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Sammendrag 

Samtidig som digitaliseringen av tjenester i samfunnet foregår, øker også viktigheten av at 

disse tjenestene designes og utvikles med tanke på universell utforming. Diskriminerings- og 

tilgjengelighetsloven skal bidra til å sikre dette. Loven er for brukerne i samfunnet. Denne 

oppgaven fokuserer derimot på de som designer og utvikler IKT-løsninger. Det er tidligere 

gjort flere studier på tilnærminger og anbefalinger til hvordan man kan jobbe med universell 

utforming ved design og utvikling av IKT-løsninger. Innsikt i hvordan dette gjennomføres i 

praksis er det dog lite av. 

Gjennom intervjuer av enkeltpersoner fra syv ulike konsulentfirmaer fra IKT-bransjen, har jeg 

sett på hvordan det konkret jobbes med universell utforming i disse bedriftene. Dette er gjort 

for å bidra til innsikt i hvordan norske konsulentfirmaer jobber for å sikre at kravene i 

forskrift om universell utforming av IKT-løsninger blir møtt. 

Resultatene i denne studien viser at både fokus og oppfølging av kunde (eiere av IKT-

løsninger) underveis kan være avgjørende for om arbeid med universell utforming 

gjennomføres. En annen faktor som trekkes frem er mangel på kunnskap blant kunder. 

 

 

 

 

Nøkkelord 

Universell utforming, WCAG 2.0, norsk lovgivning, rutiner, konsulentfirmaer. 
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1 Introduksjon 

1.1 Dagens situasjon 

Bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) har for de fleste blitt en del av 

deres hverdag. «Mange aktiviteter i vårt samfunn avhenger av tilgang til og av evnen til å 

bruke IKT-baserte verktøy og tjenester» (Fuglerud, 2014, s. 3). Enten det er for å lese avisen, 

kjøpe billett til trikken, betale regninger eller bestille ferier - listen er lang for hva vi benytter 

IKT-løsninger til. For mange er også bruk av IKT en del av jobbhverdagen. Bruk av IKT er 

ofte helt nødvendig for å utføre en bestemt arbeidsoppgave. Det har også etter hvert blitt en 

del av undervisningen på skolen, og kan allerede starte fra førsteklasse. 

Det jobbes i dag for fullt med digitalisering av offentlig sektor. I 2012 presenterte regjeringen 

en digitaliseringsplan hvor de uttrykte høye ambisjoner og klare målsetninger for 

digitalisering i offentlig sektor (Direktoratet for forvaltning og IKT, 2012). To år senere 

(2014) ble digitalt førstevalg innført (Regjeringen.no, 2014). Dette innebærer at mest mulig 

kommunikasjon mellom offentlig sektor og innbyggere skal skje digitalt (Difi, 2016b). 

Digitaliseringen har ført til at universell utforming får en stadig større betydning for norsk og 

internasjonal lovgivning og politikk (Brynn, 2009). Som Sandnes (2011, s.27) påpeker: «… 

når samfunnet forventer at borgerne skal benytte en tjeneste, blir det også en folkerett å kunne 

benytte tjenesten». For å unngå diskriminering og utestengelse av borgere er det derfor helt 

nødvendig å inkludere universell utforming og tilgjengelighet når man designer og utvikler 

IKT-løsninger. 

Dette er noe av bakgrunnen for hvorfor Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (2008) ble 

ikraftsatt. Lovens formål er blant annet å sikre like muligheter og rettigheter til 

samfunnsdeltakelse for alle, uavhengig av funksjonsevne, og hindre diskriminering på grunn 

av nedsatt funksjonsevne. § 11 rettes direkte mot universell utforming av IKT-løsninger. 

Forskrift om universell utforming av IKT-løsninger (2013) gir nærmere bestemmelser om 

avgrensning av virkeområdet og innholdet i plikten til universell utforming etter § 11. 

Norge er ett av flere land som har gjort universell utforming av IKT-løsninger lovpålagt. I 

Norge krever loven at alle IKT-løsninger utformes i samsvar med standard Web Content 
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Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG 2.0), med noen få unntak (Forskrift om universell 

utforming av IKT-løsninger, 2013, § 4). 

Loven om universell utforming av IKT-løsninger kan være et steg i riktig retning for å sikre 

inkludering av alle mennesker i samfunnet. For det er dessverre slik at enkelte blir utestengt 

på bakgrunn av at de ikke kan, får til, eller i det hele tatt forstår hvordan de skal bruke enkelte 

digitale løsninger. Tall fra Direktoratet for forvaltning og IKT (2015a) viser at vi fremdeles 

har en lang vei å gå når det gjelder universell utforming av norske nettsider. I en periode 

mellom 2014 og 2015 evaluerte de om lag 300 nettsider i privat og offentlig sektor opp mot 

de utvalgte retningslinjene i regelverket. I evalueringen vises det til at av de om lag 300 

nettsidene var det gjennomsnittlig kun 51 prosent (av totalt oppnåelige poeng) av nettsidene 

som var universelt utformet. Den viser også at det var stor variasjon i resultatene hvor de 

varierte fra hele 18 til 78 prosent. Som undersøkelse viser er det fortsatt en lang vei å gå. For, 

som det fremkommer i Forskrift om universell utforming av IKT-løsninger (2013) skal alle, 

både nye og eksisterende IKT-løsninger, være universelt utformet innen 1. januar 2021. 

Det er vanskelig å finne forskning om hvordan norske organisasjoner jobber med universell 

utforming på IKT-prosjekter. For å bidra til innsikt i hvordan det jobbes med universell 

utforming ved design og utvikling av IKT-løsninger i Norge, har jeg i denne studien intervjuet 

syv frontend utviklere og designere fra IT-konsulent bransjen. 

1.2 Motivasjon 

Motivasjonen for denne oppgaven bygger på en personlig motivasjon, men også en 

samfunnsmessig motivasjon. Den samfunnsmessige motivasjonen baserer seg på 

digitaliseringen av tjenester som skjer i samfunnet. Som Sandnes (2011) påpeker, er det en 

folkerett å kunne benytte de tjenestene samfunnet forventer borgerne skal benytte. Et samfunn 

skal ikke skape barrierer, det skal skape og bidra til muligheter. Som det fremkommer i 

forrige kapittel er det derfor avgjørende at universell utforming inkluderes ved design og 

utvikling av IKT-løsninger. Et samfunn bør ha som mål å inkludere alle mennesker uavhengig 

av ytre eller indre forskjeller. «Tilgjengelighet må bli håndtert som en alvorlig sak, og bør 

involvere regjering, lærere og hele samfunnet til å promotere bevissthet» (Freire, Russo, & 

Fortes, 2008, s. 95, min oversettelse). Vi som borgere har også et ansvar for å bidra til sikre 

dette. 
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Det siste året ved bachelorutdannelsen ble jeg introdusert for universell utforming av IKT 

(utdannelsen plasseres innen fagfeltet for menneske-maskin interaksjon). Før dette var jeg 

klar over hva universell utforming var, men jeg hadde ingen spesiell formening om hva det 

faktisk innebar, hverken for fysiske forhold, produkter eller IKT-løsninger. Jeg lærte 

grunnleggende ferdigheter om hvordan man kan lage brukervennlige IKT-løsninger universell 

utformet. Her ble jeg også introdusert for Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 

2.0
1
. Nysgjerrigheten bidro til at universell utforming var et av flere temaer på 

bacheloroppgaven jeg skrev våren 2013. 

Selv med en interesse og en nysgjerrighet for universell utforming er jeg langt fra noen 

ekspert. Jeg har ingen erfaring med design og utvikling av universelt utformede IKT-

løsninger, annet enn det jeg har lært fra studie og selv valgt å inkludere i prosjektoppgaver 

ved studiene. Som student er jeg spent på hvordan arbeidslivet blir og hva slags 

arbeidsoppgaver jeg kan møte. Jeg ønsker å fortsette å jobbe med universell utforming, og er 

derfor nysgjerrig på hvordan det jobbes med dette i IT-bransjen. For å kunne heve universell 

utforming av norske nettsider, er det nødvendig med innsikt i hvordan man jobber med det i 

IT-bransjen. Innsikt i dette kan bidra til å kartlegge hvor og eventuelt hvilke tiltak man må 

gjøre tiltak for å øke tilgjengeligheten av norske nettsider. 

1.3 Bakgrunn for oppgaven 

Oppgaven skrives for Netlife Research, der min kontaktperson er Joakim Bording. Han har 

fungert som ekstern veileder, og har opplyst om hvilke utfordringer de selv møter i 

forbindelse med arbeid med universell utforming og med loven om universell utforming av 

IKT-løsninger. Dette gjaldt også utfordringer med tanke på det å jobbe som konsulent. Tema 

for oppgaven ble utarbeidet basert på hans uttalelser rundt disse utfordringene. Netlife 

Research har latt meg fritt velge spesifikt tema for oppgaven selv, samt problemstilling. 

Bording sitt bidrag har vært i form av innspill, tilbakemeldinger og tips til ting knyttet til 

tema, og generelt rundt skriving av masteroppgaven. 

 

 

                                                 
1
 WCAG 2.0, norsk oversettelse: http://www.w3.org/Translations/WCAG20-no-20110926/  

http://www.w3.org/Translations/WCAG20-no-20110926/
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1.4 Forskningsspørsmål 

Dersom man ikke har en egen avdeling for design og utvikling av IKT-løsninger, benyttes det 

ofte konsulentfirmaer til å gjøre denne jobben. Selv om det er eier av løsningen som står 

ansvarlig for å oppfylle kriteriene i loven om universell utforming av IKT-løsninger, blir 

oppgaven ofte pålagt designere og utviklerne. 

Målet med denne oppgaven er å få innsikt i hvordan konsulentfirmaer i Norge arbeider med 

universell utforming ved design og utvikling av IKT-løsninger. Det er ønskelig med innsikt da 

det er vanskelig å finne informasjon om organisasjoner sine konkrete arbeidsmetoder i 

forbindelse med universell utforming. Jeg ønsker å belyse følgende forskningsspørsmål: 

Hvordan inkluderes arbeid med universell utforming ved utvikling og design av IKT-

løsninger? 

