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Standard Norge 

•Privat og uavhengig medlemsorganisasjon 
•Utvikler standarder på de fleste områder 
•Fastsetter årlig ca. 1 200 nye Norsk Standard 
•Norges medlem i CEN og ISO 
•Finansieres gjennom statlig tilskudd, 
prosjektinntekter og royalty fra salg av standarder 

•Non-profit – inntekter tilbakeføres til 
standardiseringsarbeid 



Standardisering og 
universell utforming 
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Standardisering som verktøy 

• En standard kan kort defineres som en beskrivelse av viktige 
sider eller karakteristika ved for eksempler varer, tjenester og/eller 
arbeidsprosesser  

• Ot.prp.44: For at man skal kunne gjennomføre at det blir stilt krav 
om universell utforming er det viktig at så vel myndigheter som 
andre har konkrete standarder å referere til.  

• I arbeidet for universell utforming er standarder og 
standardiseringsarbeid et av de viktigste verktøy. Det er gjennom 
standarder for produkter og tjenester at man konkret kan anvise 
hva som skal legges i begrepet universell utforming i de enkelte 
tilfeller. 

• Målet for å se universell utforming i sammenheng med 
standardisering er at universell utforming skal være en naturlig del 
av produktdesign, arkitektur, planlegging og service.  
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Standarder som verktøy for 
universell utforming II 
• Det er viktig at man legger inn krav om universell 

utforming ved utformingen av standarder som vil bli brukt 
av planleggerne i deres spesifikasjoner 

• Omvendt vil mangel på slike krav føre til utilfredsstillende 
og utilgjengelige løsninger som man vil måtte 
kompensere for ved langt mer kostnadskrevende 
ombygginger og spesialløsninger 

Vanlige 
produkter 

GAP 

Brukerens evne 
til å nyttiggjøre 

seg vanlige 
produkter 

Tekniske 
hjelpemidler 

Universell 
utforming 
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Standarder og universell utforming 

 • Norge har nasjonale standarder for 
universell utforming av boliger og 
offentlige bygninger og av opparbeidete 
uteområder.  

• Standard Norge har sekretariat for 
SAGA (mandat M473) 

• Desember 2013 legges frem fire nye 
standarder:  
− tilgjengelige formater på elektroniske 

dokumenter (NS 11021) 
− tilgjengelige selvbetjeningsautomater til 

bruk av allmennheten (NS 11022) 
− brukermedvirkning (NS 11040) 
− IKT og tilgjengelighet til tjenester (NS 

11030)  

NYE STANDARDER FOR UNIVERSELL 
UTFORMING 
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NS 11021 Universell utforming – Tilgjengelige elektroniske 
tekstdokumenter – Krav til utforming, oppmerking og filformater 

• Standarden stiller krav til utforming av 
tekstdokumenter slik at alle får 
likeverdig tilgang  

• Angir krav til hvordan dokumenter 
enkelt skal utformes og oppmerkes 
for å bli tilgjengelige elektroniske 
tekstdokumenter 

• Målgruppe: saksbehandlere og andre 
som utformer og utgir dokumenter i 
elektronisk format 

• Omfatter ikke skjemaer og 
dokumenter med 
interaktivt/multimedialt innhold. 
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Bakgrunn 
• Tekstdokumenter presenterer i dag på mange plattformer og 

i mange formater: PC baserte tekstbehandlere, syntetisk 
tale, nettbrett, mobiltelefoner osv. 

• Det er nødvendig å kunne velge mellom 
presentasjonsformer for at alle skal ha likeverdig tilgang til 
elektroniske dokumenter 

• Dette stiller krav til korrekt formatering og oppmerking  
• Standard Norge har gjennomført flere utredninger om krav til 

universell utforming av IKT og løsninger i åpne datanett, 
som kartla behov for nye standarder 

• Som del av avtale med Norges Forskningsråd ved IT Funk 
satte man i gang standardiseringsarbeid i 2011 
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NS 11021 
• Standarden er utarbeidet av SN/K 520  
• Komiteen har representanter fra myndighetene, 

interesseorganisasjoner, ekspertorganer og utviklere/produsenter på 
IKT området. 

• Standarden angir krav til synlig formatering av 
dokumenter(overskrifter, kontrast, skrift osv.) 

• Et punkt tar opp krav til oppmerking av dokumenter (deklarering av 
hovedspråk, krav til lister, spalter m.m. 

