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Sammendrag 

Tilleggsprosjektet Norsk OSIRIS og universell utforming har vært en metodisk utvidelse av 

prosjektet Norsk OSIRIS med brukergrensesnittaktiviteter for å gjøre tjenesteinnholdet tilgjengelig på 

nye teknologiplattformer. Forskningsinnholdet og -utfordringen(e) har vært knyttet til anvendelsen av 

universell utforming (se Vedlegg A) og tilgjengelighet på to teknologiplattformer: mobiltelefon og 

digital-TV. Arbeidet i tilleggsprosjektet har gått parallelt med aktiviteter i WP4 i Norsk OSIRIS. 

Det overordnete målet med tilleggsprosjektet var å bidra til å gi flest mulig like muligheter til å 

bruke elektroniske tjenester. Delmål 1 var å gjennom FoU å øke kompetansen om universell utforming 

generelt i forbindelse med elektroniske tjenester. Delmål 2 var å forberede implementasjonen av uni-

versell utforming i Skatteetatens elektroniske tjenesteportefølje i de nye kanalene, eksemplifisert 

gjennom den såkalte skattekortdemonstratoren. Prosjektet har gjennom litteraturstudier og empirisk 

forsknings- og utviklingsarbeid identifisert generelle trekk ved tilgjengelige grensesnitt, og utarbeidet 

retningslinjer for universell utforming i mobiltelefonenes og digital-TVns brukergrensesnitt. Et hoved-

funn er at i forbindelse med slike tjenester som skattekortdemonstratoren representerer, ligner mobil-

telefonen og digital-TVn hverandre hva mulighetene og kravene knyttet til utforming av grensesnitt 

angår. Brukskontekstene kan dog være vide. De grunnleggende trekkene ved utforming av bruker-

grensesnittet på begge teknologplattformer er som følger: 

I. Tjenestene og brukergrensesnittet må være enkle. 
II. Teknologiens egnethet til brukskontekst er en avgjørende suksessfaktor. 

III. Gjennom innovative designmetaforer blir i utgangspunktet komplekse tjenester mulig å 
realisere på nye plattformer. 

IV. Jo bredere målgruppe, jo strengere blir kravene til universell utforming. 
V. Teknologiene, ikke bare mediene, konvergerer, og dette gir nye muligheter, og introduserer 

nye utfordringer til tjenesteutforming. 

Prosjektets anbefalinger om retningslinjer for universell utforming for både mobiltelefonen og digital-

TV sorterer under følgende kategorier: 

1. Navigering og arbeidsflyt 
2. Feilsituasjoner 
3. Søk 
4. Input-/output-metode 
5. Tid 
6. Tekst og språklig uttrykk 
7. Lyd og tale 
8. Grafikk, form og farge 
9. Tall og numerisk informasjon 
10. Hjelp, informasjon og støttefunksjoner 

I alle kategoriene finnes retningslinjer som lar seg anvende både for mobiltelefonen og for digital-TV. 

I tillegg kommer et knippe målformuleringer og råd som gjelder kun digital-TV (kategori nr. 11). 

Prosjektet har produsert to prototyper av skattekortdemonstrator. Disse demonstrerer brukergrense-

snittet som er basert på bruken av ovennevnte retningslinjer på mobiltelefon- og digital-TV-plattform. 
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1. Bakgrunn 
Tilleggsprosjektet Norsk OSIRIS og universell utforming har vært en metodisk utvidelse av 

prosjektet Norsk OSIRIS med brukergrensesnittaktiviteter for å gjøre tjenesteinnholdet tilgjengelig (jf. 

’accessible’) på nye teknologiplattformer (mobiltelefon og digital-TV).  

EUREKA/ITEA-prosjektet OSIRIS har som mål å utvikle Open Source mellomvare for tjenester. 

Tjenestene kan tilgjengeliggjøres på ulike type utstyr som mobiltelefon og digital-TV. Prosjektet 

Norsk OSIRIS omfatter både de internasjonale aktivitetene som er en del av EUREKA/ITEA-prosjekt-

et OSIRIS, og nasjonale aktiviteter som ikke inngår i EUREKA/ ITEA-prosjektet. Deltakerne i Norsk 

OSIRIS skal spesifisere sine krav til OSIRIS-plattformen, delta i utviklingen av plattformen, samt prø-

ve ut plattformen ved å utvikle prototyper som demonstrerer plattformens egenskaper. 

Norsk OSIRIS er mao. et teknologisk FoU-prosjekt som har sitt virkefelt innefor teknologiplatt-

former og tjenestearkitekturer. Verken det internasjonale OSIRIS-prosjektet eller Norsk OSIRIS har i 

sine målformuleringer tatt høyde for brukergrensesnittproblematikk. I prosjektets arbeidspakke 4 ut-

vikler de norske deltakerne tjenestearkitekturer på mobiltelefon og digital-TV.  

Det overordnete målet med tilleggsprosjektet var å bidra til å gi flest mulig like muligheter til å 

bruke elektroniske tjenester. Delmål 1 var å gjennom FoU å øke kompetansen om universell utforming 

generelt i forbindelse med elektroniske tjenester. Delmål 2 var å forberede implementasjonen av uni-

versell utforming (se Vedlegg A) i Skatteetatens elektroniske tjenesteportefølje i de nye kanalene. 

Hovedfokuset i Norsk OSIRIS og dets arbeidspakke 4 (WP4) er på den såkalte skattekortdemon-

stratoren som innebærer utvikling av en publikumstjeneste for endring av skattekort. I og med at en 

slik tjeneste retter seg mot hele befolkningen, vil kravene til tilgjengelighet være strenge. Prosjektets 

arbeid ble rettet mot denne demonstratoren. 

Forskningsinnholdet og -utfordringen(e) har vært knyttet til anvendelsen av universell utforming 

og tilgjengelighet i to nye grensesnitt: mobiltelefon og digital-TV. Arbeidet i tilleggsprosjektet har gått 

parallelt med aktiviteter i WP4 i Norsk OSIRIS, og har vært organisert under 4 moduler med følgende 

hovedinnhold: 

1. State of the art. I denne modulen ble det dannet et faglig fundament for det videre arbeid. Ek-

sisterende kunnskap om universell utforming ble framskaffet og systematisert, og satt i sam-

menheng med OSIRIS-prosjektets utviklingsløp. 

2. Prototyping av tilgjengelig tjenenestegrensesnitt på mobiltelefon. I denne modulen ble grense-

snittprototyp på mobiltelefon spesifisert og utviklet. Prototypen illustrerte HCI-relatert til-

gjengelighet av skattekortdemonstratoren. Det ble demonstrert hvordan universell utforming 

lar seg implementere på denne plattformen. 

3. Prototyping av tilgjengelig tjenenestegrensesnitt på digital-TV. I denne modulen ble grense-

snittprototyp på digital-TV spesifisert og utviklet. Det ble demonstrert hvordan universell ut-

forming lar seg implementere på denne plattformen. 
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4. Prosjektledelse og spredningsaktivitet. Denne modulen hadde som hovedhensikt å koordinere 

arbeidet i de 3 andre modulene, og å sy sammen resultatene. Spredningsaktivitetene både na-

sjonalt og internasjonalt var også plassert i denne modulen. 

Arbeidet har vært gjennomført av medarbeidere fra tre organisasjoner: Karde AS, Tellu AS og Norsk 

Regnesentral. I tillegg har prosjektet fått verdifulle bidrag fra SKD og More samt prosjektarbeid ved 

NTNU. 

2. Hovedkonklusjoner 
Prosjektets hovedfunn og -konklusjoner kan relateres til to områder: 

a) analyse og realisering av universell utforming på to teknologiplattformer og 

b) diskurs i fagmiljøer vedrørende universell utforming. 

Det første området knytter seg til prosjektets eksplisitte oppgaver og målsettinger. Det andre området er 

et biprodukt fra prosjektet, men som vi ønsker å synliggjøre i samband med sluttrapporteringen. 

2.1 Analyse og realisering av universell utforming på to teknologiplattformer 

Da arbeidet var knyttet til Skatteetatens tjenester, og arbeidet som foregår i Norsk OSIRIS-prosjektet, 

var tjenesten for prototypingsoppgaven gitt. Universell utforming skulle demonstreres for tjenesten 

som gir brukeren mulighet å endre bakgrunnsinformasjon som kreves for nytt skattekort, og gjennom 

dette initiere bestilling av nytt, endret skattekort (dvs. Skattekortdemonstrator). Tjenesten virker i 

utgangspunktet enkel, men denne enkelheten har vært nyttig idet problemområdet ble avgrenset til en 

håndterbar størrelse. Vi tar ikke for oss FoU-oppgaver relatert til de teknologiske utfordringer som har 

med selve Norsk OSIRIS å gjøre, men vi retter vår oppmerksomhet direkte mot tilleggsprosjektets 

virkefelt: grensesnittproblematikk og herunder spesielt universell utfordring. Våre hovedkonklusjoner 

er: 

I. I forbindelse med tjenester som skattekortdemonstratoren representerer – dvs. ”klassiske” – 

kanskje tom. noe trauste – tjenester fra offentlig sektor til privatpersoner eller bedrifter, vil et 

relevant område være de enkle tjenestene. Verken mobiltelefonen eller digital-TV er medier 

eller teknologier som lett lar seg bruke til annet enn tjenester som er relativt raske å gjennomføre 

i sin helhet, som er nokså uavhengige av tid og sted, og som består av korte sekvenser av 

transaksjoner. Enkelhetskravet er også knyttet til behovet for aksesserbar bakgrunnsinformasjon 

som må finnes i brukssituasjonen enten via brukerutstyret (i denne sammenheng mobiltelefonen 

eller TV-apparatet), eller som brukeren selv skal ha kompetanse om. Videre kan enkelhet handle 

om personvern og sikkerhet – jo mer kompliserte tjenester det er snakk om, desto oftere vil det 

antakelig bli aktuelt å gjennomgå prosedyrer knyttet til disse. 