Dette er et omfattende spørsmål og jeg har derfor valgt å spesifisere to underspørsmål jeg skal 

forsøke å svare på gjennom kvalitativ forskning: 

a) Hva og hvordan påvirkes universell utforming i IKT-utviklingsprosjekter? 

Med dette underspørsmålet ønsker jeg å se nærmere på hvem som kan være med å påvirke om 

universell utforming blir tatt hensyn til. Det kan også være interessant å undersøke hvilken 

grad denne påvirkningen har. 

b) På hvilken måte sikrer de ulike bedriftene arbeid internt med universell utforming i 

IKT-prosjekter? 

Det er av interesse å sette lys på dette spørsmålet for å se om bedriftene inkluderer arbeid 

universell utforming, og i så fall hva de gjør. Hvordan sikrer de at retningslinjene (WCAG 

2.0) i loven om universell utforming blir oppfylt? Har de noen rutiner knyttet generelt til 

universell utforming, eller loven? 

1.5 Begrensninger i oppgaven 

Det er ikke redegjort for hva slags kunnskapsnivå de forskjellige intervjuobjektene har om 

universell utforming. Det er heller ikke redegjort for hvilken grad prosjektene de enkelte 

bedriftene og intervjuobjektene har deltatt på, er universelt utformet. Rutiner knyttet til 
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universell utforming vil ikke beskrives i detalj. Selv om dette i utgangspunktet er noe jeg 

ønsket å gjøre, var ikke dette mulig på grunn av den korte tidsrammen for denne studien. 

1.6 Oppbygging av oppgaven 

Kapittel 2 – Teori 

Dette kapittelet tar for seg teori som er relevant for oppgaven. Teorien omhandler i hovedsak 

universell utforming. Forskrift om universell utforming av IKT-løsninger, knyttet til 

diskriminerings- og tilgjengelighetsloven presenteres og det gis en kort forklaring på 

retningslinjene forskriften henviser til, WCAG 2.0. Videre blir Direktoratet for forvaltning og 

IKT sitt ansvarsområdet forklart. Avslutningsvis presenteres tidligere forskning som knyttes 

til universell utforming og WCAG 2.0. 

Kapittel 3 – Forskningsmetode 

I dette kapittelet redegjøres det for paradigme og valg av metodologi. Videre beskrives valg 

av metode. Her presenterer jeg hvordan studien skulle gjennomføres og hva som skulle 

gjøres. 

Kapittel 4 – Gjennomføring av datainnsamling 

Valg av metode var intervju. I dette kapittel beskrives planleggingen og gjennomføringen av 

intervjuene som ble gjort. Hvordan utvalget av intervjuobjekter ble tatt, og informasjon om 

disse beskrives her. 

Kapittel 5 – Gjennomføring av tematisk analyse 

For å analysere intervjuene gjorde jeg en tematisk analyse av de transkriberte intervjuene. 

Både for å kunne evaluere arbeidet jeg har gjort, men også for å gi andre muligheten til å 

gjennomføre lignende studier, deles min gjennomføring av den tematiske analysen i dette 

kapittelet. Kapittelet beskriver i detalj alle stegene jeg har vært gjennom. Den tematiske 

analysen gir grunnlaget for resultatene som presenteres i kapittel 6 og diskusjonen i kapittel 7. 

Kapittel 6 – Resultater 
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I dette kapittelet presenteres teamene som ble jobbet frem i den tematiske analysen. For hvert 

tema beskrives alle koder knyttet til det spesifikke temaet. 

Kapittel 7 – Diskusjon 

Under dette kapittelet diskuteres de mest relevante temaene fra den tematiske analysen som 

bidrag til å svare på forskningsspørsmålet. Teori fra kapittel 2 trekkes inn for å diskutere de 

ulike temaene. 

Kapittel 8 – Konklusjon 

Avslutningsvis besvares forskningsspørsmålet for denne studien. Her trekker jeg også frem 

muligheter for videre forskning. 



 

 

7 

 

2 Teori 

Dette er en oppgave som gjøres innen fagfeltet for menneske-maskin interaksjon (MMI). På 

grunnlag av forskningsspørsmålet for denne studien, er det i hovedsak presentert litteratur fra 

dette fagfeltet, med vekt på universell utforming og tilgjengelighet. Forskrift om universell 

utforming av IKT-løsninger, knyttet til diskriminerings- og tilgjengelighetsloven presenteres 

og det gis en kort forklaring på retningslinjene forskriften henviser til, WCAG 2.0. Det er kun 

kravene som gjelder for nettsider som trekkes frem, da kravene for automater ikke er relevant 

i denne oppgaven. Videre blir Direktoratet for forvaltning og IKT sitt ansvarsområdet 

forklart. Avslutningsvis presenteres tidligere forskning som knyttes til universell utforming og 

WCAG 2.0. 

2.1 Brukervennlighet og brukermangfold 

Brukervennlighet kan være kritisk for om en IKT-løsning lykkes på markedet. Dersom en 

løsning ikke er effektiv å bruke, engasjerende, lett å lære eller takler feil dårlig kan 

opplevelsen av brukskvalitet svekkes, og brukere kan anse løsningen som lite brukervennlig. 

For å sikre et godt brukermangfold er det derimot ikke nok med kun god brukervennlighet. Vi 

er alle mennesker forskjellige, både på innsiden og på utsiden. Mange har også svært 

forskjellige behov. Kunnskap, utdannelse og alder, er alle faktorer som kan påvirke hvordan 

vi samhandler med IKT-løsninger. Vi har en aldrende befolkning. I følge Statistisk 

Sentralbyrå (2016) vil antallet eldre stige betydelig i årene fremover. Funksjonsevnen til 

mange generasjoner som i dag allerede benytter mange IKT-løsninger, vil svekkes over tid 

som en naturlig følge av aldring (Sandnes, 2011). For å sikre et fremtidig brukermangfold er 

det derfor viktig at universell utforming og tilgjengelighet inkluderes i prosessene ved 

utforming av produkter, tjenester og omgivelser. 

2.2 Universell utforming og tilgjengelighet 

«Inkluderende design», «design for alle», «tilgjengelig design» og «universell utforming» er 

alle linkende begreper, men tilnærminger som har noe ulike formål. Det overordnede målet er 

derimot noe de deler: å gi så effektive og brukbare muligheter som mulig for alle potensielle 

brukere, uavhengig av utfordringene brukerne kan møte (Persson, Åhman, Yngling, & 

Gulliksen, 2015). I denne studien benyttes begrepene universell utforming og tilgjengelighet. 
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«I Norge og Europa brukes universell utforming som et prinsipp i politikken som skal danne 

grunnlag for tiltak som sikrer likestilling og tilgjengelighet for alle» (Brynn, 2009, s. 4). 

Brynn (2009) forteller at begrepet universell stammer fra USA og US Communications Act 

av 1934
2
. US Communications Act av 1934 dekket tilgjengelighet til telefon-, telegraf- og 

radiotjenester. Den omtalte behovet for å sikre alle tilgang til tjenester til en rimelig pris, og 

unngå diskriminering på grunnlag av rase, hudfarge, religion, nasjonalitet eller kjønn. Senere 

har man også benyttet begrepet «universal usability» i forbindelse med informasjonsteknologi 

da man erkjente at tilgjengelighet ikke er tilstrekkelig i en teknologi som krever en stor grad 

av interaktivitet – anvendbarhet er like viktig (Brynn, 2009). På 1970-tallet benyttet 

Arkitekten Ronald L. Mace begrepet universell utforming for å beskrive konseptet om å 

designe alle produkter og bygde omgivelser for å være estetiske og brukbare av alle i størst 

mulig grad, uavhengig av alder, evne, eller status i livet (NSCU, 2008). I dag omfatter 

begrepet mer enn design av produkter og omgivelser. Det omfatter også design og utvikling 

av programmer og tjenester. 

Det finnes mange definisjoner på universell utforming. I Norge har vi to offisielle 

definisjoner, en norsk og en internasjonal (Lid, 2015). Den norske definisjonen er formulert i 

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 13: «Med universell utforming menes utforming 

eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene, herunder informasjons- og 

kommunikasjonsteknologi (IKT), slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av 

flest mulig» (Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, 2013). Den internasjonale 

definisjonen er beskrevet i FN-konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt 

funksjonsevne: 

Med universell utforming menes: utforming av produkter, omgivelser, programmer og 

tjenester på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som 

mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming. Universell utforming skal 

ikke utelukke hjelpemidler for bestemte grupper av mennesker med nedsatt 

funksjonsevne når det er behov for det. (FN-Sambandet, 2008) 

For å kunne sikre best mulig universelt utformede løsninger, utviklet The Center for Universal 

Design, North Carolina State University, 7 prinsipper for universell utforming. Gruppen som 

utviklet prinsippene bestod av amerikanske arkitekter, produktdesignere, ingeniører og 

                                                 
2
 Communications Act of 1934, s.1 Hentet 09.12.16 fra https://transition.fcc.gov/Reports/1934new.pdf  

https://transition.fcc.gov/Reports/1934new.pdf
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forskere. Prinsippene kan brukes ved evaluering av eksisterende utforming, veilede i 

designprosesser og lære både designere og forbrukere om karakteristikkene av mer 

brukervennlige produkter og omgivelser (Center for Universal Design, 1997). De syv 

prinsippene lyder som følger
3
: 

 Enkel og intuitiv i bruk - Utformingen skal være lett å forstå uten hensyn til brukerens 

erfaring, kunnskap, språkferdigheter eller konsentrasjonsnivå. 

 Forståelig informasjon - Utformingen skal kommunisere nødvendig informasjon til 

brukeren på en effektiv måte. 

 Toleranse for feil - Utformingen skal minimalisere farer og skader som kan gi 

ugunstige konsekvenser, eller minimalisere utilsiktede handlinger. 

