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Funka AB 

• Startet av handikap-

bevegelsen i Sverige  

• Privatisert i 2000 

• I Norge siden 2010 

• I Madrid siden 2013 

 



En unik bredde 

• Konsulting 

• Tillitsoppdrag 

• Samarbeidsprosjekt 

• Normerende virksomhet 

• Årlig konferanse 

 

 



Universell utforming handler 

om god brukeropplevelse  

– for alle 



Design for alle betyr… 

at det som er planlagt og 
designet av mennesker 

  

for å benyttes av mennesker 

  

fungerer for alle mennesker. 



Universell utforming av IKT 

at alle mennesker 

 

uansett evner  

 

skal kunne ta til seg informasjon  

og utføre tjenester. 



Fokusér på brukerne 



Evner og muligheter 

Forstå 

Lese 
Høre 

Konsentrasjon 

Se 

Motorikk 

Skrive 

Snakke 

Hukommelse 

Sosial interaksjon 

Allergi 
Smerter 

Trøtthet 

Kognisjon 

Lære 



Alle strever 

av og til 



Ulike grunner, samme resultat  

Aksjemeglere på jobb  

 

Dårlige lysforhold 

 

Mobil surfing  

 

=  personer med utviklingshemming 

 

=  fargeblind eller svaksynt 

 

=  redusert motorisk funksjon 



Mobile grensesnitt 



App eller webside  

– samme prinsipper i bunn 



Bruksmønster på mobil 



Bruksmønster på mobil 

• På farten 

• Hyppige avbrudd 

• Forventning om at det fungerer 

 

• Behold info og status 

 



Lysforhold 



Lysforhold, farger og kontraster 

• Skarpt lys stjeler farger og 

kontraster 

• Bruk alltid mer enn farge 

• Sørg for gode kontraster 



Ikoner og forståelighet 

• Mange ikoner som ikke er intuitive 

• Ikoner skal helst supplere tekst 

• Øker forståelse 

• Utvider klikkeflate 

• Sikrer korrekt beskrivelse 



Berøringsskjerm og motorikk 

• Klikkeflater 

• Kjente gester 

• Flerfinger-gester og flerklikks-

gester er krevende 

• Tilby alternative kontroller 



Det er mer enn… 

 



Krevende å skrive 

• En hånd 

• Konsentrasjon 

• Bevegelse 

 



Forenkle input 

• Bruk mulighetene i HTML5 

• Gjenbruk kjent informasjon 

• Ikke spør etter mer enn du trenger 



Små skjermer og forstørring 

• Selv velbygde responsive 

løsninger krever forstørring 

• Nødvendig også for apper 

• Én kodelinje som kreves 

 
<meta name="viewport" 

content="user-scalable=yes"> 



Skjermleser på mobilen 

• Lar brukere som ikke ser 

grensesnittet benytte det 

• Krever korrekt markering og 

beskrivelse av alle objekter 

 

PROGRESSIV 

FORBEDRING 

1. Innhold og 

funksjonalitet i HTML 

2. Presentasjon i CSS 

3. Forbedret 

brukeropplevelse 

med script 



Innhold og presentasjon 

• Mange brukere strever med 

navigering på mobil 

• Stiller krav til informasjonsstruktur 

• Begrenset flate stiller krav til 

prioritering på hver side 

 

 



Første skjermbilde 

 



Heller scroll enn klikk 

• Utvid-kollaps fungerer bra 

for å redusere antall 

sidelastinger 

• Begrenser mulighet for 

statistikk 



Funkas mobilprosjekt 

• 48 retningslinjer 

• 6 grupper: 
• Valg av løsning 

• Konstruksjon 

• Layout og design 

• Interaksjon 

• Innhold 

• Brukerinnstillinger 

 

 

MER INFO 

Retningslinjer for 

mobile grensesnitt 
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Funkas mobilnavigasjonsprosjekt 

• Konseptkartlegging 

• Brukertesting av eksisterende 

• Konseptutvikling 

• Brukertesting av nye konsept 

MER INFO 

Retningslinjer for 

navigasjon i mobile 

grensesnitt 
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Andre retningslinjer 

• Både Apple og Android har 

retningslinjer og beskrivelser for 

hvordan gjøre apper universelt 

utformet 

• For hybridapper laget i HTML5 

handler det om god kodepraksis 



Krav 

• Hovedløsninger skal følge 

Diskriminerings- og 

Tilgjengelighetsloven 

• Lovkrav må ikke bli fasit 



Heller lyst enn lov 

• Økt kundegrunnlag 

• Reduserte kostnader 

• Stadig flere innser nytten 



Det finnes ingen 

gjennomsnittsbrukere 
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