II. Disse overordete karakteristikkene av enkelhet fører oss til det andre begrepet som klarere og 

klarere kom til syne i løpet av prosjektets gang: egnethet. Egnethet fanger opp enkelheten som 

beskrevet ovenfor, men den fordrer også noe annet. Egnetheten har en kobling til den naturlige 
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hyppigheten av bruken av tjenesten. Når brukerutstyret er så tilstede i hverdagen som mobiltele-

fonen og TVn er det, vil ”invitasjonen” til å bruke tjenesten ofte være en naturlig del av 

egnetheten. Brukshyppigheten vil i sin tur gi brukeren en opplevelse av nytte, og nytte og egnet-

het går derfor hånd i hånd i denne sammenhengen. Nytte tilsier en viss grad av interaktivitet; en-

veis informasjon er delvis utenfor begrepet ’tjeneste’ i dette prosjektets sammenheng.  

Egnethet har selvfølgelig andre dimensjoner også, og noe av det er sikkert knyttet til 

brukerens personlige og individuelle krav og preferanser. Noe som vi dog uten videre våger å 

påstå er en integrert del av egnetheten, er konteksten og den sosiale situasjonen der teknologien 

blir brukt. Personlige opplysninger på TV-skjermen i stuen er neppe interessant verken for den 

det gjelder aller andre som er tilstedet. Mobiltelefonen er en individuell teknologi, og TV er en 

teknologi som brukes i sosiale sammenhenger. Mobilen knyttes gjerne til både jobb og fritid, 

mens TV er mer et fritidsfenomen og assosieres med avslapping og underholdning. 

III. Den neste observasjonen gjelder tjenestens egenskaper som er i grenselandet mellom enkelhet 

og egnethet, og som vi ønsker å kalle designmetafor. I utgangspunktet komplekse tjenester kan 

uten tvil gjøres enkle(re) dersom en ikke forsøker å sette ”strøm på papir”. Dagens offentlige tje-

nester er vanligvis skjemabaserte, og denne ”blankettenkingen” preger lett de nye løsningene 

som realiseres på nye teknologiplattformer. Det er behov for nye designmetaforer og til dels nye 

regelverk slik at tjenesteutformingen kan gå nye veier. Ett eksempel på en ny designmetafor er 

www.finn.no som i sin mobilløsning har tatt i bruk ”iPod-navigeringen” med horisontale baner 

gjennom informasjonen. I tillegg til at dette er genuint nytt, skaper slike faglige gjennombrudd 

konsekvenser for etablert kunnskap – i dette tilfelle retningslinjer for design av brukergrense-

snitt, herunder håndtering av menyer og hierarkier, samt horisontal og vertikal ”skrolling”. Nye 

metaforer simpelthen utfordrer eksisterende kunnskap, og gjør den til dels avleggs. Når det 

gjelder rammebetingelser kan egnethet lett kobles til lover og regler. Ett nærliggende eksempel 

er selvangivelsen. I den nåværende form er denne tjenesten neppe egnet for mobiltelefonen, i 

hvert fall om en fortsatt tenker skjemabasert – det ville blitt svært mange skjermfulle med 

skjematur og en fullstendig uoversiktig brukerdialog. Dersom denne tjenesten var basert på så-

kalt stille aksept, ville den trolig være mer egnet til mobiltelefonen. Nå tillater det norske 

lovverket ennå ikke stille aksept, mens det er mulig å godkjenne og signere selvangivelsen via 

SMS. Slike ”tunge” tjenester fordrer både nye designmetaforer og revidering av lovverket. 

IV. Målgruppen er en vesentlig faktor. Når vi fokuserer på tjenester fra offentlig sektor, og i dette 

tilfelle fra Skatteetaten, og samtidig forfekter universell utforming, vil det være underforstått at 

brukere med funksjonshemninger står i fokus. Vi har i løpet av prosjektet konkludert at vi kan 

demonstrere universell utforming for milde grader av funksjonshemning, være det nedsatt syn 

eller utfordringer knyttet til problemløsing. I figuren nedenfor er dette illustrert i forbindelse 

med kognitive funksjonshemninger. Målgruppen vi kan avhjelpe med resultater fra prosjektet er 

stor: 
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I forbindelse med sammensatte eller alvorlige funksjonshemninger er det krevende å de-

monstrere løsninger som fungerer for alle. Straks en begynner å utforme løsningen for brukere 

med sammensatte eller alvorlige funksjonshemninger, øker kompleksiteten enten i form av til-

leggsutstyr (hjelpemidler) eller alternative modaliteter. Vi har derfor i prosjektet demonstrert 

bruken av lyd idet dette ikke krever tilleggsutstyr i forbindelse med de aktuelle teknologiplatt-

formene. 

V. Den siste men ikke minst viktige generelle konklusjonen er konvergens som går utover inn-

holdskonvergensen (dvs. at mediene smelter sammen). I arbeidet med prototypene som demon-

strerer et tilgjengelig brukergrensesnitt på mobiltelefonen og digital-TV, blir sluttsatsen som 

følger: Tjenesteutforming som følger universell utforming i mobiltelefonenes brukergren-

sesnitt er i stor grad lik tilsvarende grensesnittløsning på digital-TV. Denne ”hovedkonklu-

sjonen” betyr: 

• at presentasjon av informasjonen er nokså lik, dvs. begge plattformene kan ha samme fa-

nene (jf. ’skjermbilder’), samme dialogsekvenser og samme informasjonsintensitet, 

• at begge plattformene introduserer behov for gode mekanismer for navigering og dialog-

styring i og med at kun lite informasjon av gangen kan vises på skjermen, 

• at nokså identiske hjelpemekanismer som for eksempel forstørret tekst og lyd gjelder for 

begge plattformene, og 

• at de fysiske enhetene for styring (dvs. mobiltelefonen og fjernstyringsenheten) ligner 

hverandre hvilket gir muligheter til implementasjon av nokså like kontrollfunksjoner (na-

vigasjon, input/output, snarveier osv.).  

Forenklet kan en si at grensesnittmessig er digital-TV med fjernkontroll en svært stor mobil-

telefon i dette prosjektets kontekst, altså som sluttbrukerutstyr for Skatteetatens tjenester 

Økende  kognitiv funksjonsevne 

Økende  
funksjonsevne 

Økende 
funksjonsevne Grunnleggenede 

funksjonshemning 

Moderat    
funksjonshemning 

Motorisk Sensorisk 

Kognisjon 

 Orientering 
 Hukommelse 
 Læring (lese, skrive) 
 Problemløsing 
 Konsentrasjon 
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generelt, og skattekortdemonstratoren spesielt. Vi gjør også en påstand om at dette gjelder mer 

generelt, dog ikke nødvendigvis i forbindelse med tjenester i andre kategorier (underholdning, 

spill osv.): 

 

Det vi til slutt ønsker å understreke er at påstanden gjelder ikke egnethet som sådan – det er 

ikke sikkert at noen vil synes dette er en opplagt tjeneste på digital-TV. Selve prototypene som 

demonstrerer universelt utformede brukergrensesnitt på begge plattformer blir presentert i 

Kapittel 4.  

2.1 Diskurs i fagmiljøer vedrørende universell utforming 

I profesjonelle fora og i forbrukermarkedet, både når det gjelder mobiltelefon og digital-TV, domi-

nerer teknologisk determinisme, eller ’technology push’. Det synes ikke å herske noe usikkerhet rundt 

hva som er viktig og hva som gjelder, eller hva man skal ta hensyn til – annet enn nye ”dingser”. Noe 

karikert kan en si at leverandørene av digital-TV-tilbud er mest opptatt av konsesjoner, frekvenser 

høykvalitetsbilde og programpakker, dvs. hvordan man kan emballere kanaltilbudene på forskjellige 

måter til forbrukere med forskjellige programpreferanser. Nye tjenester nevnes i ny og ne, men hva det 

vil være er ikke så ofte berørt. Men man innbiller seg at det sikkert er muligheter til ett eller annet… 

I ”mobilverdenen” råder tilsvarende optimisme. Den lille mobilen kan gjøre stadig med avanserte 

ting, og folk strømmer til kundesentra. Samtaler og meldingsutveksling (SMS og MMS) er innova-

sjonsmessig et tilbakelagt stadium hva mobilens bruksområder angår. Ungdommen henger med i 

svingene, og Nokia og Sony Ericsson gnir seg i hendene.  
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Et analytisk blikk på situasjonen avslører en skrikende mangel på andre hensyn enn det kom-

mersielle. Det er selvfølgelig slik at den nye utviklingen springer ut fra forretningsmessige muligheter. 

Det som teknologi- og innholdsleverandørene ikke synes å ta med i regnestykkene sine er de mulig-

hetene som ligger i utvidet kundekrets, brukskvalitet, økt datakvalitet, og tilgjengelig image. Med 

dette sikter vi selvfølgelig på den kvalitetsforbedringen som kunne oppnås gjennom systematisk bruk 

av universell utforming. I løpet av prosjektet har vi deltatt i en rekke seminarer og møter om både om 

teknologier og om universell utforming. Teknologimiljøene er foreløpig fint lite interessert i dette, og 

kompetansen er lav (om ikke ikke-eksisterende). Man har kanskje ”hørt om det”, men hva man kan 

gjøre med eller om det, er forbløffende uklart. I møter og seminarer der funksjonshemmedes organisa-

sjoner eller fagmiljøer stiller spørsmål om planer om tilgjengelighet i produkt- og tjenesteutviklingen, 

svares det ofte overfladisk, eller det gis opplysninger som inneholder faktiske feil.  