 Like muligheter for alle - Utformingen skal være brukbar og tilgjengelig for personer 

med ulike ferdigheter. 

 Fleksibel i bruk - Uansett individuelle preferanser og ferdigheter. Den synshemmede 

skal kunne høre, den hørselshemmede se og så videre. 

 Lav fysisk anstrengelse - Utformingen skal kunne brukes effektivt og bekvemt med 

minimum besvær. 

 Størrelse og plass for tilgang og bruk - Hensiktsmessig størrelse og plass skal 

muliggjøre tilgang, rekkevidde, betjening og bruk, uavhengig av brukerens 

kroppsstørrelse, kroppsstilling og mobilitet. (Center for Universal Design, 1997) 

I følge Sandnes (2011) er universell utforming prosessen med å øke tilgjengeligheten. 

Universell utforming og tilgjengelighet kan være vanskelig å skille, og begrepene kan ansees 

som å være svært overlappende i praksis (Fuglerud, 2014). Fuglerud (2014, s. 50, min 

oversettelse) mener forskjellen kan tolkes på følgende måte: 

Skillet kan tolkes som at UU har en ideell likestilling, hvor det ultimate målet er å 

gjøre hovedløsningen tilgjengelig for alle brukere, mens tilgjengelighet er mer 

pragmatisk og kan oppnås på ulike måter gjennom design for alle, tilpasning eller 

spesifikke løsninger. 

Historisk sett har tilgjengelighet referert til utforming som lar personer med 

funksjonsnedsettelser samhandle med bygninger, produkter, tjenester, etc. (Henry, Abou-

                                                 
3
 Fra uoffisiell oversettelse, http://www.norskdesign.no/nyttig-informasjon/prinsipper-article2762-517.html 

http://www.norskdesign.no/nyttig-informasjon/prinsipper-article2762-517.html
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Zahra, & Brewer, 2014). Henry og Education Outreach Working Group (2005) definerer 

tilgjengelighet på web som at mennesker med funksjonshemninger skal kunne bruke web. 

Sandnes (2011) beskriver tilgjengelighet som å sikre brukergrupper tilgang til IKT-systemet 

via spesialløsninger. Til tross for at tilgjengelighet hovedsakelig har blitt referert til, og 

fokusert på funksjonshemninger, gir forskning og utvikling av tilgjengelighet fordeler for alle. 

Dette er noe både Schmutz, Sonderegger, og Sauer (2016) og Vanderheiden & Tobias (1998) 

referert i Henry et al. (2014) understreker. I følge Wille, Wille, og Dumke (2016) er 

definisjonen av tilgjengelighet moden for å omdefineres. De foreslår en mer omfattende 

definisjon av tilgjengelighet «Målet med tilgjengelighet er ikke å tilby tilgjengelige nettsider 

kun for mennesker med funksjonshemninger, men også å tillate enhver person å bruke en 

nettside uten barrierer» (Wille et al., 2016). På grunnlag av dette mener de det bør være en 

utvidet definisjon av tilgjengelighet: 

 «En nettside er tilgjengelig hvis følgene gjelder: 

1. Det er en tilgang for alle mennesker til innhold og funksjonalitet på denne 

nettsiden. 

2. Denne tilgangen er like bra for alle mennesker» (Meurer, A., 2003 referert i Wille 

et al., 2016, s. 121, min oversettelse) 

Henry et al. (2014) mener derimot at arbeid med tilgjengelighet fremdeles bør fokusere på 

funksjonshemninger. Med tanke på de forskjellige behovene man har, bør det fremdeles 

oppmuntres til forskning og utvikling med tanke på dette, slik at løsninger er optimalisert for 

disse behovene. 

2.2.1 Nedsatt funksjonsevne versus funksjonshemning? 

I følge Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (2015) er nedsatt funksjonsevne følgene: 

«Nedsatt funksjonsevne innebærer tap av, skade på eller avvik i en kroppsdel eller i en av 

kroppens psykologiske, fysiologiske eller biologiske funksjoner». I følge Direktoratet for 

forvaltning og IKT (u.d.-a) kan funksjonsnedsettelser deles inn i fire hovedgrupper: 

 Motorikk. Motoriske funksjonsnedsettelser viser til alt som har med motorikk og 

bevegelse å gjøre. Funksjonsnedsettelsene kan være medfødt eller de kan komme 

senere i livet. Det kan handle om alt fra musearm til slitasjeskader, amputasjoner og 
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skader etter ulykker. Hjelpemidler som ofte benyttes er: øyestyring, knappestyring, 

hodemus, blåsemus, stemmestyring og tastatur med spesiell utforming. 

 Syn. Synshemming er en fellesbetegnelse for både blindhet og svaksynthet. Nedsatt 

syn kan være medfødt, eller skyldes skader eller sykdom senere i livet. Noen 

eksempler er netthinnesykdom ved diabetes, grønn stær, grå stær og nedsatt skarpsyn. 

Hjelpemidler som ofte benyttes: tastatur med større tegn på tastene og endret farge, 

større skjerm, skjermleser, opplesing med talesyntese, endring av farge på innhold.  

 Hørsel. Det er vanlig å bruke begrepet hørselshemmet om alle som har nedsatt hørsel, 

fra de med lettere hørselstap til døve. Det er viktig å skille mellom personer som er 

født døve og dermed har tegnspråk som sitt morsmål og personer som har vokst opp 

med hørsel og dermed har norsk som morsmål, men som blitt døve senere i livet. 

Derfor behøver denne målgruppen videoer på tegnspråk for å selvstendig kunne ta til 

seg informasjon på nettet. Hjelpemidler som ofte benyttes: høreapparat, skjermlesere 

og punktskrift. 

 Kognisjon. Brukere med kognitive funksjonsnedsettelser kan ha vanskeligheter med å 

ta til seg og bearbeide informasjon. Funksjonsnedsettelsene kan være medfødt eller de 

kan komme senere i livet. Eksempler på sykdommer og skader er autisme, Asperger, 

Downs, ADHD, ADD, demens, afasi, dysleksi, dyskalkuli, utviklingshemming, 

hjerneslag, hodeskader og ulike typer av psykiske sykdommer. Hjelpemidler som ofte 

benyttes: opplesingsverktøy, hjelpemiddel til å forandre skrifttype, farger og størrelse 

på teksten. (Direktoratet for forvaltning og IKT, u.d.-a) 

Forskjellen mellom nedsatt funksjonsevne og funksjonshemning er at sistnevnte er noe som 

oppstår fordi det er et misforhold mellom en persons forutsetninger og omgivelsenes 

utforming eller krav til funksjon (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, 2015). 

En funksjonshemming er med andre ord noe som oppstår i samspillet mellom 

personen og omgivelser som ikke er skikkelig tilrettelagt. Når vi sier at noen er 

funksjonshemmet i dag viser vi altså til en spesifikk situasjon i omgivelsene som 

skaper barrierer for vedkommende slik at personen blir funksjonshemmet. (Barne-, 

ungdoms- og familiedirektoratet, 2015) 

Et eksempel på dette kan være teksting av video. Dersom videoer mangler teksting kan det 

være vanskelig for en med hørselsvansker å forstå innholdet. Dette kan derimot også være et 
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problem for en uten hørselsvansker. Dersom man ikke har høyttalere eller befinner seg et sted 

hvor en ikke kan ha på lyd, kan det derfor vanskelig å forstå innholdet. I begge tilfeller blir 

man funksjonshemmet. 

2.3 Universell utforming og tilgjengelighet, bra 

for alle 

Som nevnt tidligere finnes det mange definisjoner på universell utforming. En definisjon gitt 

av Vanderheiden og Tobias (1998) definerer universell utforming som prosessen ved å lage 

produkter (enheter, omgivelser, systemer og prosesser) som er brukbare av personer med et 

bredest mulig spekter av evner, som opererer innenfor et bredest mulig spekter av situasjoner 

(omgivelser, betingelser, omstendigheter). Noe denne definisjonen sier noe om, som ikke 

definisjonene presentert tidligere sier, er at produktene skal operere innenfor et bredest mulig 

spekter av situasjoner. For disse omgivelsene, betingelsene og omstendighetene kan påvirke 

mennesker sin bruk av produkter, omgivelser, programmer og tjenester. Vanderheiden og 

Tobias (1998) og Henry et al. (2014) kaller det for «situasjonsbegrensninger» (situational 

limitations), «midlertidige begrensninger» (temporary limitations), «enhetsbegrensninger» 

(device limitations) og «miljømessige begrensninger» (environmental limitations). De 

adresserer dette til å innebære blant annet situasjoner som begrenser menneskers evne til å 

høre, se, konsentrere seg, forstå instruksjoner, og bruke hendene. Dette er situasjoner som alle 

mennesker, med funksjonsnedsettelse eller ikke, påvirkes av. Det er situasjoner vi alle kan 

møte på i hverdagen, med eller uten funksjonsnedsettelser. En humpet busstur kan gjøre det 

vanskelig å trykke riktig sted på mobilen eller en dårlig kontrast mellom tekst og bakgrunn 

kan gjøre det utfordrende å lese innhold på en nettside ved sterkt sollys. Eksemplene nevnt 

over knyttes til det som kalles situasjonsbegrensninger. Dette er situasjoner som kan gjøre 

interaksjonen med en løsning mer utfordrende. Større trykkflater, og høyere kontrast på tekst 

og bakgrunn er ting som kan bidra til å gjøre disse situasjonene mindre utfordrende. Disse 

endringene er krav som stilles til universell utforming og tilgjengelighet. Som disse 

eksemplene viser, er derfor universell utforming til fordel alle, ikke bare personer med 

funksjonsnedsettelser. 
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2.4 Norsk lovgivning 

I Norge er universell utforming av IKT-løsninger lovpålagt. Det ble lagt frem i § 11 i loven 

om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og 

tilgjengelighetsloven) i 2009 (Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, 2008). Senere kom 

forskrift om universell utforming av IKT-løsninger. Den har som forsmål å sikre universell 

utforming av virksomheters hovedløsning slik at virksomheters alminnelige funksjon kan 

benyttes av flest mulig (Forskrift om universell utforming av IKT-løsninger, 2013). Dette 

gjelder både private og offentlige virksomheter, lag og organisasjoner (Direktoratet for 

forvaltning og IKT, u.d.-b). Forskriften er begrenset til å kun gjelde nettsider og automater. I 

denne studien presenteres kun kravene som gjelder for nettsider. 