• Et punkt tar opp dokumentformater for publisering og utveksling  
• Informativt tillegg gir anbefalinger for tilgjengeliggjøring av 

elektroniske dokumenter 
• Informativt tillegg tar opp kontroll av dokumenter  
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NS 11022 Universell utforming – Automater for allmenn 
bruk – krav til fysisk utforming og brukerdialog 

• I stadig fler situasjoner må man være 
sin egen saksbehandler i møte med 
privat og offentlig virksomhet, 
gjennom web, mobil, SMS  

• Standarden bidrar til at personer med 
ulike forutsetninger kan ha likeverdig 
tilgang til å benytte dem 

• Tema for standarden er automatenes 
fysiske utforming og interaksjonen 
som skjer direkte på automaten, 
herunder utveksling av fysiske 
objekter mellom bruker og automat 

• Omfatter bruk hvor betjening fysisk 
skjer direkte på automaten for å kjøpe 
en vare eller få utført en tjeneste  
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Bakgrunn 
• Utviklingen mot selvbetjeningssamfunnet gjør at borgerne stadig oftere 

må være sin egen saksbehandler i møte med private og offentlige 
virksomheter 

• En universelt utformet løsning for selvbetjeningsautomater skal ta høyde 
for at personer med ulike forutsetninger skal kunne ha likeverdig tilgang 
til å benytte dem 

• Standard Norge laget i 2009 en utredning som kartla standarder som er 
knyttet til selvbetjeningsteknologi. Denne konkluderte med at det burde 
utvikles en funksjonell overordnet standard i tillegg til spesielle 
standarder for ulike teknologier og selvbetjeningsautomater. 

• Utredningen ga også innspill til kommende forskrift om universell 
utforming av IKT. 

• Arbeidet er en del av samarbeidsavtalen mellom Standard Norge og IT 
Funk. 
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NS 11022 
• Standarden er utarbeidet av SN/K 520 
• Standarden omfatter bruk hvor betjening fysisk skjer direkte på 

automaten for å kjøpe en vare eller få utført en tjeneste 
• Gjelder ikke mekaniske automater som ikke har elektriske eller 

elektroniske komponenter eller funksjoner 
• Krav til betjeningshøyder, kontraster osv. gjelder for alle automater 
• Målgruppen for standarden er produsenter og bestillere av automater 
• Punkt om fysisk utforming omfatter krav til betjeningshøyde, 

informasjon på automaten, fysisk atkomst, lyduttak, belysning osv.  
• Punkt om interaksjon omfatter tekst, farger og kontrast, symboler, 

display og skjerm, lysmarkering, betaling og annet.  
• Informativt tillegg om skilting og plassering 
• Informativt tillegg om funksjonsnedsettelser og barrierer 
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NS 11040 Universell utforming – Brukermedvirkning og 
IKT 

• Brukermedvirkning på individnivå og 
på systemnivå 

• Ulike grader: informativt, 
konsulterende eller 
medbestemmende (anbefales) 

• Omhandler ulike grader av 
medbestemmelse i hele 
utviklingsprosessen for en IKT løsning 
(men standarden kan anvendes for 
andre produkt- og tjenesteområder) 

• Beskriver leddene i en 
utviklingsprosess fra planlegging og 
tilrettelegging, spesifikasjon av 
brukskonteksten og –kravene, design 
av løsninger og frem til en løsning 
som møter brukerkravene  
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Bakgrunn 
• Brukermedvirkning ikke ukjent begrep – gjerne knyttet til 

helsesektoren 
• FORTUNE prosjektet  i 1997 – brukermedvirkning innen FoU 
• Utredning ”Brukermedvirkning – for alle?” utarbeidet av Pharos i 

2011 for IT Funk konkluderte med at «det også er behov for å 
arbeide fram en overordnet standard for brukermedvirkning med 
vekt på prosessen». 

• Som del av samarbeidsavtalen mellom Standard Norge og IT 
Funk ble det nedsatt en standardiseringskomite i 2012 som har 
hatt som mandat å utarbeide en slik overordnet standard.  

• Standardiseringskomiteen SN/K 546 har hatt deltakere fra 
forskningsinstitusjoner, interesseorganisasjoner og offentlige 
myndigheter. 
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NS 11040 
• Tar opp brukermedvirkning på individnivå (representerer seg selv) 

og systemnivå (representerer organisasjon eller brukergrupper) 
• Standarden gjelder IKT-relaterte produkter og tjenester men kan 

også brukes for andre tilsvarende utviklingsprosesser 
• Punkt tar opp utviklingsprosessen for produkter og tjenester, 

herunder beskrivelse av de ulike trinnene i en menneskeorientert 
prosess og aktivitetene i prosessen – hvordan man inkluderer 
brukermedvirkning i alle trinn 

• Punkt tar opp roller i brukermedvirkning, herunder kartlegging av 
kunnskaper og rolle, krav til utviklere, konflikthåndtering osv.  

• Informativt tillegg om funksjonsnedsettelser og barrierer 
• Litteraturliste 
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