Designmiljøene har derimot ”sett lyset”. Der skjer det en mobilisering som til dels stammer fra 

kjennskap til arbeidet som er gjort i W3Cs regi, og til dels fra kjennskap til de nye forskriftene om 

offentlige innkjøp (jf. Kapittel 6). Det kan antas at det er mange leverandører som snart trenger hjelp 

til å tilfredsstille kravene om universell utforming. Det er nettopp denne framtidige etterspørselen som 

nå motiverer konsulentmiljøene til kompetanseoppbygging om universell utforming. 

Vi nøyer oss med å konstatere at arbeidet med å forfekte universell utforming er viktig, og bør 

fortsette konsentrert mot profesjonelle miljøer innen IKT, telekom og medier. Et viktig aspekt av dette 

er også å belyse potensialet med universell utforming – den retter seg ikke kun mot brukergrupper med 

funksjonshemninger, men nytteeffektene kommer alle (for)brukere til gode. 

3. Tilbakeblikk på arbeidet: Hva ble gjort, og hvordan 
For å drive fram kompetanse om brukerkrav til tilgjengelighet på de aktuelle plattformer, benyttet pro-

sjektet et spekter av metoder. For det første vil det ble gjennomført intervjuer og samtaler med 

brukere, tjeneste- og utstyrsleverandører og andre stakeholdere. Et viktig forum har vært DTV-forum 

som har arrangert tre heldagsmøter i løpet av prosjektet (14.6.2006, 11.10.2006 og 14.3.2007), og som 

prosjektets medarbeidere har deltatt i. Forumet ble opprettet i februar 2005 etter et initiativ fra Post- og 

teletilsynet. Forumets formål er å stimulere og fremskynde utvikling av digital radio og TV, å være 

møteplass for selskaper, organisasjoner og myndigheter, og å fremme samarbeid, bruk av åpne stan-

darder og spesifikasjoner, interoperabilitet og valgfrihet for sluttbruker (www.digitaltvforum.no). Et 

annet viktig forum var konferansen Software 2007, og der seminaret om tilgjengelighet. 

Disse møtene har gitt verdifulle faglige innspill, og bidratt til en del tenking vedr. faglig status (jf. 

Avsnitt 2.2) og veien videre. Vi har gått gjennom presentasjonene fra forumets møter, inklusive de 

som har blitt holdt før prosjektstart. Vi har i tillegg benyttet kontaktene i Norsk OSIRIS for innhenting 

av informasjon om tjenestearkitekturer og tekniske krav til brukergrensesnitt. Samtaler og intervju 

med Lyse Tele har vært en viktig informasjonskilde (www.lyse.no). Deltasenteret ved Sosial- og hel-

sedirektoratet har også vært en viktig samtalepartner som, også i forbindelse med DTV-forumets mø-
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tearrangement. DTV-forumets møter har vanligvis deltakere fra funksjonshemmedes organisasjoner og 

andre virksomheter som fokuserer på tilgjengelighet og likestilling (av funksjonshemmede). Eksemp-

ler på slike DTV-forumdeltakere er Statens råd for funksjonshemmede, Funksjonshemmedes fellesor-

ganisasjon, Norges Blindeforbund, Døvesmedia, Barne- og likestillingsdepartementet, og Nasjonal 

enhet for hjelpemidler (NAV). Denne deltakelsen har bidratt til at det stadig har blitt reist spørsmål og 

diskusjoner om (universell) utforming av utstyr og innhold. Som antydet i Avsnitt 2.2, synes disse inn-

slagene dessverre å bli oppfattet – og behandlet – som mer ”på siden” enn konstruktive og inte-

ressante. Med andre ord er ikke mangfoldet ennå integrert med forumet, og dette gjelder også kjønns-

fordelingen mellom foredragsholdere og paneldeltakere. Kompetansen blant de toneangivende per-

sonene er udiskutabelt høyt, men en skulle kunne ønske flere faglige vinklinger representert, herunder 

design og tilgjengelighet. 

Litteraturstudier om eksisterende forskningsresultater ble benyttet som kunnskapsgrunnlag for de-

signspesifikasjoner. Flere ulike sett retningslinjer ble grundig gjennomgått. Det ble plukket ut ret-

ningslinjer for web-grensesnitt, mobiltelefonen og digital-TV, og disse ble bearbeidet med prinsippene 

for universell utforming som bakteppe. Web-grensesnittet var inkludert fordi tjenester på mobiltele-

fonen og på digital-TV vil være basert på flere generelle konsepter for interaktivitet og brukerdialog. 

Retningslinjene som ble tatt med i videre bearbeiding for web-grensesnittet var: 

a) Jacob Nielsen: Ten Usability Heuristics 

Kilde: http://www.useit.com/papers/heuristic/heuristic_list.html  

b) Ben Shneiderman: Eight Golden Rules 

Kilde: http://wps.aw.com/aw_shneider_dtui_4/0,8896,1257130-,00.html  

c) The GNOME Usability Project: GNOME Human Interface Guidelines 2.0 

Kilde: http://developer.gnome.org/projects/gup/hig/  

d) Information Services and Technology (IS&T) – MIT Usability Group: Usability Guidelines 

Kilde: http://web.mit.edu/ist/usability/usability-guidelines.html#nav  

e) W3C: Web Content Accessibility Guidelines 

Kilde: http://www.w3.org/TR/WAI-WEBCONTENT/ 

HCI-litteraturen er enorm, og det finnes hundrevis om ikke tusenvis av vitenskapelige artikler som på 

ett eller annet vis berører feltet grensesnittdesign og interaktivitet i forbindelse med mobiltelefonen. 

Svært mange publikasjoner som er blitt vurdert i denne sammenheng behandler svært smale områder 

av ekspertise. Eksempler på dette kan være utforming av spill på mobiltelefonen, TV på mobilen, eller 

navigering med kun en hånd. 

Vårt perspektiv er tjenester. Retningslinjene som er tatt med i denne oversikten et bredt dekkende 

for dette feltet, og inkluderer de fleste prinsipper som ulike samlinger av retningslinjer og råd inne-

holder. Eksisterende retningslinjer skulle i dette prosjektet bli brukt som utgangspunkt for prosjektets 

arbeid med retningslinjer for utforming av generelle tjenester på mobiltelefon slik at også prinsippene 

for universell utforming blir realisert. 
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Det er viktig å legge merke til at enkelte prinsipper referer til designprosessen (for eksempel 

testing), ikke bare resultater av prosessen, dvs. selve utformingen av grensesnittet og tjenestens funk-

sjonelle løsninger. Ukritisk blanding av disse to dimensjonene sammen kan være uheldig når det gjel-

der både målsettinger og strukturering av en designprosess. En rask gjennomlesing viste også at 

mange prinsipper er svært generelle, med unntak av W3Cs retningslinjer som er meget konkrete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

I forbindelse med dette prosjektet tok arbeidet sikte på å produsere retningslinjer som forholder seg 

ryddig til de ovennevnte dimensjonene. Eksisterende retningslinjer som ble inkludert i prosjektets ar-

beid som faglig utgangspunkt var: 

a) Mobile Web Best Practices 1.0 – Basic Guidelines; W3C Proposed Recommendation 2 No-

vember 2006 

Kilde: http://www.w3.org/TR/mobile-bp/  

b) Mikko Nikkanen: One-handed use as a design driver: enabling efficient multi-channel de-

livery of mobile applications  

Kilde: http://www.helsinki.fi/~mnikkane/publications/Nikkanen_One-handed_use.pdf  

c) Grace Hays: Guidelines for User Interfaces for Mobile Devices 

Kilde: http://www.developer.com/ws/article.php/10927_1143541_2 

Litteraturen som dekker interaktiv/digital-TV er også omfattende, samtidig som det er vanskelig å fin-

ne kilder som på en genuin måte dekker grensesnittdesign og interaktivitet for TV-mediet i sin helhet. 

De fleste publikasjoner som er blitt vurdert i denne sammenheng behandler mer avgrensede fagom-

råder. Utforming av elektroniske programguider (EPG) et typisk eksempler på et faglig område med 

stort volum av publikasjoner også når det gjelder brukbarhet (’usability’). I tillegg til valg av program 

kan EPG-funksjoner vanligvis: 

• gi overblikk over aktuelle programmer på alle kanaler, ofte ved hjelp av bildemateriale, 

• gi kortfattet sammendrag av program ved at brukeren peker på programmet, eller 

• gi en oversikt over programmer av innenfor for en spesifikk genre. 

Bruken av EPGer analyseres ofte som om det var snakk om et web-grensesnitt. Nedenfor vises et 

eksempel på en moderne grensesnittløsning for presentasjon av programtilbudet på digital-TV1: 

                                                      
1 Kilde: Svein Prestvik: NRK forbereder interaktivitet og konvergens. DTV-forum, 14.3.2007, Lillestrøm. 

       Prosess 
 

 
Generelle prinsipper                   Konkrete krav 

         Produkt 
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Antropologiske og sosiologiske studier av hjemmet som bruksarenaen for interaktive TV-tjenester er 

et annet område med omfattende litteratur. Overgangen fra analog til digital-TV sysselsetter også 

mange forfattere både ut fra teknisk perspektiv, og som et samfunnsmessig og politisk tema. Et siste 

område med stor interesse er metoder knyttet til den tekniske bildekvaliteten når digital overføring blir 

mulig (High Definiton TV – HDTV). Vårt perspektiv var Skatteetatens tjenester samt representasjon 

og bruk av disse gjennom et digitalt TV-grensesnitt. Retningslinjene som ble tatt med i denne over-

sikten et bredt dekkende for dette feltet, og inkluderer de fleste prinsipper som ulike samlinger av ret-

ningslinjer og råd inneholder:  

a) DCMS / DTI: Digital-TV Equipment: Vulnerable Consumer Requirements 

Kilde:http://www.digitaltelevision.gov.uk/pdf_documents/publications/digtv_equipment-

march06.pdf 

b) Alex Carmichael: Style Guide for the Design of Interactive Television Services for Elderly 

Viewers 

Kilde:http://www.computing.dundee.ac.uk/acprojects/utopia/publications/Carmichael%20-

%20DesignStyleGuideFinal.pdf 

Disse eksisterende retningslinjer ble analysert og bearbeidet i workshoper. Retningslinjene som pro-

sjektet endte opp med og som ble anvendt i utvikling av prototyper er presentert i Kapittel 4. 