Kravene som settes til virksomheter er at nettløsninger skal minst utformes i samsvar med 

standard Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0/NS/ISO/IEC 40500:2012, på 

nivå A og AA med unntak for suksesskriteriene 1.2.3, 1.2.4 og 1.2.5, eller tilsvarende denne 

standard (Forskrift om universell utforming av IKT-løsninger, 2013). For å møte kravene i 

loven må 35 suksesskriterier oppfylles. I Kapittel 2.5 går jeg nærmere inn på spesifikasjonene 

i WCAG 2.0. Det er virksomheten selv som er ansvarlig for at deres IKT-løsning oppfyller 

disse kravene.  

«Lovgivningen operer med to tidsfrister for når nettsider må overholde regelverket» (Rygg, 

Rømen, & Sterri, 2016, s. 473 , min oversettelse). Den første tidsfristen gjaldt fra 1. juli 2014 

og innebærer at alle nye nettsider som utvikles etter denne datoen må være universelt 

utformet. Den andre fristen gjelder fra 1. januar 2021 og krever at også eksisterende nettsider 

skal overholde lovgivningen innen denne datoen. 

2.4.1 Direktoratet for forvaltnings og IKT 

«Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har ansvar for å følge opp forskrift om universell 

utforming av IKT-løsninger, knyttet til diskriminerings- og tilgjengelighetsloven» 

(Direktoratet for forvaltning og IKT, u.d.-c). Da loven trådte i kraft 1. juli 2013, etablerte Difi 

de et eget tilsyn for universell utforming av IKT. Oppfølgning skjer gjennom å føre tilsyn. I 

tillegg har de som oppgave å skaffe oversikt og status for universell utforming, og veilede og 

informere om universell utforming av IKT (Direktoratet for forvaltning og IKT, u.d.-c). Ved 

tilsyn fokuserer de på områder hvor mangel på universell utforming kan ha stor konsekvens 
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for sluttbrukeren (Rygg et al., 2016). De viktigste områdene anses å være offentlige tjenester, 

finans og bank, transport og reise, og media og kommunikasjon. Tilsyn skjer gjennom testing 

og befaring av en virksomhets IKT-løsning. De gjør ikke fullstendige gjennomganger, men 

stikkprøver. Testingen består av automatisk og manuell testing (Direktoratet for forvaltning 

og IKT, 2016c). 

Om lag ett år etter loven kom, startet Difi å føre tilsyn etter regelverket. Siden første tilsynet 

som ble gjort i 2014, har Difi gjennomført totalt tolv tilsyn
4
. De har blant annet gjort tilsyn av 

nettsidene til følgene virksomheter: Direktoratet for e-helse, Norwegian, Storebrand og 

Ålesund kommune. 

2.5 Web Content Accessibility Guidelines 2.0 

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 er en teknisk standard som inneholder 

retningslinjer for hvordan man gjør webinnhold mer tilgjengelig. Retningslinjene er utarbeidet 

av The Web Accessibility Initiative (WAI) som er en del av World Wide Web Consortium 

(W3C). W3C er et internasjonalt samfunn som utvikler åpne standarder for å sikre langsiktig 

vekst på nettet
5
. WAI har fulgt W3C prosessen for utvikling av standarden. Denne prosessen 

baserer seg på konsensus av medlemmene, teamet og offentligheten (W3C, 2017). 

Retningslinjene er hovedsakelig ment for (World Wide Web Consortium, 2005): 

 Utviklere av webinnhold (redaktører, designere osv.). 

 Utviklere av innholds administreringsverktøy. 

 Utviklere av testverktøy. 

 Andre som vil eller trenger en standard for tilgjengelighet av nettsider. 

Frem til nå har W3C gitt ut to versjoner av WCAG, 1.0
6
 og 2.0

7
. Sistnevnte er den nyeste 

versjonen. WCAG 2.0 bygger på WCAG 1.0, men er mer omfattende enn sin forgjenger. 

WCAG består av fire prinsipper: mulig å oppfatte, mulig å betjene, forståelig og robust. Disse 

er videre inndelt i 12 retningslinjer som fungerer som konkrete mål for prinsippene. For hver 

retningslinje finnes det 61 testbare suksesskriterier som er kategorisert etter 3 forskjellige 

suksessnivåer; nivå A (lavest), AA, og AAA (høyest). Figur 1 viser hvordan prinsippene, 

                                                 
4
 Tilsynsrapporter: https://uu.difi.no/tilsyn/tilsynsrapporter  

5
 Les mer om W3C her: http://www.w3.org/  

6
 WCAG 1.0 http://www.w3.org/TR/WCAG10/  

7
 WCAG 2.0 http://www.w3.org/Translations/WCAG20-no-20110926/ 

https://uu.difi.no/tilsyn/tilsynsrapporter
http://www.w3.org/
http://www.w3.org/TR/WCAG10/
http://www.w3.org/Translations/WCAG20-no-20110926/
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retningslinjene og suksesskriteriene henger sammen. Kriteriene som må oppfylles i følge 

forskriften, og som Figur 1 viser, er de fleste kriteriene som må oppfylles i følge forskriften 

på nivå A og AA (Direktoratet for forvaltning og IKT, 2015b). 

Figur 1: Oversikt over hvordan prinsippene, retningslinjene og suksesskriteriene henger sammen (Direktoratet for 

forvaltning og IKT, 2015b). 

 

I tillegg til WCAG 2.0 som inneholder prinsippene, retningslinjene og suksesskriteriene har 

W3C utarbeidet støttedokumenter: 
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 Oppfylle WCAG 2.0
8
 (How to Meet WCAG 2.0) – en oversikt over WCAG 2.0 som 

kan tilpasses etter behov. Dokumentet inneholder alle retningslinjer, suksesskriterier 

og teknikker som produsenter kan bruke ved utvikling og vurdering av webinnhold.  

 Forstå WCAG 2.0
9
 (Understanding WCAG 2.0) – en veiledning til forståelse og bruk 

av WCAG 2.0. Det finnes et kort dokument som forklarer hver retningslinje, hvert 

suksesskriterium og hvert av de sentrale emnene i WCAG 2.0. 

  Teknikker for WCAG 2.0
10

 (Techniques for WCAG 2.0) – en samling teknikker og 

vanlige feil i hvert sitt separate dokument med beskrivelse, eksempler, kode og tester. 

(Caldwell, Cooper, Reid, & Vanderheiden, 2008a) 

Til sammen finnes det 458 teknikker
11

 for hvordan man kan løse de forskjellige 

suksesskriteriene. 

2.5.1 Manuell, automatisk og semi-automatisk testing 

Suksesskriteriene WCAG 2.0 inneholder er i følge Caldwell, Cooper, Reid, og Vanderheiden 

(2008b) testbare utsagn. De skal kunne testes i en kombinasjon av (semi-)automatiske og 

manuelle tester. (Semi-)Automatiske tester gjennomføres med verktøy. Det er enten 

programmer eller nettbaserte tjenester (Abou-Zahra & Education and Outreach Working 

Group, 2005) W3C har ikke produsert noen av testverktøyene de refererer til kan benyttes til 

(semi-)automatisk testing. Dette leveres av andre leverandører. Noe man kan sjekke ved bruk 

av (semi-)automatisk testverktøy for eksempel fargekontraster eller bruk av alternativ tekst på 

bilder. 

Manuelle tester er prosedyrer som gjennomføres av mennesker. Et eksempel på en manuell 

test er tastaturnavigering - tester skal trykke på Tab-tasen gjentatte ganger for å se hvordan 

nettsiden fungerer ved bruk av kun tastatur. Et annet eksempel er test av forstørring og 

responsiv design. I en slik manuell test kan man sette forstørring til 100 prosent, og endre 

                                                 
8
 Oppfylle WCAG http://www.w3.org/WAI/WCAG20/quickref/  

9
 Forstå WCAG2.0 http://www.w3.org/TR/UNDERSTANDING-WCAG20/  

10
 Teknikker for WCAG 2.0 http://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/  

11
 150 generelle teknikker, 59 HTML/XHTML teknikker, 21 CSS teknikker, 23 Client-side Scripting teknikker, 

5 Server-side Scripting teknikker, 8 SMIL teknikker, 3 Plain Text teknikker, 20 ARIA teknikker, 36 FLASH 

teknikker, 35 Silverlight teknikker, 23 PDF teknikker, 75 vanlige feil som forårsaker barrierer/hindre and feil på 

spesifikke suksesskriteriene: http://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/ 

http://www.w3.org/WAI/WCAG20/quickref/
http://www.w3.org/TR/UNDERSTANDING-WCAG20/
http://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/
http://www.w3.org/WAI/WCAG20/quickref/
http://www.w3.org/TR/UNDERSTANDING-WCAG20/
http://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/
http://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/
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vindusbredden på nettleseren for å se om rekkefølge og generell layout fungerer godt i de 

ulike breddene (Direktoratet for forvaltning og IKT, 2017). 

2.6 Tidligere forskning 

I dette kapitelet presenteres tidligere forsking som er relatert til arbeid med retningslinjene i 

loven, WCAG 2.0, samt annen relevant forskning som kan knyttes til forskningsspørsmålet 

for studien. 

