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Om Norsk Regnesentral (NR) 
► Uavhengig forskningsstiftelse 

► Anvendt forskning innen statistikk og IKT 
▪ 3 faggrupper innen IKT: 

◦ e-inkludering og uu 
◦ sikkerhet  
◦ smarte informasjonssystemer 

► Ekstern finansering 

► Operativ siden 1952 

► Ca. 60 ansatte 

 2 

©
 w

w
w

.p
ho

to
s.

co
m

 



Universell utforming – et todelt begrep 
► Betegner både en målsetting og en prosess  

► En målsetting. At flest mulig skal kunne benytte 
IKT-løsningen.  
 Flest mulig – et gradert begrep. Løsningen er mer 

eller mindre universelt utformet.  

► En prosess: Hvordan designe slik at flest mulig 
kan benytte løsningene? 
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Målsetting: Inkludere alle, også 
personer med nedsatt funksjonsevne 
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Hovedkategorier:  
• Sensorisk  
• Fysisk  
• Kognisjon 

Permanent eller midlertidig 
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Målsetting: Ta høyde for forskjellige 
typer IKT-utstyr 
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Målsetting: Ta høyde for ulike 
brukskontekster 

© www.photos.com 2007 © iStock 2014 
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uu-prosessen retter seg mot hele 
bruksopplevelsen 
Viktig å involvere ulike typer brukere og interessenter 
for å oppnå en inkluderende løsning.  

 

Eksempler:  

► Bestille billett på fly 

► Elektronisk påmelding til seminar 
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Universell utforming  
► Målsetting:  

▪ Systemer som løser de virkelige problemene – dvs. 
er nyttige og gir god bruksopplevelse 

▪ Systemer som kan brukes av alle – i motsetning til  
systemer som er teknisk tilgjengelig, men hverken 
brukbare eller nyttige  

► Fokus på brukermedvirkning 
gjennom hele prosessen 
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uu-prosessen bør  
► baseres på en brukersentrert designprosess 

► fokusere på mangfold blant brukere  

► teste for teknisk tilgjengelighet ved hjelp av 
standarder (WCAG), retningslinjer og testing med 
hjelpemidler 

► ha empirisk evaluering med brukere med nedsatt 
funksjonsevne 
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uu-prosessen 

2. 
 Forstå og 
spesifiser 

brukskonteksten 

 

3.  
Forstå og 
Spesifiser 

brukerkravene 
 

4.  
Produser 

designløsninger 
for å møte 

brukerkravene 

5.  
Evaluer 
design-

løsningene 

1.  
Planlegg  

uu-prosess 

6.  
IKT-løsning  
som møter 

bruker-
kravene 

Iterer så mange 
ganger som 
nødvendig 

Basert på ISO9241-210:2010 
Menneskeorientert utviklingsprosess 10 



NS 11040:2013 Brukermedvirkning og IKT 

Involver brukere i alle faser: 

1. Planlegging 

2. Brukskonteksten 

3. Spesifiser brukerkrav 

4. Produser designløsning(er) 

5. Evaluer designløsningene 
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Brukervennlighetspyramiden 
Personlig assistanse 

Med hjelpemidler 

Med tilpassing 

Universell  
utforming 
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Basert på Nordby (2003) 12 
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Hvordan velge brukere? 
Hva er representative brukere?  

I brukersentrert design: I universell utforming 
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Typer brukermedvirkning  
► Informativt:  observasjon / fylle ut spørreskjema 

► Konsulterende: diskusjon, inviteres til å komme med 
forslag 

► Medbestemmende: har innflytelse 
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Typer brukermedvirkning (forts.) 
► Systembruker: representerer en gruppe, skal ivareta 

gruppens behov 

► Individuell bruker: representerer seg selv.  
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Hvordan velge metoder i uu? 

17 @ iStock 
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Metoder i uu 



Hvordan velge metoder i uu 
► Metoder i brukersentrert design forutsetter ofte at 

man har høy funksjonsevne  

 

► Metodene må tilpasses ulike brukergrupper for å 
kunne brukes i uu-prosesser  

► Man kan kombinere ulike metoder for å dekke alle 
brukergruppene 

►1
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Ta gjerne kontakt! 
 

Kommentarer? 
Spørsmål? 

Samarbeid? 
 

Kristin Skeide Fuglerud  
Norsk Regnesentral 

 
Telefon 22 85 25 00 

E-post: kristins@nr.no 
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