Det ble i prosjektet rigget opp et utviklingslaboratorium for utvikling og uttesting av mobil- og 

digital-TV-tjenester hos Tellu AS2. 

Prototypene på både mobil og digital-TV ble implementert ved hjelp av ServiceFrame. Service-

Frame er et rammeverk for utvikling og eksekvering av tjenester for mobil- og TV- applikasjoner. 

ServiceFrame bygger på en ende-til-ende-orientert arkitektur, og den innbefatter både tjenester i nettet, 

og på mobiltelefoner og digital-TV.  

                                                      
2 http://www.tellu.no/tellu-web/tellu_webpage.html 
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Prototypingsarbeidet har innebåret utvikling og videreutvikling av ServiceFrames HCI-pakke, 

som nå er en del av rammeverket. Dette gjør det mulig å utforme og realisere ønskede brukergrense-

snitt inklusive interaktivitet og kontrollfunksjoner. 

En sentral oppgave har vært å gjøre HCI-pakken skalerbar på alt fra mobilens små skjermer til 

store TV-skjermer, og til de ulike skjermvariantene innenfor hver plattform. Et spesielt aspekt har vært 

å implementere mekanismer som håndterer den vanlige ”dimensjonsforskjellen” mellom den typiske 

mobil- og TV-skjermen: den ene er smal (og høy), og den andre er bred og lav. Det finnes også en 

rekke andre mekanismer som krevde implementering av nye løsninger. Det ble også lagt vekt på å 

kunne dynamisk laste ned ressurser tilpasset hver type utstyr.  For å kunne gå videre med stedsuav-

hengigheten har det blitt tilrettelagt for sesjonshåndtering slik at brukeren kan begynne å bruke tje-

nesten på den ene plattformen, og fortsette på den andre. 

Prototypene ble underveis testet og vurdert av både forskere og studenter. I utviklingsfasen ble 

programvaren som sådan testet av utviklere i en evolusjonær prosess. Selve grensesnittløsningen ble 

testet i gruppemøter mellom forskere, utviklere og studenter. Vanligvis ble mobilløsningen kjørt i en 

PC-basert emulator og projisert på veggen. Slik var det mulig å drøfte utformingen i en gruppe, ikke 

individuelt. (Mobiltelefonen er liten, og gruppevurdering er rent fysisk vanskelig uten slike hjelpe-

midler. Digital-TV-demonstratoren lot seg teste og vurdere ”i naturlig størrelse”.) Det har fram-

kommet gradvise forbedringer, og i prosjektets sluttfase framstår begge prototypene som helhetlige. 

Interaktiviteten og funksjonaliteten kan demonstreres, og grensesnittløsningen gir uttrykk for de mål-

settingene som prosjektet hadde. 

4. Presentasjon av resultater fra arbeidet som gjelder 
tilgjengelighet på mobiltelefonen og på digital-TV 

4.1 Arbeid med retningslinjer 

Som rapportert i Kapittel 3 var arbeidet med retningslinjer for universell utforming i mobiltelefonens 

og digital-TVns brukergrensesnitt eksperimentelt og evolusjonært. Denne samlingen retningslinjer er 

den første ”produksjonsversjonen”, og vil i framtiden danne grunnlag for utforming av eksempelappli-

kasjoner og -tjenester. Retningslinjene vil videre være gjenstand for revisjon, basert på tilbakemel-

dinger og erfaringer. Utstyret og de innholdsmessige mulighetene utvikles også stadig, og dette har na-

turligvis konsekvenser for slike retningslinjer. 

I utformingen av retningslinjer fokuserte vi på mobiltelefonens og digital-TVs egenart, og konse-

kvenser av disse til prinsippformuleringer. Mobiltelefonen er ”alltid” med og tilkoblet, og ”alle” har 

etter hvert en mobiltelefon. ”Alle” har TV (og etter hvert digital-TV), og TV er i aller høyeste grad en 

domestisert teknologi. Disse faktorene sammen gjør at bruken av mobiltelefonen kan utvides til å 

dekke mer avanserte tjenester i økende grad kan utføres ved hjelp av mobiltelefonen og digital-TVn.  
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Det er vår oppfatning at alle tjenester ikke er egnet for mobiltelefonen ellet digital-TV (jf. disku-

sjonen i Avsnitt 2.1). Det er imidlertid mulig at en mer universell utforming og anvendelse av prin-

sipper for tilgjengelig design kan øke egnetheten betraktelig, og gir anledning til å utvikle nye tjenester 

og bruksområder som går utover det som nåværende teknologi og kompetanse om interaktivitet og 

tilgjengelighet tillater. Vi peker også på at mobiltelefonens og digital-TVns genuine multimodalitet 

kan brukes konstruktivt i universelt utformede tjenester. Begge er også knyttet til abonnement, hvilket 

gjør at brukerens (eierens) identitet kan knyttes til utstyret, og via dette til informasjonsbehandlingen i 

form av preutfylling av personlig informasjon eller tilpassing til brukerens profil og preferanser. Andre 

aspekter av multimodalitet som kan benyttes konstruktivt i utviklingen av tjenester og nye bruksom-

råder er for eksempel at mobiltelefonen kan fungere som alarm, at den kan vite hvor brukeren befinner 

seg geografisk, og at den kan brukes som ”fjernkontroll” av andre apparater, for eksempel digital-TV. 

Noen av utfordringene ligger i at mobiltelefoner er små, og de har liten skjerm og begrenset tasta-

tur. Dette krever en kompakt og forståelig presentasjonsform. Utfordringene blir større med mindre 

apparater. Interaktivitet i forbindelse med digital-TV støter på tilsvarende utfordringer. Moderne fjern-

kontroller har en tendens å være svært kompliserte i forhold til størrelsen på den fysiske enheten; en 

fjernkontroll på 5*20 cm rommer lett 40 knapper. For å ta ut effekten av universell utforming av tje-

nester på mobiltelefonene eller på digital-TV, må også de fysiske enhetene utsettes for universell ut-

forming. Det foregår arbeid for utvikling av for eksempel enkle mobiltelefoner, men dette er ofte knyt-

tet til spesielle målgrupper, for eksempel eldre. Nedenfor vises eksempler på mobiltelefoner ”for bes-

temor” (som de ofte karakteriseres) eller svaksynte fra Emporia, Samsung, Kyosera og Owasys: 

                  

Vi har ikke i dette arbeidet gått videre med arbeidet som gjelder utformingen av de fysiske enhetene 

som sådan. I slutten av dette kapittelet berører vi dog fjernkontrollen som styrer innholdet og således 

bruken av tjenester på digital-TV. 

I retningslinjene som presenteres nedenfor, og som er en oppsummering av arbeidet fra pro-

sjektet, har vi valgt å fokusere på tjenester slik som den skattekortdemonstratoren representerer. En 

illustrerende karakteristikk er ’skjemabaserte interaktive tjenester fra det offentlige til publikum’, 

skjønt dette ikke utelukker andre tjenester. Dette gjør at retningslinjene har mange punkter som gjelder 

oppgavehåndtering og arbeidsflyt, nettopp for å tillate lengre oppgavesekvenser enn hva som er vanlig 

i mobiltelefonsammenheng i mange av dagens applikasjoner. Vi har også gjort et forsøk å løsrive oss 

fra et tankesett som kun dekker navigering på web. Videre brukes ’skal’, ’må’ og ’bør’ bevisst for å 
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skille absolutte krav fra anbefalte krav. I de følgende avsnittene om retningslinjer har vi merket med 

uthevet tekst de retningslinjene som ble eksplisitt prioritert for demonstrasjon i grensesnittprototypene. 

Det er også en rekke retningslinjer som er langt på vei realisert, og som inngår i sundt design som 

teamet har bestrebet seg for generelt. De er vist i kursiv. Til slutt er det mange retningslinjer som ikke 

var relevante i forhold til den funksjonaliteten som demonstratoren/prototypen har per nå. Ved videre-

utvikling av applikasjoner som krever flere mekanismer i brukergrensesnittet vil man tilstrebe å imple-

mentere de relevante retningslinjene så langt som mulig. 

1. Navigering og arbeidsflyt 

1.1 Hovednavigeringen skal plasseres konsekvent samme sted på hver side eller fane. 

1.2 Kritiske funksjoner må ikke plasseres utenfor til den til enhver tid synlige delen av siden eller 

fanen. 

1.3 Tjenesten må til enhver tid gi klar informasjon om hvor i tjenesten brukeren befinner 

seg, og hvilke oppgaver som er aktive. 

1.4 Plassering av menyer skal følge vanlige konvensjoner. 

1.5 Hierarkiet i menystrukturen skal uttrykkes visuelt klart. 

1.6 Alle navigasjonselementer og menyer må være statiske. 

1.7  Det skal være mulig å hoppe over faste navigeringselementer, direkte til innholdet. 

Det er et viktig prinsipp at antall nødvendige tastetrykk holdes på et minimum. 