2.6.1 Kritikk av WCAG 

Selv om flere mener at WCAG ikke er tilstrekkelig for å gjøre nettsider tilgjengelige, bidrar 

det likevel til et større fokus på universell utforming og tilgjengelighet (Calvo, Seyedarabi, & 

Savva, 2016; Power, Freire, Petrie, & Swallow, 2012; Rømen & Svanæs, 2012; Vigo & 

Harper, 2013). I følge Schulz, Fuglerud, Arfwedson, og Busch (2014), Røssvoll og Fuglerud 

(2013), og Scott, Spyridonis, og Ghinea (2015), er standarder og retningslinjer nødvendig for 

å sikre et Internett for så mange som mulig. Det er derimot ikke kun argumenter om at 

WCAG ikke er tilstrekkelig for å gjøre nettsider tilgjengelig som belyses som et problem. I en 

studie gjennomført av Alonso, Fuertes, González, og Martínez (2010a) peker de på fire 

hovedutfordringer med tilgjengelighetsevalueringer av nettsider med hensyn til WCAG 2.0:  

1) Tilgjengelighetsstøttende teknologier. Denne utfordringen er knyttet til det fjerde 

prinsippet i WCAG: robust. W3C spesifiserer ikke hvilke eller hvor mange 

hjelpemidler nettsider må støtte for å klassifiseres som «tilgjengelighetsstøttende 

teknologier». 

2) Testbarhet av suksesskriterier. Det stilles spørsmål til hvilken grad kriteriene er 

testbare. Ifølge W3C er suksesskriteriene skrevet som testbare setninger. Gjennom et 

eksperiment av Alonso, Fuertes, González, og Martínez (2010b) ble det identifisert 

tre kilder til upålitelighet: forståelse, kunnskap og innsats. De påpeker at testbarheten 

av WCAG 2.0 suksesskriterier ikke må bli tatt for gitt av nybegynnere og at støttende 

materiale og verktøy vil være nødvendig for å hjelpe evaluatører med å gi konsistente 

resultater i fremtiden. 
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3) Åpenhet rundt teknikker og feil. Teknikkene oppdateres av W3C etter hvert som nye 

teknikker defineres. Fra synspunktet til en evaluatør er dette en utfordring. Hvis, for 

et gitt element på en nettside og et gitt suksesskriterium, ingen av de dokumenterte 

teknikkene gjelder og ingen av de vanlige feilene stemmer, kan ikke evaluatøren 

avgjøre om suksesskriteriet oppfylles eller ikke. Det kan likevel være en teknikk for 

det aktuelle elementet i det aktuelle tilfellet som gjør innholdet tilgjengelig. Hvis 

W3C ennå ikke har dokumentert teknikken, vil det derfor være vanskelig å gi et 

pålitelig resultat. 

4) Aggregering av ufullstendige resultater. I WCAG er det potensielt flere måter å lage 

enkelte elementer tilgjengelig på. Det er komplekse tilfeller, der en av mange 

forskjellige situasjoner gjelder for hvert element, omfatter flere teknikker hver 

situasjon, og flere felles feil er dokumentert. I disse tilfellene må evaluatør først 

identifisere situasjonen som gjelder for hvert element, og deretter evaluere 

tilstrekkelige teknikker og vanlige feil for de situasjonene. Selv om ingen av de 

dokumenterte teknikkene passer for det gitte elementet, kan nettsiden likevel være 

tilgjengelig på grunn av anvendelsen av en ikke-dokumentert teknikk. Utfordringen 

her er at W3C ikke har dokumentert hvordan man kan kombinere resultatene av 

teknikker, feil og situasjoner for å produsere et aggregert resultat for hvert 

suksesskriterium. Dette kan føre til en situasjon der ulike evaluatører bruker ulike 

aggregeringsstrategier og dermed produserer ulike evalueringsresultater. (Alonso et 

al., 2010a, min oversettelse) 

Punktene over viser noen av utfordringene med WCAG. 

2.6.2 Evaluering av tilgjengelighet på nettsider 

Det finnes flere metoder for å evaluere tilgjengelighet på nettsider (Baazeem & Al-Khalifa, 

2015; Bai, Mork, Schulz, & Fuglerud, 2016; Brajnik, Yesilada, & Harper, 2012). Vanligvis 

benyttes en, eller en kombinasjon følgende metoder: 

1) Testverktøy for tilgjengelighet for å evaluere tilgjengelighet av nettsider er 

«programmer eller nettbaserte tjenester som kan brukes for å sjekke nettsidens 

tilgjengelighetsnivå i henhold til WCAG» (Baowaly & Bhuiyan, 2012). Disse 
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verktøyene skiller seg på mange karakteristikker, slik som effektivitet, støtte for 

samsvar med retningslinjene, og hvilke nivåer for samsvar de støtter (A, AA, AAA). 

2) Ekspertevalueringsmetode innebærer en manuell analyse av nettsteder for å sjekke 

samsvar med noen retningslinjer. For å få akseptable resultater, er rekruttering av et 

tilstrekkelig antall evaluatører som er kjent med de aktuelle retningslinjene nødvendig 

(Grantham, Grantham, & Powers, 2012; Vigo, Brown, & Conway, 2013). 

3) Brukertesting involverer «en testgruppe av brukere som systematisk arbeider 

gjennom nettstedet, tester brukervennlighet og tilgjengelighet fra deres synspunkt» 

(Grantham et al., 2012). Denne metoden krever ressurser, slik som et testmiljø med 

nødvendige tekniske hjelpemidler og deltakernes utvalg (Lazar, Olalere, & Wentz, 

2012; Lee, Hong, An, & Lee, 2014). 

4) Undersøkelser for administratorer og utviklere av nettsider, som skal undersøke 

årsakene til at nettstedet ikke er tilgjengelighet (Baowaly & Bhuiyan, 2012). 

(Baazeem & Al-Khalifa, 2015, min oversettelse) 

Bruk av testverktøy er en utbredt praksis (Vigo et al., 2013). Det hjelper i å redusere byrden 

av å identifisere tilgjengelighetsbarrierer, og er sterkt benyttet. Derimot mener Vigo et al. 

(2013) at en for høy tillit til automatiske tester ofte fører til at man setter til side ytterligere 

testing som innebærer ekspertvurdering og brukertester. De forteller at å kun støtte seg på 

automatisk testing for å evaluere tilgjengelighet av et nettsted, ikke tilstrekkelig for å dekke 

suksesskriteriene i WCAG 2.0. «... å stole på kun automatiserte tester innebærer at 1 av 2 

suksesskriterier ikke engang blir analysert og av de som blir analysert, vil bare 4 av 10 bli 

fanget opp ved ytterligere risiko for generering av falske positiver» (Vigo et al., 2013, s. 1, 

min oversettelse).  

 «Tilgjengelighet- og brukervennlighetsevaluering er viktige steg for å oppnå universell 

utforming» (Bai et al., 2016, s. 506, min oversettelse). Det anbefales å inkludere arbeid med 

tilgjengelighet og universell utforming fra starten av i prosjekter (Røssvoll & Fuglerud, 2013; 

Sánchez-Gordón & Moreno, 2014; Scott et al., 2015). «Generelt sett, jo tidligere problemer 

med tilgjengelighet kan identifiseres, jo enklere er det å fikse de» (Trewin, Cragun, Swart, 

Brezin, & Richards, 2010, s. 1). Sánchez-Gordón og Moreno (2014) påpeker at retrofitting av 

produktet for tilgjengelighet kan være svært kostbart og noen ganger umulig fordi en del av 
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arbeid med tilgjengelighet ved utvikling krever oppmerksomhet på tidlige stadier av 

utviklingsprosessen. Røssvoll og Fuglerud (2013) gir anbefalinger til hvordan oppnå svært 

tilgjengelige og anvendelige løsninger på en effektiv måte, dvs. med et minimum av 

tilleggskostnader. Dette er noen av anbefalingene deres: 

 Gjør så mye (semi-)automatisk testing som mulig før evaluering som inkluderer 

mennesker.  

 La eksperter fjerne de mest åpenbare brukervennlighet- og tilgjengelighetsfeilene før 

involvering av brukergrupper. 

 Personene som inkluderes i brukerevalueringer bør helst ha funksjonsnedsettelser. 

 Det bør være undergrupper med personer med sensorisk hemning (minst syn og 

hørsel), kognitivt hemning (f.eks. eksempel dysleksi), motorisk hemning (f.eks. 

cerebral parese), personer med en kombinasjon av hemninger (f.eks. eldre) og 

individer med lave IT ferdigheter være representert i hver brukerevaluering.  

 Hver undergruppe bør bestå av fem (tre hvis mer enn to undergrupper) til åtte brukere, 

et minimum av fem for å dekke 85 % av brukervennlighetsproblemer, og maksimalt 

åtte for å unngå ineffektiv testing. (Røssvoll & Fuglerud, 2013, min oversettelse) 

Som vist over er en av anbefalingene til Røssvoll og Fuglerud (2013) å gjennomføre 

brukerevalueringer med personer med funksjonsnedsettelser fremfor personer uten. Bai et al. 

(2016) mener det i praksis er få utviklere og designere som hverken har tid eller ressurser til å 

ha hyppige evalueringer av brukergrensesnitt med personer med ulike funksjonshemninger. 

De foreslår derfor en kombinasjon av to metoder, VATLab og testing med personas. De 

forteller at en kombinasjon av disse to viste lovende resultater i å avdekke både kritiske og 

forvirrende problemer med tilgjengelighet. Testing med personas krever dog eksperter som er 

godt kjent med de reelle utfordringene mennesker med den type funksjonshemning 

personasene har (Bai et al., 2016). 

2.6.3 Studier gjennomført med fagfolk 

Harder og Begnum (2016) gjorde nylig en studie om den faktiske praksisen IKT-prosjekter 

som har lyktes med implementering av universell utforming har. De identifiserte 13 

fremmende (promoting) og 6 hindrende (obstructive) faktorer relatert til implementering av 

universell utforming i IKT-prosjekter. «Våre funn understreker betydningen og innflytelsen 
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av å ha en solid forankring av universell utforming på alle nivåer (en "universell utforming-

kultur"), samt individuelle kompetanser og personlige egenskaper til medlemmer på teamet og 

interessenter» (Harder & Begnum, 2016, s. 1, min oversettelse). 

