• Litteratur
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