1.8 Systemet må gjøre det mulig å gå tilbake til tidligere faser i dialogen. 

1.9 Tjenesten må kunne avbrytes til enhver tid.  

1.10 Systemet må tillate tastetrykk som navigeringsmetode. 

Det er mao. et krav at brukeren ikke trenger å navigere ved hjelp av peker og ”knapper” på 

skjermen. 

1.11 Klikkbare elementer må være lette å treffe med pekeren. 

1.12 Tjenesten må kunne ivareta lagring av inngitt informasjon underveis i sesjoner. 

Avbrytelser er sannsynlige av flere grunner: mediets egenart (innkomne samtaler), behov for 

hjelp eller informasjon underveis, eller pga. brukerens funksjonsnivå ift. håndtering av lange 

sekvenser (jf. hukommelsestap, konsentrasjonsvansker osv.) 

1.13 En side eller fane må bestå av tematisk sammenknyttede elementer. 

Det er viktig at dette ikke tolkes slik at alt som hører sammen tematisk må få plass på én side 

eller fane. 

1.14 Handlingen som utføres gjennom en rekke sider eller faner, skal danne en enkel sti, ikke et 

nettverk. 

1.15 Ved sammensatte oppgaver skal brukeren gis oversikt over sin progresjon.  

 Det kan ofte være en god nok løsning å vise progresjonen relativt ift. 100%, og å benytte enkle 

visuelle virkemidler for visningen. Dersom det er mulig, vil igjenværende tid gi verdifull in-
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formasjon. Dett er spesielt viktig ifm. nedlasting og spørring/søk. 

1.16 Dersom brukeren kan aktivere flere oppgaver samtidig, må initieringsmetoden skille seg fra 

ordinær navigering og input.  

1.17 Dersom skjema benyttes må det være logisk rekkefølge på TAB-sekvenser, og hvert enkelt felt 

må merkes med en forklarende ledetekst. 

1.18 Bilder, animasjoner, illustrasjoner eller ikoner må ikke brukes som lenker med mindre de er 

standardiserte symboler eller ikoner som følger etablerte konvensjoner. Dersom ikoner brukes 

som lenker, skal brukeren se alternativ tekstforklaring (ALT-tekst).  

1.19 Det skal være samsvar mellom lenkenavnet og målsidens navngiving.  

1.20 Lenker må skille seg fra vanlig tekst. 

1.21 Det må gå fram om en lenke er brukt/besøkt. 

1.22 Behov for ”skrolling” bør minimeres.  

2. Feilsituasjoner 

2.1 Feilmeldinger som er rettet mot brukeren bør være tilgjengelig på det språket brukeren bruker 

eller foretrekker. 

Dette kan knyttes mot språkvalgene eller brukerprofilen i selve mobiltelefonen. 

2.2 Feilmeldinger som er relatert til bruken må presenteres leselig og forklarende, og tjenesten må 

foreslå hvordan feilen kan rettes. Dersom informasjonen om oppstått feil er ment for system- 

eller brukerstøtte, må dette komme fram. 

2.3 Feilmeldingen skal vises så raskt som mulig etter at feilen har oppstått. 

2.4 Ved gjentatte feil bør systemet kunne tilby alternativ framgangsmåte eller tilleggsinformasjon. 

2.5 Alle feilmeldinger bør kunne formidles i en alternativ modalitet. 

2.6 Dersom brukeren gir ulovlige verdier i inputfelter, skal systemet akseptere alle korrekte felt, 

og kun de felt som må endres, vises på nytt. Tjenesten må også forklare mangler. 

2.7 Når målsiden ikke eksisterer, må systemet returnere tilbake automatisk. 

3. Søk 

3.1  Søkefunksjonen må plasseres synlig. 

3.2 Tjenesten må presentere søkeresultatene på en lettlest og strukturert måte. 

Presentasjon av resultater i språket som brukerprofilen er basert på kan snevre inn og forenkle 

bruken av søkefunksjonen. 

3.3 Tjenesten må gjøre det mulig å benytte enkelt søk som førstevalg og avansert søk som annet 

valg. 

3.4 Søkefunksjonen bør korrigere feil gjennom å benytte tilgjengelige lister for vanlige skrivefeil. 

3.5 Brukeren må kunne bygge opp egne ordlister. 

3.6 Inputfeltet bør kunne ivareta historiske inntastinger. 
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4. Input-/output-metode 

4.1 Inntasting av data må kunne avsluttes enkelt med enhetens kontrolltaster.  

Det må for eksempel ikke være nødvendig å trykke på et OK-ikon eller -menyvalg for å 

komme videre i dialogen. Det bør heller ikke være nødvendig med flere tastetrykk for å kom-

me videre. 

4.2 Fokusområdet, eller feltet man arbeider i, bør framheves. 

4.3 Systemet må vise flervalg på en entydig og enkel måte. 

4.4 Alle alternativene i en flervalgsliste bør være synlige i én visning. Det må ikke vises fram 

flere enn 7 flervalgsalternativer om gangen. 

På mobil må man kunne tillate ”skrolling” for å se alle alternativene. Dersom det er svært 

mange likestilte valgalternativer bør man vurdere å bygge et hierarki. 

4.5 Systemet bør støtte forhåndsutfylling når informasjonen er tilgjengelig. 

Eksempler på informasjon som kan gjøres tilgjengelig for tjenester er visittkortinformasjon om 

brukeren, eller informasjon som er knytet til brukerprofilen i selve mobiltelefonen. På digital-

TV er tilsvarende informasjon om abonnenten tilgjengelig. For å understøtte forhåndsutfylling 

vil standardisering av relevant informasjon være anbefalt. Én mulighet er å benytte SERES 

(Semantikkregisteret for elektronisk samhandling)3.  

4.6 Ved inputfelter med fleksibel lenge og høyde må informasjon om kontekst opprettholdes.  

En konkret anbefaling er å beholde deler av det opprinnelige ”bildet” slik som overskrift, samt 

å bruke tydelig ”skroll-bar” for å angi posisjon. 

4.7 Ved utfylling av input-felter bør ordlister kunne benyttes. 

4.8 Primær ”skrolling” bør begrenses til én retning (horisontal eller vertikal) med mindre 

sekundær ”skrolling” er nødvendig. 

Horisontal ”skrolling” er aktuell når for eksempel forgrening av valgmulighetene presenteres 

som en flat horisontal sti fram-/bakover – jf. iPod-grensesnittet. Andre grensesnittmetaforer 

(for eksempel vindu mot et stort område) vil også kunne forutsette friere ”skrolling”. 

5. Tid 

5.1 Tjenesten må ta hensyn til at brukeren arbeider i sitt eget tempo. 

Tjenesten bør kunne tilpasse seg til brukerens tempo eller den bør gi brukeren mulighet til å 

justere tempoet. Der justering av tempo er mulig, bør inngangsverdien stilles til den lang-

somste varianten (’default’), og brukeren må selv velge å øke tempoet. 

5.2  Tjenesten bør ha en funksjon for automatisk lagring av status og inngitt informasjon.  

Tjenesten bør kunne håndtere avbrytelser som for eksempel innkomne samtaler eller tje-

nestespesifikke tidsavbrudd slik de forekommer i sikkerhetssensitive tjenester. 

                                                      
3 http://www.brreg.no/samordning/semantikk/retningslinjer.pdf  
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5.3 Tjenesten må være responsiv eller vise progresjon. 

Aktuelle situasjoner for visning av progresjon er nedlasting av innhold (hvor stor andel av 

oppgaven som gjenstår) eller spørring. Systemstatus der dette er relevant bør også kunne 

vises.  

6. Tekst og språklig uttrykk 

Det er særdeles viktig at informasjonen som presenteres er kompakt og forståelig. Krav til 

språkvett blir ekstremt viktig i mobilapplikasjoner og tilsvarende tjenester på digital-TV. 

6.1 Informasjon som er rettet mot brukeren bør være tilgjengelig på det språket brukeren bruker 

eller foretrekker.  

6.2 Setningene skal være korte og språklig korrekte. 

6.3 Lengre tekster skal brytes ned i avsnitt eller sammenfattes som lister.  

6.4 Det viktigste skal komme først i alle tekstuelle enheter.  

6.5 Overskrifter, feltnavn, side- og fanebetegnelser osv. skal beskrive det påfølgende inn-

holdet.  

6.6 Tekstlinjene skal ikke forsvinne horisontalt utenfor skjerm- eller vinduskanten.  

6.7 Tekst må ikke beveges uten at brukeren ber om det. 

Hensikten er at brukeren skal ha kontroll, og teksten skal stå stille når den leses. Tekst som 

ruller over skjermen skal unngås. 

6.8 Fremmedord, fagbegreper og -forkortelser skal ikke brukes der det finnes etablerte ord eller 

begreper i det gjeldende språket.  

6.9 Alt tekstinnhold skal være relevant i den aktuelle brukskonteksten. 

All overflødig informasjon skal siles bort.  

6.10 Unngå bruk av vanskelige og unødig lange ord. 

6.11 Lenker i en tekst skal ikke konstrueres av en lang rekke ord. 

Der tekst inneholder lenker skal lenken være kortest mulig og beskrivende. Hele setninger 

som lenker er å fraråde på samme måte som meget korte strenger som for eksempel ’her’. 

7. Lyd og tale 

7.1  Brukeren må kunne velge å få opplest forklarende tekstfelter knyttet til meningsbæ-

rende og funksjonelle grensesnittelementer.  

Meningsbærende og funksjonelle grensesnittelementer kan være tekst, ikoner, inputfelt, 

bilder/illustrasjoner/animasjoner, lenker eller andre navigeringssymboler. Opplesingsbehovet 

antas være begrenset når det gjelder grafiske dekorelementer eller pyntegjenstander. 

