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Dette er det vi skal snakke om:



Men først.. Hvem er jeg og hvor kommer jeg fra?



JEG ER KONSEPTDESIGNER MED UNIVERSELL UTFORMING OG ER 
UTDANNET INTERAKSJONSDESIGNER VED NORGES KREATIVE HØYSKOLE 

(HØYSKOLEN KRISTIANIA)



I dag jobber jeg hos Halogen AS - Hvem er vi?

Halogen er et av Norges ledende design- og rådgivningsbyråer. Vi 
har spesialisert oss på problemløsing i komplekse omgivelser.  
Sammen med kundene våre bruker vi designmetode for å utvikle og 
forbedre deres produkter, tjenester, prosesser og systemer. 
 



Dette jobber vi med:

Se referanser og tjenester. Ønsker du å bli en halogener?  
Send en søknad til: smart@halogen.no. Alternativt kan du sende til: post@halogen.no. 

Som halogener vil du jobbe tett med kolleger i et tungt og komplekst fagmiljø, men du 
kan ta det med ro. Du vil ikke stå alene, og du vil bli del av et unikt felleskap. Du må 
evne å samarbeide tett med andre over tid, og fleksibilitet er et stort pluss. Dette er råd 
fra en halogener til en mulig annen. Her finner du utlysningsteksten. 

Søknadsfrist er 1.desember 2017 - i denne omgangen, men du kan alltid  
sende en åpen søknad. 

Lykke til!    

https://www.halogen.no/referanser/
https://www.halogen.no/tjenester/
mailto:smart@halogen.no
mailto:post@halogen.no
https://www.halogen.no/om-halogen/jobb-i-halogen/


Så til saken:  
 Universell utforming er en fellesnevner for gode tjenester - Hvordan få en idé som 
fører til et konsept og et design som gjenspeiler dette. 

 



Del 1 Idé:

Når man snakker om en idé lønner det seg å spørre seg selv hvorfor.  

Hvorfor har denne idéen en nyttefunksjon og verdi for de som skal bruke tjenesten? 
Hvorfor skal vi ta hensyn til universell utforming, og hvorfor må det være 
tilgjengelig? 
Hvorfor bør vi skille mellom en funksjonshemming og en funksjonsnedsettelse når vi 
skal lage en tjeneste?  

Jeg kommer med eksempel svar på dette senere, men disse spørsmålene er laget 
for at du selv skal finne et svar, du kan stå innenfor når du skal presentere din idé.  
 



Idéen må gjenspeile grundighet for å overleve:

Gjør research Test påstandene dine Snakk med de som skal bruke 
tjenesten



Del 2 - Konseptet må bunne ut i godt håndverk:



Det finnes et hav av verktøy. Her skal du få noen tips:

Marvel - Design ditt prosjekt  
WAVE - Test ditt nettsted for universell utforming 
WCAG Contrast Checker - Test kontrasten 

VoiceOver - Er installert på Macen. Skjermleser. 
Bruk Tab testen!  

https://marvelapp.com/design/
http://wave.webaim.org/
https://contrastchecker.com/


Del 3: Design 



«ET GODT DESIGN ER ET BRUKERVENNLIG OG UNIVERSELT DESIGN»



Hvorfor må det være tilgjengelig? Nettopp pga dette:

Kilde: https://uu.difi.no/kva-er-universell-utforming/kvifor-universell-utforming-av-ikt 
(Hentet 11.oktober 2017). 

https://uu.difi.no/kva-er-universell-utforming/kvifor-universell-utforming-av-ikt


Hvorfor må det være tilgjengelig?

En funksjonshemming er noe som er konstant - kan ikke endres.  
(Impairment). 

En funksjonsnedsettelse oppstår først når kravene til samfunnet blir 
større en det individet er i stand til å utføre. (Disability).  
Dette kan endres ved at samfunnet senker sine krav, eller tilrettelegger 
slik at vi kan delta aktivt.  



La oss bli litt mer konkrete - med et eksempel:
Vi i Halogen lagde kundereisen som beskriver hvordan en flyreise arter 
seg for en rullestolbruker - sammenlignet med en funksjonsfrisk:

Dette er bare ett av mange eksempler.  
Dere skal få en oppgave dere senere som kan bryne dere på 
hjemme.



Hverdagsliv - En vanlig fredag i mitt liv

Kl 07:30

Kl 08:30 - 16:00 Kl 16:00

Kl 19:00

I steden for

I steden for

Jobb
Helg!



Prøv selv hvordan er å teste universell utforming:

Prøv først uten WAVE å se og gjør deg opp noen tanker om det du tror du 
skal finne. 

Gå deretter inn på VG.no og test med WAVE.  
Hva finner du? Hvordan ville du løst dette bedre?  

Stemte det med det du faktisk fant?  
Skriv det ned, og gjerne sammenlign dersom det er mulig.

http://VG.no
http://wave.webaim.org/


Hvordan teste med WAVE?

Gå inn på WAVE og skriv inn den nettsiden du vil teste. 

Det røde er feil som må rettes opp i. 

Det gule er varsel som bør rettes opp i. 

Det sorte er kontrast feil, som må rettes opp i.  

Verktøyet bygger på WCAG 2.0. 

http://wave.webaim.org/
https://uu.difi.no/krav-og-regelverk/wcag-20-standarden/oppbygging-av-wcag-20


Helt til slutt…

Er det noen som tørr å gjette kontrasten på forsidebilde av presentasjonen?



Svar

AA - Bestått, men kunne vært bedre. 

(A - bestått, når det kommer til farge) 
(AAA - Topp kontrast) 

Bør ligge på minimum AA - mellom 5.5 - 10.5.  
Skalen går til 21. 

Minimumskravet er 4.5. 



Oppsummering - Hva har vi vært igjennom?

Idé 
Konsept 
Design 
Vi har sett på utfordringer og forslag til løsning 
Dere har fått en frivillig test oppgave  



Film

Her kan dere se en film som jeg spilte inn sammen med 
Høgskolen i Oslo og Akershus: Universell utforming på nett. 

https://film.hioa.no/universell-utforming-pa-nett


Ressurser

Bøker: 

Universell utforming IKT systemer av Frode Eika Sandnes  

 Web og Universell utforming av Morten Tollefsen 

Universell utforming - verdigrunnlag, kunnskap og praksis av Inger Marie Lid 

Foredrag: 

Foredrag av Malin Rygg i Difi (Direktoratet for IKT og Forvaltning) - Her er filmen 
Malin snakker om i begynnelsen: 24 tips til universell utforming. 

https://www.universitetsforlaget.no/nettbutikk/universell-utforming-av-ikt-systemer-uf.html
https://www.universitetsforlaget.no/nettbutikk/web-og-universell-utforming-uf.html
https://www.cappelendammundervisning.no/_universell-utforming-inger-marie-lid-9788202431570
https://vimeo.com/170448420
https://vimeo.com/158629958


Takk for meg!
Ingeborg Tande Johnsen - ingeborgtandejohnsen.no / halogen.no 
E-post: ingeborg@halogen.no  
Twitter: @IXDITJ 
 

http://ingeborgtandejohnsen.no
http://halogen.no
mailto:ingeborg@halogen.no