Resultatene fra en undersøkelse om bevissthet rundt tilgjengelighet blant web utviklere i 

Brasil, viser at av 613 respondenter jobbet kun 19 % med tilgjengelighet på prosjekter (Freire 

et al., 2008). I følge Lazar, J., Dudley-Sponaugle, A. & Greenidge, K. (2004) referert i 

Swallow, Petrie, og Power (2016) og (Putnam et al., 2012) kan dette delvis skyldes eksterne 

faktorer slik som kundens og organisasjoners holdninger til tilgjengelighet samt 

vanskeligheter med å håndheve lovgivning. Men, Swallow et al. (2016) mener også dette kan 

knyttes til problemer utviklerne har med å forstå og tolke tilgjengelighetsinformasjon levert 

av verktøy, retningslinjer og ressurser. 

Putnam et al. (2012) gjorde en studie om hvordan fagfolk innen menneske-maskin interaksjon 

(MMI) og brukeropplevelse (UX) beskrev hensyn til tilgjengelighet i sitt arbeid. En av 

bakgrunnene for undersøkelsen var for å bidra til innsikt for lærere og ledere i IKT bransjen 

om viktigheten av utdannelse om tilgjengelig design for studenter og ansatte. Tall fra studien 

viser at flertallet av respondentene (83 %, N = 153 av 185) mente tilgjengelighet var viktig i 

sitt arbeid. Når det skulle beskrives hvilke hensyn de tok var omfang og handlinger begrenset. 

Her svarte 129 av 185 (70 %) at de inkluderte hensyn til tilgjengelighet til en viss grad, men 

kun en fjerdedel (23 %, 43 av 185) av svarene var vurdert som «høy vurdering». I tillegg, den 

type funksjonsnedsettelse som ble betraktet var i stor grad fokusert på synshemmede. Som de 

påpeker er det selvsagt viktig at det legges vekt på dette. Derimot kan mangelen på diskusjon 

om hensyn til andre typer funksjonsnedsettelser og snevert hensyn til tilgjengelighet, i følge 

forfatterne indikere mulige hull i dagens opplæring om det brede spekteret av bekymringer 

rundt inkludering. 

«Nye metoder for å kode for tilgjengelighet krever at utviklere oppdaterer sine ferdigheter i 

koding og testing» (Trewin et al., 2010, s. 1, min oversettelse).  En undersøkelse gjort blant 

49 web utviklere fra IBM viser at de syntes det var vanskelig å designe for tilgjengelighet, og 

at det å bruke testverktøy og finne teknologiske løsninger var like vanskelig (Trewin et al., 

2010). Det presiseres også at å bruke verktøy både pålitelig og effektivt, krever kompetanse 

om tilgjengelighet. Dette er noe Yesilada, Brajnik, og Harper (2009) også bemerker angående 

manuell testing for å evaluere tilgjengelighet på nettsider. I 2009 gjennomførte de en studie 

for å undersøke hvilken betydning kompetanse hadde ved slike evalueringer. De gjennomførte 
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en Barrier Walkthrough
12

 (BW) studie med 19 eksperter og 51 ikke-eksperter, for å se 

samspillet mellom dem. De konkluderte med at nivået på kompetansen var en viktig faktor for 

kvaliteten ved evaluering av tilgjengelighet på nettsider. «... både effektiviteten og 

påliteligheten til ekspertene var betydelig høyere enn ikke-ekspertene» (Yesilada et al., 2009, 

s. 203, min oversettelse). 

                                                 
12

 https://users.dimi.uniud.it/~giorgio.brajnik/projects/bw/bw.html  

https://users.dimi.uniud.it/~giorgio.brajnik/projects/bw/bw.html
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3 Forskningsmetode 

I dette kapittelet redegjøres det for valg av filosofisk tilnærming, metodologi og metoder for 

dette studiet. Først tar jeg for meg min filosofiske tilnærming. Utgangspunktet for valg av 

metodologi presenteres og det begrunnes for hvorfor det ble foretatt et skifte av metodologi. 

Deretter beskrives bakgrunn for valg av metode for datainnsamling og metode for 

dataanalyse. Avslutningsvis forklares hvilke hensyn som er tatt i forhold til å sikre personvern 

da deltakelse i denne studien var anonym. 

3.1 Filosofisk tilnærming 

Det sies at det er de filosofiske antagelsene vi har som avgjør hva som er «riktig» forskning, 

og hvilke metoder vi benytter oss av (Myers, 1997). Det er vår filosofiske tilnærming som 

guider forskningen. Det er derfor viktig å vite hva disse filosofiske antagelsene er. Orlikowski 

og Baroudi (1991), og Chua (1986) referert i Myers (1997) foreslår tre paradigmer basert på 

den underliggende epistemologien ved kvalitativ forskning: positivistisk, fortolkende og 

kritisk. Dette studiet plasserer seg innen det fortolkende paradigme. Forståelsen eller 

virkeligheten av et fenomen får man gjennom hva mennesker uttrykker og deler om det 

(Myers, 1997). Både hvilket forhold man har til universell utforming, hvordan man forholder 

seg til det og hvordan man jobber med det, er subjektivt. 

3.2 Metodologi 

Opprinnelig var valg av metodologi for oppgaven etnografi. Dette var fordi jeg i 

utgangspunktet skulle se på hvordan de ulike prosjektene internt i Netlife Research jobbet 

med universell utforming. Etnografi var et naturlig valg da jeg hadde tilgang til å bruke mye 

tid hos dem. Etter samtale med Netlife Research kom vi derimot frem til at det kunne vært 

interessant å rette fokuset på andre og fler bedrifter. De ønsket selv å få innblikk i hvordan 

andre bedrifter som designer og utvikler IKT-løsninger jobber med universell utforming på 

prosjekter. På bakgrunn av dette ble derfor målet med oppgaven endret. 

Målet for denne oppgaven var ikke å bygge teori, det var heller ikke å endre noe. Målet var å 

få kunnskap og innsikt i hvordan universell utforming blir tatt hensyn til ved design og 

utvikling av IKT-løsninger. På bakgrunn av dette, føltes det naturlig å benytte case studie som 
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metodologi. Caset i seg selv er av stor interesse for meg, og det kan derfor defineres som 

intrinsic (Baxter & Jack, 2008). Selv om Netlife Research har bidratt til å forme oppgaven er 

utgangspunktet for valg av tema for studien basert på min personlige interesse. Samtidig 

mener jeg det er instrumentalt i den forstand at resultatene fra studien kan bidra til at Netlife 

Research og andre lignende bedrifter, samt Direktoratet for forvaltning av IKT, får innsikt fra 

privat sektor angående et viktig tema. 

3.3 Metode for datainnsamling 

I motsetning til en positivistisk studie, anses resultatene i fortolkende studier å være avhengig 

av hvilke metoder man velger. Metodene «sikter mot å oppnå en forståelse av konteksten av 

informasjonssystemet, og prosessen der informasjonssystemet påvirker og påvirkes av» 

(Walsham, 1993, s. 4-5 referert i Myers, 1997, min oversettelse). Valg av metode for 

datainnsamling var intervju. På bakgrunn av min antagelse om at opplevelsen og erfaringene 

knyttet til arbeid med universell utforming er subjektiv, antok jeg derfor også at jeg ikke 

nødvendigvis ville finne gjentakende svar blant intervjuobjektene. Likevel mener jeg bruk av 

intervju som metode kan ha bidratt til en bedre forståelse av temaet, nettopp fordi forskjellige 

intervjuobjektene som har deltatt har forskjellige opplevelser. 

3.3.1 Intervju 

Ved å benytte intervju som metode for datainnsamling kunne jeg gå i dybden rundt temaet om 

arbeid av universell utforming ved design og utvikling av IKT-løsninger. I følge Lazar, Feng, 

og Hochheiser (2010) er dette en av de største fordelene ved intervju. Lazar et al. (2010, s. 

178, min oversettelse) sier følgende: «Gitt sjansen til å snakke, og bli stilt spørsmål som 

oppmuntrer til refleksjon og betenkning, kan intervjuobjekter strekke seg langt for å generere 

ideer og dele innsikt som ellers ville vært tapt ved spørreundersøkelser». Jeg gjennomførte 

uformelle intervjuer fordi jeg mente det kunne føre til interessante samtaler, i tillegg til at det 

kan gi intervjuobjektene mulighet og rom for å tenke og snakke fritt om temaet. Samtidig var 

viktig å ha mulighet til å kunne trekke paralleller og sammenligne resultatene fra de 

forskjellige intervjuene. Derfor gjennomførte jeg semi-strukturerte intervjuer. Denne formen 

krever noen forhåndvalgte spørsmål, men det er en fleksibel intervjuform. Med utgangspunkt 

i et antall spørsmål, som kan være liknende spørsmål brukt i et strukturert intervju, kan man i 

et semi-strukturert intervju la samtalen flyte. Det gis rom både for å kunne endre rekkefølgen 
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på spørsmålene og finne på helt nye spørsmål på sparket ut i fra hva intervjuobjektet svarer 

(Lazar et al., 2010). Lazar et al. (2010) mener målet bør være å grave i intervjuobjektets svar, 

hvor man opportunistisk ser etter muligheter for å oppnå ytterligere innsikt og forståelse. 

Kombinasjonen av å være noe formelt, med de forhåndsdefinerte spørsmålene, men samtidig 

uformell og fleksibel, så jeg på som en fordel. Fordi jeg hadde liten innsikt i tema for studien, 

ønsket en måte å «sikre» intervjuene på i tilfelle spørsmålene jeg hadde forhåndsdefinert, ikke 

stemte overens med hva intervjuobjektene ønsket å snakke om rundt temaet. Selv om en 

metode på ingen måte kan sikre dette, var det en liten trygghet at intervjuobjektene kunne, 

dersom ønskelig, snakke om det de ville rundt temaet. Jeg tenkte også denne formen kunne 

bidra til at intervjuobjektene slappet mer av sammenlignet ved et formelt intervju. Lazar et al. 