7.2  Brukeren må kunne velge hva som skal leses opp. 

7.3  Grensesnittelementene må kunne bli opplest i logisk rekkefølge. 

7.4  Brukeren må kunne få opplest egen input. 
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Det kan være aktuelt å kunne få input lest opp enten helt eller delvis. Delvis opplesing av i så 

fall aktivert tekst vil kunne være aktuelt der det tastes inn lenger input, for eksempel tekst. 

7.5  Opplesing må kunne stoppes og startes opp igjen, og lydnivået på opplesingen må kunne 

justeres. 

En mulig anbefaling er at tjenesten også tillater en repetisjon av de siste 5 sekunder. 

7.6 Brukeren bør kunne styre sesjonen gjennom talekommandoer, og inngi talebasert informasjon. 

8. Grafikk, form og farge 

8.1  Kontrasten skal være høy og konsistent, og presentasjonen må generelt ikke være basert på 

bruken av motsatte farger, og spesielt ikke på kombinasjoner av rød og grønn. 

8.2 Informasjonen skal være tilgjengelig også når flere farger ikke vises.  

Smal fargeskala eller tofargepresentasjon kan være en konsekvens av utstyrets tekniske 

egenskaper, teknisk svikt eller et bevisst valg brukeren har gjort. 

8.3  Det må være mulig å velge mellom ulike fargeskjemaer. 

8.4  Brukeren må kunne velge en enkel høykontrastpresentasjon. 

Med enkel presentasjon menes visning uten grafiske elementer, dekorasjoner, animasjoner, 

bevegelse osv. 

8.5  Det skal benyttes lettleste skrifttyper, og det skal være mulig å forstørre skriften. 

Lettleste skrifttyper eller såkalte ”skjermfonter” vil typisk være uten seriffer, og de må kunne 

skaleres opp og ned uten at tegnene blir forvrengte4. 

8.6 Dersom det brukes funksjonelle ikoner eller symboler, skal de være konsekvent 

utformede og følge standarder eller anerkjente konvensjoner. Der det ikke finnes kon-

vensjoner bør ikonet eller symbolet i størst mulig grad illustrere funksjonen. 

Eksempler på vanlig bruk av ikoner eller symboler i denne sammenheng er spørsmålstegn for 

hjelp og bokstaven ’i’ for informasjon. 

8.7  Det bør knyttes forklarende illustrasjoner til vanskelig tilgjengelig eller omfattende innhold. 

8.8 Bevegende elementer skal kun brukes dersom de har en forklarende funksjon eller at de retter 

brukerens oppmerksomhet mot sentrale funksjoner eller grensesnittelementer. Der bevegende 

elementer brukes, skal bevegelsestempoet være lavt, og bevegelsen skal ikke vedvare. 

 En anbefaling er at en bevegelse eller flimring ikke skal overstige 2 hertz. 

8.9 Grafiske virkemidler kan brukes for å understøtte orienteringen og arbeidet i fokus-

området. 

Aktuelle virkemidler kan være at deler av skjermbildet som representerer aktiviteter, sider, 

faner osv., som for øyeblikket befinner seg i bakgrunnen, gråes ut. Feltet som man arbeider i 

kan framheves for eksempel gjennom innramming, lysere bakgrunnsfelt, markert font eller 

lignende. 

                                                      
4 http://www.tiresias.org/fonts/index.htm 
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8.10 Farger på brukte og ubrukte lenker bør følge konvensjoner. 

9. Tall og numerisk informasjon 

9.1 Tjenesten skal minimalisere behovet for og støtte alternativer til inntasting av PIN-koder og 

andre flersifrede tall som brukeridentifikasjon. 

Det kan være aktuelt å la brukeren velge sin egen PIN-kode, eller at utstyret knyttes til eiers 

identitet (via abonnementet). Såkalt ’single-sign-on’-prosedyre er ett  mulig alternativ for å 

minimere belastningen av tallbasert identifikasjon. 

9.2 Tjenesten bør støtte alternative presentasjonsformer for tall- og mengdebetegnelser. 

Multimodalitet i denne sammenheng kan bety presentasjon av tall og enhetsbetegnelser som 

tekst, tallsammenhenger som enkle visuelle presentasjoner (for eksempel prosentmessig for-

deling som enkelt søyle eller kakediagram osv.), eller opplesing av tall. 

10. Hjelp, informasjon og støttefunksjoner 

10.1 Hjelpe- eller informasjonsfunksjonen må merkes likt i tjenesten, og knyttes til vanlige 

funksjonstaster, anerkjente konvensjoner eller symboler. 

10.2 Hjelpe- eller informasjonsfunksjonen må vises slik at konteksten blir opprettholdt.  

10.3 Hjelpe- eller informasjonsfunksjonen bør kunne knyttes til input-felt. 

10.4 Automatisk hjelpe- eller informasjonsfunksjon må kunne slås av. 

11. Tillegg for digital-TV 

 Disse retningslinjer beskriver den muligheten en har å benytte TV-skjermens dimensjoner. De 

er videre ment å forenkle bruken av en, ofte komplisert, fjernkontroll. 

11.1 Primærnavigeringen skal baseres på fjernkontrollens piltaster. 

11.2 Fjernkontrollens fargede taster (rød, blå, grønn og gul) bør forsøkes knyttet til fast funksjona-

litet. 

 Fargenes signaleffekt bør nyttiggjøres når mulig, for eksempel grønn for godkjenning/ bekref-

telse, rød for angre/stopp, og blå for hjelp/informasjon (jf. ’i’ på blå bakgrunn som etablert 

symbol for informasjon).  

11.3 Fjernkontrollens symboltaster (tekst, lyd osv.) bør knyttes til fast funksjonalitet. 

11.4 Tastene på fjernkontrollen bør så langt som mulig knyttes til tilsvarende informasjon på 

skjermen. 

 I forbindelse med tjenester der inntasting av tall eller tekst blir aktuelt, bør mekanismer for å 

knytte fjernkontrollens tall- og teksttaster til visuell ”tastatur” på TV-skjermen  

11.5 Objektorientering av informasjon på TV-skjermen bør knyttes til informasjon om 

tillatte/mulige handlinger. 
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I tillegg til disse konkrete anbefalingene kan det pekes på muligheter som finnes, men som ik-

ke i denne sammenheng presenteres som retningslinjer: (a) Digital-TV representerer et bland-

ingsmedium. Dette gjør at kombinasjonen mobiltelefoni/digital-TV lar ser utforske og benytte. 

Et eksempel på dette er varsling og avspilling av lydmeldinger. (b) Bredden av TV-skjermen 

gjør at tredeling av presentasjonen (jf. Elmer 25) lar seg realisere, dvs. venstre spalte for over-

sikt, midtfelt til skjema, og høyre spalte til hjelpefunksjonalitet og tilleggstekst. (c) Skjerm-

kvaliteten, -størrelsen, lagringskapasiteten og avspillingsmulighetene gjør at en har noe mer 

avanserte muligheter til visualisering. Dette gjelder spesielt informasjon og brukerstøtte, og 

ulike hjelpefunksjonaliteter og ditto visualisering. 

4.2 Prototyper 

Når en tjeneste skal realiseres, og retningslinjer skal settes i livet, kan en umulig gå gjennom retnings-

linjene prinsipp for prinsipp og demonstrere hver eneste av dem. I forbindelse av skattekortde-

monstratoren valgte vi å fokusere på de delene av retningslinjene (som presentert i Avsnitt 4.2) som 

klarest ville understøtte et tilgjengelig brukergrensesnitt. Bakgrunnsforutsetningene som presentert i 

Avsnitt 2.1 var også til stede gjennom hele arbeidet.  

I de følgende avsnittene presenterer vi grensesnittdemonstratoren på begge plattformene 

(mobiltelefon og digital-TV). Skjermbildene er generert ved hjelp av en emulator som viser tjenesten 

på PC. Tjenesteprototypene er reelle, og kan demonstreres på mobiltelefoner og på digital-TV. Kilde-

koden vedlegges ikke denne rapporten, men den er tilgjengelig hos Tellu AS. På laboratoriet er 

prototypene kjørbare, og de kan demonstreres på reelle plattformer. 

  

 

For bildekvalitetens skyld brukes i resten av kapittelet bilder som er generert ved hjelp av emulator, og 

deretter tatt ’skjermdump’ av.  

Som retningslinjene i Avsnitt 4.1 gir uttrykk for, betrakter vi håndteringen av arbeidsflyt og navi-

gering som kanskje det mest sentrale området der det kan gjøres store bidrag i retning av tilgjenge-

                                                      
5 http://www.elmer.no/retningslinjer/pdf/elmer2-endeligforslag.pdf 
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lighet. I bildene nedenfor illustrerer vi bruken av faner (’cards’) for å vise fram faseinndelingen av en 

oppgaveflyt. Den aktive fanen merkes klart, og brukeren lett se hvor han/hun er i arbeidsflyten, og 

hvor mye som gjenstår. Studentene som evaluerte prototypen brukte fanene til å få en oversikt over 

tjenesten først. En slik organisering vil åpenbart bidra til flere aspekter av orientering og navigering. 

       

 
En sammenhengende oppgave kan lett være mer omfattende enn hva som kan presenters innenfor ett 

statisk skjermbilde (eller en fane). Vi har i retningslinjene anbefalt at en skal unngå horisontal 

”skrolling”. Imidlertid tillater vi vertikal ”skrolling”, og for å gjøre dette mest mulig håndterbar har vi 

implementert en meget godt synlig ”scroll-bar”. Denne har to funksjoner: (a) den viser hvor man er på 

fanen eller på skjermbildet, og (b) den viser en relativ vertikal posisjon innenfor den aktive fanen. 

