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Funka Nu AB 

• Startet av handikapbevegelsen i Sverige  

• Privatisert i 2000 

• I Norge siden 2010 

• I Madrid siden 2013 

 



En unik bredde 

• Konsulenttjenster 

• Tillitsoppdrag 

• Samarbeidsprosjekter 

• Normerende virksomhet 

 

 



Noe av det vi gjør 

• Veiledningstekster for Difi 

• Måling av universell utforming i EU 
med flere, Meac 

• Måling av universell utforming i Irland 

• Oppdrag med metodikkutvikling for 
egenvurdering av universell utforming 
for den svenske regjeringen 



Design for alle betyr… 

at det som er planlagt og designet av 
mennesker 

  

for å benyttes av mennesker 

  

fungerer for alle mennesker. 



Universell utforming på nett 

at alle mennesker 

 

uansett evner  

 

skal kunne ta til seg  
informasjon og utføre  
tjenester. 



Heller lyst enn lov 

• Flere brukere 

• Mer selvbetjening 

• Reduserer kostnader  

• Mindre brukerstøtte 

• Økt kvalitet  

• God merkevarebygging 



Evner og muligheter 

Forstå 

Se 

Lese og skrive 

Høre 

Snakke 

Styre datamaskinen 

Huske 

Smerter og trøtthet 

Allergi og overfølsomhet 

Epilepsi 

Fargesyn 



Hvem berøres? 

• Situasjonsbetingede problemer  

• Midlertidige skader 

• Norsk som andrespråk 

• Teknikkuvante 

• Eldre 

• Mobilbrukere 

• Permanent funksjonsnedsetting  



Ulike grunner, samme resultat 

Aksjemeglere på jobb  

 

Dårlige lysforhold 

 
Mobil surfing  

 

=    personer med utviklingshemming 

 

=    fargeblind eller svaksynt 
 

=    redusert motorisk funksjon 

 



Hvordan ser målgruppen ut? 

• 1 million med funksjonsnedsetning 

• 10 % bruker hjelpemiddel 

• 650 000 med  
utenlandsk bakgrunn 

• 1 million over 60 år 



30 – 40 % 
Utilstrekkelige leseferdigheter 
på norsk for personer bosatt i 
Norge, alderen 16-65 

Kilde: OECD 



Alt vi anbefaler  
er testet i virkeligheten 









Gode eksempler? 



Ingen komplette 
nettsteder, men… 



http://www.regjeringen.no/






WCAG 
Web Content Accessibility Guidelines 



De internasjonale retningslinjene WCAG 

• W3C (World Wide Web Consortium) www.w3.org 

 

• WAI (Web Accessibility Initiative) www.w3.org/wai 

 

• WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) 
www.w3.org/WAI/intro/wcag.php  

 

Html 
Xml 
Css 

ATAG 
UAAG 

http://www.w3.org/WAI/intro/wcag.php


Oppbyggingen av WCAG 

WCAG 2.0 på engelsk 

 4 prinsipper 

  12 retningslinjer 

 61 suksesskriterier 
 3 nivåer 

 >350 teknikker 
 11 teknikkategorier 

 2 graderinger  

http://www.w3.org/TR/WCAG20/


Eksempler, teknikkuavhengig 

1.1.1 Tekstalternativ 
Ha alternativer i form av tekst til all ikke-tekstbasert 
informasjon slik at det kan konverteres til de 
formatene som brukeren trenger, eksempelvis stor 
stil, punktskrift, tale, symboler eller enklere språk. 

Lenke til “How to meet…” 

http://www.w3.org/WAI/WCAG20/quickref/


I HTML 

<img src=”logo.jpg” alt=”Google” /> 



I PDF  



I Flash 



Eksempler, teknikkuavhengig 

1.4.3 Kontrast (minimum) AA 
Den visuelle presentasjonen av tekst og bilder 
av tekst har et kontrastforhold på minst 4.5:1. 

 

1.4.6 Kontrast (forbedret) AAA 
Den visuelle presentasjonen av tekst og bilder 
av tekst har et kontrastforhold på minst 7:1. 



Color Contrast Analyzer 



Eksempler, teknikkuavhengig 

2.4.1 Hoppe over blokker (Nivå A) 

Det finnes en mekanisme for å omgå blokker med 
innhold som gjentas på flere websider.  

 

Snarvei forbi meny 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/pressesenter/pressemeldinger/2013/et-budsjett-for-vekst-og-velferd-.html?id=726331


Fundament 

• Loven kan ikke fungere alene 

• Driv fra interesseorganisasjoner 

• Engasjement hos beslutningstakere 

• Engasjement gjennom linjen 



Status i Norge 

• Overraskende lite fokus  

• Lavt ambisjonsnivå 

• Fokus på synshemmede 

• Få som tester 



Utfordringer 

• LOS  

• ELMER  

• DTL og WCAG 

• Kompetansebrist 

• Tolking 

• PDF 



Mye viktig som ikke er med 

• Mus og berøringsskjerm 

• Mobil surfing 

• Svak på pedagogikk/design 

• Nesten fraværende på 
språk/innhold 

• Flere «billige» AAA-kriterier  
med stor nytteeffekt  

 



Fremgangsmåte? 

• Krav og oppfølging 

• Prosess 

• Benytt eksperter 

• Brukertest 

 



Det finnes ingen 
gjennomsnittsbrukere 