(2010, s. 179) poengterer derimot også utfordringer ved et uformelt intervju. Det kan fort 

oppstå avsporende diskusjoner. I tillegg påpeker de at i likhet med spørreundersøkelser blir 

intervjuer (som regel) gjennomført i en annen kontekst enn det som vurderes, og 

intervjuobjektene er separert fra de oppgavene de gjør. Svarene og diskusjonene som oppstår 

er derfor basert på hva deltakerne husker. «Selv om dette kan gi svært nyttige data, er det per 

definisjon, ett skritt vekk fra virkeligheten» (Lazar et al., 2010, s. 179, min oversettelse). 

Den største grunnen til hvorfor jeg ikke valgte å gjøre helt uformelle intervjuer var på grunn 

av min manglende kunnskap og innsikt i tema for studien. Jeg antok derfor at det kunne bli 

vanskelig å få samtalen til å flyte godt, og at jeg av den grunn kunne få mangelfulle svar 

sammenlignet med bruk av semi-strukturert intervju. I tillegg er det svært krevende å 

analysere data fra slike uformelle intervjuer. Jeg mente derfor semi-strukturert intervju var et 

mer passende valg. 

Spørsmålene i intervjuene omfattet rutiner og prosesser knyttet til universell utforming og 

loven, om de benyttet verktøy for å teste tilgjengelighet, og om ansvarsfordeling. Det var også 

av interesse å høre intervjuobjektene sine tanker om loven. 

Gode forberedelser til intervju er viktig. Hvordan man forbereder seg til intervju kan ha noe å 

si for utførelsen og resultatene av intervjuene. Jeg gjennomførte derfor et pilotintervju for å 

teste følgende: 

 Hvordan fungerte spørsmålene, 

 var noe uklart, 
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 burde noen av spørsmålene omformuleres, 

 hvordan var rekkefølgen på spørsmålene, 

 hvor lang tid tok intervjuet? 

Selv om et hvert individ og intervju hadde variasjoner hjalp pilotintervjuet likevel til å gi en 

så holdbar struktur og oversikt på intervjuene som mulig. 

3.4 Metode for dataanalyse 

Analyse av intervjuer kan være en stor utfordring (Lazar et al., 2010). Å transformere 

rånotater og opptak av intervjuer tar tid. Etter innsamling av data kan informasjonen som er 

innsamlet føles som et kaos. Så da er spørsmålet, hvordan får man orden på dette som kan 

oppleves som et kaos, og hvordan får man gitt mening til kaoset? I følge Crang og Cook 

(2007, s. 132) er det ikke et kaos. Selv om boken deres hovedsakelig tar for seg etnografiske 

studier, mener jeg likevel dette var relevant for min case studie. Som de skriver gjør måten 

dataen har blitt innsamlet på at det ikke nødvendigvis anses som rådata. Det har allerede blitt 

delvis analysert, organisert, og gitt mening til i prosessen, som en slags uformell analyse 

gjennom: 

 fokusering og refokusering av studiens mål og forskningsspørsmål, 

 formell oppdeling av studien for å adressere spesifikke problemer, 

 metoder benyttet og typen data de har hjulpet til med å samle inn, 

 enkeltpersoner og grupper man forsøker å involvere i studien, 

 problemer man har notert i etterkant av intervju, 

 måter intervjuobjektene svarte på spørsmål på, 

 måten en forsøkte å gi mening til erfaringer om temaet. (Crang & Cook, 2007) 

Videre i prosessen er det viktig å bruke en mer formell analyse. Jeg har benyttet tematisk 

analyse som metode for analyse av innsamlet data. 

«Tematisk analyse er en metode for å identifisere, analysere og rapportere mønstre (temaer) i 

data» (Braun & Clarke, 2006, s. 79). Tematisk analyse krever ikke detaljert teoretisk og 

teknologisk kunnskap om tilnærminger. Det er ikke viet til allerede eksisterende teoretiske 

rammeverk, og det kan derfor brukes i forskjellige teoretiske rammeverk (med noen få 

unntak). 
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Som navnet tilsier skal man i en tematisk analyse finne temaer i dataen man analyserer. Dette 

«funnet» skjer i hodet til forskeren hvor temaer oppstår fra tankene man har om dataen og slik 

man lager koblinger for å forstå dem (Ely et al., 1997 s.205-6 referert i Braun & Clarke, 

2006). Et viktig poeng angående det å finne temaer i analysen er at de ikke nødvendigvis er 

avhengig av målbare tiltak, men heller om de fanger noe viktig i henhold til det overordnede 

forskningsspørsmålet. Braun og Clarke (2006) sier det er viktig å beholde en viss fleksibilitet 

når man skal finne temaer, strenge regler fungerer ikke. 

Braun og Clarke (2006, s. 83) beskriver to hovedmåter å identifisere temaer og mønstre på: en 

induktiv måte, eller en teoretisk, deduktiv måte. Måten jeg identifiserte temaer og mønstre på 

i denne studien var induktiv. «En induktiv tilnærming betyr at temaene som identifiseres 

knyttes sterkt til dataene i seg selv» (Patton, 1990 referert i Braun & Clarke, 2006, s. 83). Når 

dataene er samlet spesifikt for studien, slik det var i denne studien, kan temaene bære liten 

relasjon til de spesifikke spørsmålene intervjuobjektene ble spurt (Braun & Clarke, 2006). 

Braun og Clarke (2006) forklarer at de heller ikke drives av forskerens teoretiske interesse 

innen området eller emnet. I forkant av studien gjorde jeg ikke en fullstendig litteratur 

gjennomgang av relevante studier. Dette var i hovedsak fordi jeg ikke ønsket å ha 

forutinntatte slutninger om hva som kom til å bli sagt av intervjuobjektene. Jeg ønsket å få en 

rik tematisk beskrivelse av hele datasettet, så leserne blir presentert de viktige og 

dominerende temaene i studien, hvor de ikke baserer eller bygger på noen andre sine teorier. 

Temaene ble identifisert på et semantisk nivå. Det betyr at de ble identifisert innen de 

eksplisitte eller overflatiske betydningene i dataen (Braun & Clarke, 2006). 

3.5 Etikk og personvern 

Fordi jeg innhentet personopplysninger i denne studien er man i følge Norsk senter for 

forskningsdata (u.d.-a) både informasjonspliktig, og pliktig til å innhente samtykke før 

deltakelse. Før intervjuene måtte intervjuobjektene gi samtykke til deltakelse. Fordi jeg 

gjennomførte studiet alene, benyttet jeg lydopptaker under intervjuene. Dette måtte også 

intervjuobjektene gi samtykke til før intervjuene. Informasjon om studiet, samt bekreftelse på 

samtykket til både deltakelse og bruk av lydopptaker skjedde i form av et samtykkeskjema 

intervjuobjektene måtte signere. 
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Intervjuobjektene sin deltakelse i dette studiet var anonymt. Dette ble sikret ved at alle 

personopplysninger som kunne være direkte eller indirekte personidentifiserende, ble 

avidentifisert gjennomgående ved transkribering av intervjuene. I følge Norsk senter for 

forskningsdata (u.d.-b) defineres personidentifiserende informasjon som følgende: 

 Direkte personidentifiserbare opplysninger: En person vil være direkte 

identifiserbar via navn, fødsels-/personnummer eller andre personentydige 

kjennetegn. 

 Indirekte personidentifiserbare opplysninger: En person vil være indirekte 

identifiserbar dersom det er mulig å identifisere vedkommende gjennom 

bakgrunnsopplysninger som for eksempel bostedskommune eller 

institusjonstilknytning kombinert med opplysninger om alder, kjønn, yrke, 

diagnose, etc. 

Personidentifiserende opplysninger knyttet til intervjuene ble ikke oppbevart digitalt. Det er 

også kun jeg som har hatt tilgang til disse opplysningene. Lydfilene ble slettet kontinuerlig 

etter transkriberingen var fullført. 
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4 Gjennomføring av datainnsamling 

I følge Van Maanen (1989) referert i Walsham (1995) kan validitet etableres i øynene til en 

leser gjennom måten man rapporterer gjennomføring av studien, og presenterer resultater på 

(Walsham, 1995). I dette kapittelet presenteres en nøye beskrivelse av planleggingen og selve 

gjennomføringen av intervjuene. Det redegjøres også for valg av deltakere til studien. 

4.1 Valg av deltakere 

Med arbeid med universell utforming av IKT-løsninger som utgangspunkt for studiet, ønsket 

jeg å fokusere studien på de som designer og utvikler IKT-løsninger. På bakgrunn av dette ble 

det naturlig at organisasjoner som utvikler IKT-løsninger, både i privat sektor og offentlig, ble 

målgruppe for deltakere til intervju. Etter tips fra ekstern veileder samt egen kjennskap, 

kontaktet jeg 11 organisasjoner, både fra privat og offentlig sektor. Disse ble kontaktet per e-

post. Organisasjonene fra privat sektor bestod kun av konsulentfirmaer. Jeg satt ingen krav til 

hvilke erfaringer intervjuobjektene skulle ha i forhold til universell utforming, men de måtte 

jobbe med design/interaksjonsdesign eller frontend utvikling. 

Av de 11 organisasjonene hadde jeg på forhånd blitt opplyst om at rundt 2-3 av 

organisasjonene jobbet målrettet med universell utforming og hadde mye fokus på dette. Kun 

en av disse deltok. Av 11 organisasjoner stilte 7 opp til intervju. Disse 7 var kun fra privat 

sektor, altså konsulentfirmaer.  
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Tabell 1: Informasjon om stilling, antall år i «bransjen» og antall ansatte på avdeling knyttet til hvert enkelt 

intervjuobjekt. 

Pseudonym Stilling 
Antall år i 

«bransjen»* 
Bedrift Antall ansatte på avdeling** 

Rita Frontend utvikler 15-19 A 1-9 

Frank Designer og leder for designavdeling 15-19 B 1-9 

Gunnar Frontend utvikler og fagleder for 

universell utforming 

5-9 C 40-49 

Michael Interaksjonsdesigner 5-9 D 20-29 

Solveig Front end utvikler og leder for front end 

avdeling 

10-14 E 30-39 

Åse Leder for designavdeling 10-14 F 10-19 

Helene Interaksjonsdesigner 5-9 G 1-9 

*: Antall år i «bransjen» er rangert i følgene klasser: 0-4, 5-9, 10-14, 15-19. 