 

       
 
 

Input- og output-mekanismene er det andre området som vi vurderer som svært sentral i forbindelse 

med tjenester som ligner skattekortdemonstratoren. Feilsituasjoner oppstår ofte ved inntasting av in-

formasjon. Det kan være snakk om tastefeil, feil format, eller manglende inntasting. For å forebygge 

feilsituasjonen ble det i prototypen implementert fargeindikasjon på feil eller ufullstendig input. Så 

lenge inntastingen er mangelfull, eller om inntastingen har feil format, vises faneidentifikatoren og 

feltet der inntastingen foregår med annen fargekode. En slik funksjonalitet har også direkte innvirk-

ning på datakvaliteten. (Prototypimplementasjonen har rød som indikatorfarge for feil og /eller 

mangler. Dette er knyttet til parametrer i koden, og kan lett endres. Samme gjelder bakgrunnsfarger og 

bokstavtyper). 
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For å kunne realisere interaktive tjenester vil enkelhet være en viktig ledetråd. En måte å ”bekjempe” 

kompleksitet på er å dele opp informasjonen og informasjonsbehandlingen i mindre enheter. Det er 

opplagt at dette etter hvert igjen øker kompleksiteten – jo flere enheter, jo mer å håndtere i forhold til 

helhetsbildet og navigasjon. Disse motstridende kravene gjør at en i utformingen av dialoger blir nødt 

til å gjøre kompromisser. 

Én slik avveining går mellom ett eller flere input-/output-felter per skjermbilde eller fane. I skat-

tekortdemonstratoren inneholder én fane gjerne to input-felter per fane. Støtten til brukeren som kan 

oppleve dette som forvirrende, gis ved hjelp av rammer som viser hvilket felt som er aktiv. En slik 

ramme kan også brukes i forbindelse med output og valg fra flervalgsmenyer som for eksempel vist i 

digital-TV-skjermbildet på side 11. 

 

 
 

Et stort problem i forbindelse med mobiltelefonen er størrelsen på skriften på den lille skjermen. 

Problemet er nokså likt for TV – avstanden til skjermen gjør at skriftstørrelsen kan virke for liten. Det 

er påvist at både kognitive utfordringer som for eksempel dysleksi, og nedsatt syn kan skape behov for 

større skrift, høyere kontrast og lavere informasjonsintensitet på skjermen. Derfor har vi i prototypene 

valgt å demonstrere muligheter for og effekten av endret skriftstørrelse (i tillegg til at det brukes gode 

skjermfonter). Prototypen tillater at brukeren velger om all tekst på skjermen vises med større fonter, 

eller om dette kun skal gjelde til enhver tid aktive felter. Arbeidet med forstørring av bokstaver på 

mobiltelefonen er separat rapportert i Ragnhild Flaten: Designing Inclusive Mobile Services6. 

                                                      
6 Information Systems, Depth Study, NTNU, Autumn 2006. 
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Multimodalitet demonstreres gjennom bruken av lyd. Lydbruken er i prototypen knyttet til alle hjelpe-

tekster, som brukeren kan få opplest. Dette er valgt fordi i en situasjon der brukeren trenger hjelp kan 

være stressende, og da vil veien ut være avhengig av forståelig informasjon. For mange brukere kan 

opplest hjelpetekst være mer tilgjengelig enn skriftlig form. Denne funksjonaliteten demonstrerer na-

turligvis også muligheten å bruke lydmodalitet generelt, ikke bare i forbindelse av hjelpetekst. 

       

 

Hjelpefunksjonaliteten kan ikke bli for god. Brukere av alle IKT- og telekomløsninger kjører seg inn i 

et hjørne av og til, enten som et resultat av egne handlinger, eller som en konsekvens av dårlig bruker-

dialog, ulogiske løsninger eller lignende. For å yte ytterligere støtte til brukeren i krevende situasjoner 

har vi demonstrert en lett tilgjengelig hjelpefunksjon. Hjelpeknappen på skjermen er koblet til funksjo-

naliteten av en fysisk knapp (dette gjelder også andre funksjoner). Denne løsningen er enda et 

eksempel på multimodalitet, dvs. alternative måter å løse en oppgave på.  
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5. Spredningsaktiviteter 
Prosjektet hadde relativt ambisiøse spredningsmål. Dette ble i søknadsfasen vurdert som særdeles 

viktig i og med at universell utforming er et fokusområde i EU, og det er i ferd med å bli allment 

anerkjent i også Norge. Det ble derfor tenkt at prosjektet burde aktivt målbære universell utforming 

gjennom ulike tiltak, og slik bidra til økt kompetanse og oppmerksomhet om det. Prosjektets bidrag i 

så måte er som følger: 

• Tidlig i prosjektet (sensommeren 2006) ble det levert inn et abstract til konferansen Mobile-

HCI2006. Overskriften var ’Mobile Technologies and Design for All’. Dette var et første 

forsøk å rette oppmerksomheten på universell utforming på mobiltelefonen slik prosjektets 

tankegang var. Abstractet ble refusert. Skissen var så uferdig at refusjonen var på sin plass. 

• I Oslo ble det i oktober 2006 arrangert en stor nordisk konferanse om brukergrensesnitt 

(NordiCHI2006). Karde og Norsk Regnesnetral sammen foreslo en heldags workshop om 

’Universal Design / Design for All on mobile phones and digital-TV’. Arrangementet ble an-

tatt av programkomitéen og aktivt annonsert via e-postnettverket og på konferansens egne 

nettsider, men den ble ikke fullført pga. laber påmelding. Dette ble av prosjektteamet opplevd 

som et større nederlag. Workshopen var godt forberedt og faglig fokusert. Likevel klarte vi 

ikke å vekke nok interesse for saken. Workshopen ble kansellert (sammen med flere andre 

workshoper). Invitasjonen er gjengitt i Vedlegg B. 

• Samtidig med workshop-forberedelsene ble det skissert en populærvitenskapelig artikkel om 

’Universell utforming av IKT i offentlig sektor’. Artikkelen fokuserte på policy-relaterte 

spørsmål og ”faglige fakta”. Artikkelen ble antatt og publisert i Stat & Styring i desember 

2006. Artikkelen er gjengitt i Vedlegg C. Denne artikkelen har en relativt høy påvirkningsfak-

tor idet tidsskriftet leses av ansatte i den offentlige sektor. 

• I løpet av høsten ble det refuserte abstraktet utviklet videre (jf. første punkt ovenfor), og det 

faglige arbeidet i prosjektet bidro til substansielt ny kunnskap om retningslinjer for universell 

utforming av brukergrensesnitt på mobiletelefonen. Basert på arbeid i prosjektinterne work-

shoper og utvikling av skattekortdemonstrator på mobiltelefonen ble det skrevet et såkalt ’ex-

tended abstract’. Dette het ’ Universal Design and Mobile Devices’, og det ble levert inn til 

konferansen HCI International 2007 i Beijing i juli 20077. Abstraktet ble antatt, og ’full paper’ 

er nå levert inn til trykking hos Springer Verlag. Artikkelen oppsummerer retningslinjene for 

universell utforming på mobiltelefonen, og illustrerer dette gjennom de samme eksemplene 

som er gjengitt i denne rapportens Kapittel 4.2. 

• I november ble prosjektet og dets arbeid presentert i foredrags form til Nasjonalt forum for 

universell utforming i Oslo. Kort tid etter i desember ble et noe utvidet foredrag gitt til det in-

ternasjonale OSIRIS-prosjekets WP4-møte i Malaga i Spania. Temaet og tilnærmingen vekker 

interesse, og den faglige vinklingen synes å være ny. 
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• Et viktig spredningsmessig bidrag fra prosjektet er bidrag til opprettelsen av nettstedet 

www.universaldesign.no. Der har vi samlet lenker og stoff som er blitt brukt i prosjektet. 

Nettstedet kommer til å leve videre, og bli vedlikeholdt regelmessig. 

 

 

 
• Det har også foregått spredning i prosjektets referanse- og styringsgruppemøter der deltakerne 

har fått forelagt faglig rapportering (dvs. i referansegruppe- og styringsgruppene i Norsk 

OSIRIS). 

• Ragnhild Flatens prosjektoppgave ’Designing Inclusive Mobile Services’ er et selvstendig 

arbeid som er blitt utgitt på Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet8. 

Selv om prosjektet avsluttes, bråstoppes ikke den faglige formidlingen. Som nevnt ovenfor, fortsetter 

vi å bygge nettstedet www.universaldesign.no videre. Vi har også skissert en artikkel om tjenester og 

tilgjengelighet på digital-TV. Her overvåkes relevante konferanser og seminarer både nasjonalt og 

internasjonalt, og artikkelen blir levert inn til passende forum etter prosjektet avslutning. I og med at 

prosjektets har faglige overlapp med andre prosjekter, benyttes resultatene i framtiden i nye forsk-

ningsarbeider. Ett eksempel på forskningsformidling som helt eller delvis stammer fra dette prosjektet, 

er innspill om workshoper, kurs eller foredrag som vi har levert inn til konferansen EDOK 20079 og 

T4P-konferansen i Kristiansand i juni 2007 (The International Conference on Technology for Partici-

pation and Accessible eGovernment Services)10. Innholdet, enten det blir foredrag eller workshop, vil 

være bl.a.: 

• gjennomgang av retningslinjer for mobil HCI, med fokus på vårt faglige bidrag 

• egnethet av nye teknologiplattformer til saksbehandlingsprosess og/eller selvbetjening 

                                                                                                                                                                      
7 http://www.hcii2007.org/home.html 
8 Oppgaven kan lastes ned i sin helhet fra http://www.karde.no/karde-web/Nyhetsarkiv_norsk.html 
9 http://dataforeningen.no/?module=Articles;action=Article.publicShow;ID=3768 
10 http://www.t4p.no/t4p.no/conference/the-conference 
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• eksempler på tjenester på mobil og digital-TV som er universelt utformet 

Den framtidige forankringen av disse aktivitetene vil være UNIMOD-prosjektet11. Til slutt kommer 

framtidig spredning til å skje på IT Funk -programmets samlinger i Norges forskningsråd. 

