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”Gjør døren høy – gjør porten vid”

Offentlige elektroniske tjenester for alle



Utgangspunkt

• Brønnøysundregistrene forvalter store 
publikumsrettede elektroniske tjenester:

• Altinn – kanal for skjemabaserte tjenester som 
selvangivelse, flyttemelding, osv

• Brreg.no - Brønnøysundregistrenes egen 
internettportal og elektronisk tilgjengelige 
registertjenester:

• Enhets- og foretaksregisteret
• Regnskapsregisteret
• Løsøreregisteret (med heftelser i kjøretøy)
• Etc.



Andeler av 52 millioner avgivelser fra BR i 2006
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• Tilgjengelighet betyr at tjenestene kan nås 
på Internet.

Hvordan innfri forventningene?

Utgangspunkt forts....



Ikke bare å legge 
tjenestene ut på nett !!



Tiltak for å sikre gode og 
tilgjengelige tjenester
• Tekniske krav (støtte flest mulig tekniske 

konfigurasjoner – maskinvare, 
programvare, eks nettlesere)

• Retningslinjer for utforming av 
brukergrensesnitt i tjenestene.

• ELMER II-retningslinjer (for skjema)
• WAI-retningslinjer (for blinde/svaksynte)

⇒⇒⇒⇒ Verifisere ved brukertesting



Det er enkelt å bruke Altinn

Undersøkelse 
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Det er sikkert å bruke Altinn?

Brukerne 
svarer:



Kan vi bli enda bedre?

Finnes det forbedringspotensialer og 
hvordan kan vi bli enda bedre?



Resultater fra analysen av 
henvendelser til Altinn brukerservice

Fordeling av henvendelser til Altinn brukerservice
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UNIMOD-prosjektet
”Universell utforming i multimodale grensesnitt”

• Prosjektets hovedmål er å utvikle kompetanse om og løsninger for 
multimodale, personaliserte brukergrensesnitt som bidrar til
vesentlig bedre kognitiv tilgjengelighet og enklere bruk av
elektroniske tjenester.

– Prosjektets løsninger rettes spesielt mot grupper med ulike typer
kognitive funksjonshemninger.

• Prosjektets delmål er å utvikle mellomvare,kunnskap og 
retningslinjer som gjør det mulig for tjenesteleverandører å:

– forbedre brukergrensesnittet i eksisterende elektroniske tjenester, og
– utvikle nye, tilgjengelig utformede tjenester i alternative kanaler.



UNIMOD

• UNIMOD er et brukerstyrt innovasjonsprosjekt
(BIP) delfinansiert av VERDIKT-programmet i 
Norges forskningsråd.

• Brønnøysundregistrene deltar i prosjektet 
sammen med Norsk Regnesentral, IKT Norge, 
Karde, More, Norkart, Tellu, Deltasenteret 
(SHDIR) og Åstvedt.

• UNIMOD løper fra 01.01.2007 til 01.04.2009.

Se www.unimod.no for nærmere informasjon.
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Hypotese

Løsninger som kompenserer for kognitive
utfordringer vil forenkle bruken for alle
brukere, og på den måten både forbedre
datakvaliteten og øke effektiviteten i bruk
av elektroniske tjenester. 



Altinn – et case for UNIMOD

UNIMOD gjorde i mai 2007 en kartlegging 
av henvendelser til Altinn brukerstøtte. 
Hensikten var å analysere ulike kognitive 
utfordringer i bruk av Altinn.
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Kognitive faktorer (Altinn brukerservice)

100 %Sum
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Kilde til artikkel i Stat og styring (nr 3, 2007)

Konklusjoner fra analysen:

• For mange 
påloggingsalternativer 
(”ser ikke skogen for bare 
trær”). 33% av alle 
henvendelsene gjelder 
pålogging.

• For kompliserte og 
komplekse 
påloggingsalternativer

• For mange valg og for mye 
informasjon presentert i 
brukergrensesnittet



Læring for UNIMOD og BR

• Selv om brukertilfredsheten ved Altinn allerede er på et 
bra nivå er det åpenbart fortsatt mulig å gjøre tjenesten 
bedre og mer tilgjengelig for folk flest.

• Blant brukere som allerede bruker Altinn og andre 
offentlige elektroniske tjenester er det en stor andel som 
sliter med kognitive funksjonshemminger i en eller annen 
form og grad (20-30% av den voksne befolkningen har 
lese- og skrivevansker).

• Det er grunn til å tro at også øvrige brukere sliter med 
kognitive utfordringer i møtet med offentlige elektroniske 
tjenester og at tiltak for å bedre forståelsen og 
tilgjengeligheten for de svakere gruppene vil komme alle 
brukere til gode.



Tiltak for forbedring av Altinn

• Kort sikt:
– Altinn 5.1 (høsten 2007):

• Forbedret påloggingsløsning:
– Bedre støtte til påloggingsprosess
– Altinn husker hvilken pålogging brukeren benyttet sist

• Ny søkemotor - kan søke på ulike kriterier/kategorier 
(skjema, artikler, hjelp, fritekst)

• Hjelp til regelverk (kobling til ”Spør oss”)

• Lengre sikt:
– Bruke UNIMOD videre til å identifisere mulige tiltak for 

å tilpasse brukergrensesnitt til egnede formål og 
målgrupper

– Fokusere videre brukerinvolvering og utvikle metodikk 
for brukerinvolvering (designprosesser og 
brukertesting).



Oppsummert

UNIMOD har analysert og systematisert 
svakheter med tilhørende belastninger for 
BR.  Dette gir mulighet til å spisse 
forbedringer slik at ressurser kan brukes 
bedre.

Takk for oppmerksomheten ☺