6. Avsluttende kommentarer 
Tilgjengelighet og universell utforming er høyt oppe på den politiske agendaen i Europa og i Norge. 

Grunnlaget for EUs engasjement er den raskt voksende gruppen eldre mennesker (som arbeidstakere, 

kunder og borgere), og behov dette introduserer til utformingen av omgivelser, gjenstander og tje-

nester.  

I Norge har universell utforming vært tema for en rekke offentlige utredninger og handlingsplaner 

(NoU 2005:8 Likeverd og tilgjengelighet, Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for 

personer med nedsatt funksjonsevne, og den ferske stortingsmeldingen St.meld. nr. 17 (2006-2007) Eit 

informasjonssamfunn for alle. Den nye forskriften om offentlige anskaffelser spiller også en viktig 

rolle når den i forbindelse med konkurransegrunnlaget sier følgende (§ 8-3 og § 17-3 – Krav til ytelsen 

og bruk av tekniske spesifikasjoner): 

”Anskaffelsen bør spesifiseres ved en behovspesifikasjon eller angivelse av funksjonskrav. Ved 

utformingen av kravene skal det legges vekt på livssykluskostnader og miljømessige 

konsekvenser av anskaffelsen. Det skal så langt det er mulig stilles konkrete miljøkrav til 

produktets ytelse eller funksjon. Når det er mulig skal spesifikasjonene utformes slik at det tas 

hensyn til kriterier for tilgjengelighet for funksjonshemmede og universell utforming.” 

De policymessige rammene for utvikling av universell utforming som en sentral strategi kan sies å 

være på plass. Når vi kombinerer dette med utviklingen av et selvbetjeningssamfunn som drives fram 

av flere krefter, kan legitimiteten av og behovet for universelt utformede IKT- og telekomtjenester slås 

fast. (Her vises det for øvrig til artikkelen som er gjengitt i Vedlegg D). 

 
 

Når det gjelder universell utforming innen IKT og telekom, så har arbeidet så vidt begynt. En god del 

                                                      
11 http://www.unimod.no/unimod-web/index.html 
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grunnleggende arbeid har skjedd, bl.a. i Standard Norges, Deltasenterets og Forskningsrådets regi. 

(Universell utforming er relativt godt kjent innenfor miljøer som er opptatt av tilgjengelig web-de-

sign). Det er imidlertid slik at IKT-områder som er basert på anvendelser av for eksempel mobiltele-

foner og digital-TV har foreløpig lite dokumentert kunnskap å forholde seg til, og det er få fokuserte 

utviklingsprosjekter i gang. Behovet for mer arbeid blir aktualisert dersom Skatteetaten (eller andre 

offentlige virksomheter for den saks skyld) skulle bestemme seg for å introdusere elektroniske tje-

nester på mobiltelefonen eller på digital-TV (jf. forskriften om offentlige anskaffelser). 

I dette prosjektet har vi gjort et forsøk å operasjonalisere universell utforming i forbindelse med 

Skatteetatens tjenester. Skattekortdemonstatoren er ikke en produksjonstjeneste, og kanskje den aldri 

blir det. I OSIRIS-prosjektet har referansegruppen i SKD kommet med verdifulle innspill både på 

funksjonalitet og brukergrensesnittet i skattekortdemonstratoren. Referansegruppen har også foreslått 

hvilke skatterelaterte tjenester som kunne egne seg i mobil- og TV-kanalen. Videre vil det gjennom-

føres flere brukertester etter at prosjektet har blitt avsluttet. Dette gjøres i første omgang som bruker-

testing i hovedfagskurset ”mobile informasjonstjenester” på Institutt for informatikk ved Universitetet 

i Oslo hvor studentene bruker skattekortapplikasjon som case. Case-studien er hovedaktiviteten i 

kurset. Høsten 2007 vil det bli gjennomført brukertester med SKD-ansatte basert på flere tjenester enn 

å søke nytt skattekort. 

Vi har i denne rapporten redegjort for våre funn og resultater. Dette er lite i den store sammen-

hengen, og hver løsning eller resultat har generert flere nye utfordringer og spørsmål. Områder og 

temaer der vi ser klare behov for mer systematisk og langsiktig forskning er: 

1. Kost-/nytteanalyser av universelt utformede offentlige (IKT og telekom-baserte) tjenester 

på nye teknologiplattformer. 

2. Utvikling av (eksperimentelle) lavterskeltjenester på nye teknologiplattformer med hen-

blikk på inkludering av nye brukere og brukergrupper (bl.a. eldre). 

3. Personalisering av brukergrensesnittet før bruken av en tjeneste begynner, og underveis – 

intelligente og avanserte løsninger. 

4. Pilotprosjekt om én universelt utformet publikumstjeneste i reell bruk på nye teknologi-

plattformer – bruks- og brukeranalyser basert på statistisk bærekraftige metoder. 

5. Utvikling av nye grensesnittkonsepter og -metaforer som tilfredsstiller universell ut-

forming i forbindelse med nye bruksområder for IKT, som for eksempel intelligente hjem 

og intelligente klær. 

6. FoU rettet mot universell utforming av det fysiske IKT-utstyret. 

Mao, vi avslutter med det som så vanlig er i forskningssammenheng: ”More research is called for.” 
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Vedlegg A: Prinsippene for universell utforming 

Prinsipp, definisjon og retningslinjer     (http://www.shdir.no/deltasenteret/) 

1. Like muligheter for bruk 
 Utformingen skal være brukbar og tilgjengelig for personer med ulike ferdigheter. 
 1a. Gi alle brukergrupper samme muligheter til bruk, alltid like løsninger når det er mulig, 

likeverdige hvis like ikke er mulig. 
 1b. Unngå segregering og stigmatisering av brukere. 
 1c. Muligheter for privatliv, sikkerhet og trygghet skal være tilgjengelig for alle. 1d. Gjøre 

utformingen tiltalende for alle brukere. 
2. Fleksibel i bruk 
 Utformingen skal tjene et vidt spekter av individuelle preferanser og ferdigheter. 
 2a. Muliggjøre ulike valg av metoder for bruk. 
 2b. Skal tjene både høyre- og venstrehåndsbruk. 
 2c. Lette brukerens nøyaktighet og presisjon. 
 2d. Muliggjøre ferdigheter som samsvarer med brukerens tempo. 
3. Enkel og intuitiv i bruk 
 Utformingen skal være lett å forstå uten hensyn til brukerens erfaring, kunnskap, språkferdigheter 

eller konsentrasjonsnivå. 
 3a. Eliminere unødvendig kompleksitet. 
 3b. Være i overensstemmelse med brukerens forventninger og intuisjon. 
 3c. Tjene et vidt spekter av lese-, skrive- og språkferdigheter. 
 3d. Arrangere informasjonen konsist i forhold til viktighet. 
 3e. Muliggjøre effektive og raske tilbakemeldinger i løpet av og etter at oppgaven er utført. 
4. Forståelig informasjon  
 Utformingen skal kommunisere nødvendig informasjon til brukeren på en effektiv måte, uavhengig 

av forhold knyttet til omgivelsene eller brukerens sensoriske ferdigheter. 
 4a. Bruke forskjellige måter (bilde, verbal, taktil/fysisk merking) for en bred presentasjon av 

essensiell informasjon. 
 4b. Muliggjøre adekvate kontraster mellom essensiell informasjon og deres omgivelser. 
 4c. Maksimere ”lesbarheten” av essensiell informasjon. 
 4d. Muliggjøre kompatibilitet med forskjellige typer teknikker og innretninger, til bruk for 

mennesker med sensoriske begrensninger. 
5. Toleranse for feil 
 Utformingen skal minimalisere farer og skader som kan gi ugunstige konsekvenser, eller minimali-

serer utilsiktede handlinger. 
 5a. Arrangere elementene på en slik måte at en minimaliserer farer og feil; mest brukte elementer, 

mest tilgjengelige; farlige elementer elimineres, isoleres eller skjermes. 
 5b. Sørge for advarsel om farer og feil. 
 5c. Sørge for anordninger for feilsikkerhet. 
 5d. Ikke oppmuntre til utilsiktede handlinger på områder som krever årvåkenhet. 
6. Lav fysisk anstrengelse 
 Utformingen skal kunne brukes effektivt og bekvemt med et minimum av besvær. 
 6a. Tillate brukeren å opprettholde en nøytral kroppsstilling. 
 6b. Bruke rimelig betjeningsstyrke.  
 6c. Minimalisere gjentakende handlinger. 
 6d. Minimalisere vedvarende fysisk kraft. 
7. Størrelse og plass for tilgang og bruk 
 Hensiktsmessig størrelse og plass skal muliggjøre tilgang, rekkevidde, betjening og bruk, 

uavhengig av brukerens kroppsstørrelse, kroppsstilling eller mobilitet. 
 7a. Muliggjøre en klar synslinje til viktige elementer for både sittende og stående brukere.  
 7b. At det er bekvem rekkevidde til alle komponenter for sittende og stående brukere. 
 7c. Muliggjøre variasjoner i hånd- og gripestørrelse. 
 7d. Tilrettelegge nok rom for bruk av hjelpemidler og personlig assistanse. 
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Vedlegg B: NordiCHI2006-workshopinvitasjon 
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Vedlegg C: Artikkel i Stat & Styring 4 / 2006 
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Vedlegg D: Artikkel til HCI International 2007 
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