**: Antall ansatte er rangert i følgene klasser: 1-9, 10-19, 20-29, 30-39, 40-49. 

 

Som Tabell 1 viser, er representasjonen av antall kvinner og menn, og antall år i «bransjen» 

jevnt fordelt. Dette gjelder også de ulike stillingene som er representert. Antall ansatte i 

avdelingene intervjuobjektene jobber i er derimot noe varierende. Med unntak av ett 

intervjuobjekt, har alle høyere utdanning fra IT eller design rettede studier, fra Norge og 

utenlands. Det siste intervjuobjektet er selvlært. 

4.2 Intervjuplan 

Basert på stikkord knyttet til temaet arbeid med universell utforming ved design og utvikling 

av IKT-løsninger, utformet jeg spørsmålene som kommer frem i Vedlegg A – Intervjuguide. 

Flere av spørsmålene er lukkede spørsmål. Hovedgrunnen til dette var fordi jeg ønsket 

nøytrale spørsmål, og dette ble vanskelig med tanke på formuleringen ved bruk av enkelte 

åpne spørsmål. Jeg ville ikke stille spørsmål som inneholdt antagelser eller kunne virke 

dømmende ovenfor intervjuobjektene. Til tross for at lukkede spørsmål kan føre til at det blir 

vanskeligere for intervjuobjektene å svare utdypende (Lazar et al., 2010). Der det ble benyttet 

lukkede spørsmål forberedte jeg oppfølgingsspørsmål, for å sikre at jeg ikke ble stående fast 

og for å enklere oppmuntre til at intervjuobjektet utdypet svaret sitt. Ettersom jeg 

gjennomførte semi-strukturerte intervju, tillot dette meg også å stille andre 
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oppfølgingsspørsmål jeg ikke nødvendigvis hadde notert, slik at jeg kunne tilpasse meg 

situasjonen. 

Som en del av planleggingen til intervjuene laget jeg en intervjuguide. Den endelige 

intervjuguiden ble laget etter pilotintervjuet. Se Vedlegg A – Intervjuguide. Intervjuguiden 

består totalt av 12 hovedspørsmål fordelt i to seksjoner. Første del gjelder personlig erfaring 

og kunnskap, og består av 4 hovedspørsmål. Andre del består av 8 spørsmål angående både 

personlig rutiner og rutiner i bedriften intervjuobjektet jobber i. Selv om jeg gjennomførte et 

semi-strukturert intervju var det viktig at alle spørsmålene i intervjuguiden ble stilt. Dette 

fordi jeg ville ha muligheten til å kunne sammenligne resultatene fra de forskjellige 

intervjuene dersom det var ønskelig. 

I tillegg til intervjuguiden laget jeg også et samtykkeskjema alle intervjuobjektene måtte 

signere før intervjuene startet. Samtykkeskjemaet er inspirert av forslaget Norsk senter for 

forskningsdata viser til på sine nettsider
13

. Samtykkeskjemaet informerer blant annet om 

bakgrunn for gjennomføring av intervju, at det skulle benyttes lydopptaker under intervjuet, 

samt informasjon om hvor lenge studien skulle foregå. For å se samtykkeskjema brukt i denne 

studien, se Vedlegg B - Samtykkeskjema. 

4.3 Pilotintervju 

Etter planlegging av spørsmål gjennomførte jeg et pilotintervju med Jo Herstad (intern 

veileder) før jeg startet å gjennomføre de planlagte intervjuene. I pilotintervjuet testet jeg 

følgene: 

 Hvordan fungerte spørsmålene, 

 var noe uklart, 

 bør noen av spørsmålene omformuleres, 

 hvordan var rekkefølgen på spørsmålene, 

 hvor lang tid tok intervjuet? 

Vi levde oss begge inn i rollene, han som intervjuobjekt, og jeg som intervjuer. Herstad har 

ikke direkte kunnskap om hvordan man arbeider med universell utforming ved design og 

utvikling i konsulentbransjen. Han har derimot kunnskap generelt om universell utforming av 

                                                 
13

 Inspirasjon til samtykkeskjema: http://www.nsd.uib.no/personvernombud/hjelp/informasjon_samtykke/  

http://www.nsd.uib.no/personvernombud/hjelp/informasjon_samtykke/
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IKT-løsninger. Denne kunnskapen bidro derfor til at han likevel kunne svare på spørsmålene 

mine. Det ble avdekket flere problemer med spørsmålene som måtte endres. Flyten i 

intervjuet fungerte ikke spesielt godt, rekkefølgen på en del av spørsmålene ble derfor endret, 

og enkelte spørsmål ble også fjernet. Noen av spørsmålene var formulert dårlig, disse ble 

omformulert. Det ble også lagt til noen nye spørsmål. Tiden av pilotintervjuet ble tatt, og det 

varte i om lag 20 minutter. Dette var nyttig å vite i henhold til tiden intervjuobjektene måtte 

sette av for å få deltatt på intervjuene. Tatt i betraktning at Herstad ikke hadde 

førstehåndskunnskap om spørsmålene i intervjuet, antok jeg intervjuene ville ta noe lenger tid. 

Jeg forespurte derfor om intervjuobjektene kunne sette av ca. 60 minutter til intervjuet. 

4.4 Gjennomføring av intervjuene 

Etter at intervjuobjektene ble kontaktet per e-post, og takket ja til å delta på intervju ble det 

avtalt dato for gjennomførelse av intervjuene. Disse datoene strekte seg fra 14. desember 

2016 til 9. januar 2017. I utgangspunktet var det totalt 8 organisasjoner som takket ja til å 

delta på intervju. Blant en av de som takket ja, det var det vanskelig å avtale tidspunkt for 

gjennomføring av intervjuet. Etter flere måneder med utsettelse var intervjuobjektet nødt til å 

trekke seg. Avtale for tidspunkt med de resterende organisasjonene var også noe utfordrende. 

De fleste hadde fulle kalendere, og lite tid til overs, men ønsket likevel å sette av tid for å 

delta på intervju. Mange av intervjuobjektene uttrykte positivitet til studien. Det kan også 

nevnes at et intervjuobjekt satt av hele 2 timer for å være sikker på at vi fikk god nok tid, selv 

om jeg hadde informert om at intervjuet ville ta maksimalt 60 minutter. 

Hos en av bedriftene var den opprinnelige avtalen at jeg skulle sitte i kantinen deres og 

intervjue tilfeldige personer fra bedriften fortløpende under lunsjen deres. Etter anbefaling av 

kontaktpersonen i bedriften var jeg derfor nødt til å prøve å holde lengden på intervjuene til 

maksimalt 20 minutter, helst 10 minutter. Da jeg jobbet med å lage spørsmål forsøkte jeg 

derfor å korte ned på antall spørsmål og ha åpnere spørsmål enn jeg allerede hadde formulert. 

På det tidspunktet var jeg svært fokusert på å få gjennomført dette, fordi jeg så på det som en 

fin mulighet til å få mange respondenter på en effektiv måte, og mye data jeg kunne jobbe 

videre med. Samtidig som vi forsøkte å få gjennomført dette, avtalte jeg intervjuer med 

intervjuobjektene fra de andre bedriftene som ville stille opp på intervju. Fordi jeg gjerne ville 

ha muligheten til å sammenligne og forhåpentligvis kunne trekke paralleleder mellom de 

forskjellige intervjuene, ville jeg bruke de samme spørsmålene til alle intervjuene. Her er det 
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tydelig at jeg fokuserte mer på kvantitative data, fremfor kvalitative data som denne studien 

skulle baseres på. Intervjurunden i kantinen ble ikke noe av. Hadde dette blitt gjennomført 

ville det høyst sannsynlig vært stor variasjon i både varighet og emner intervjuobjektene 

snakket om, selv om jeg hadde tatt utgangspunkt i de samme spørsmålene. Fordi jeg hadde 

tenkt å analysere alle intervjuene på lik linje, ville det gitt et dårlig sammenligningsgrunnlag. 

Spørsmålene planlagt på grunnlag av denne intervjurunden ble forkastet og jeg gikk tilbake til 

spørsmålene jeg i utgangspunktet hadde formulert. 

Fem av syv intervjuer ble holdt i deres arbeidstid på møterom hos bedriftene 

intervjuobjektene jobber for. To av intervjuene ble gjennomført på forskjellige kaféer i Oslo 

sentrum etter arbeidstid, da dette passet best for intervjuobjektene. Alle intervjuobjektene gav 

samtykke til deltakelse og bruk av lydopptaker. Før intervjuene opplyste jeg alle 

intervjuobjektene om når jeg startet lydopptakeren. Intervjuene tok gjennomsnittlig 30 

minutter. Lazar et al. (2010, s. 190) advarer om at det fort kan oppstå avsporende diskusjoner 

i mindre strukturerte intervjuer. Dette fikk jeg erfare i intervjuet med Frank som i motsetning 

til de andre varte i omlag 60 minutter. 
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5 Gjennomføring av tematisk 

dataanalyse 

I dette kapittelet presenteres en grundig og detaljert beskrivelse av prosessen av den induktive 

tematiske analysen jeg gjennomførte. Temaene som er jobbet frem er basert på koder jeg som 

analytiker synes var interessante (Braun & Clarke, 2006). Temaene ble identifisert på et 

semantisk nivå, innen de eksplisitte betydningene. Fordi dette kapittelet tar for seg selve 

prosessen vises kun en overordnet oversikt over temaene som ble jobbet frem. Detaljer om 

resultatene finnes i Kapittel 6. 

5.1 Utførelse 

Hvis man ikke deler hvordan man har analysert data, eller hvilke forutsetninger som opplyste 

analysen, er det vanskelig å evaluere forskningen, sammenligne andre studier om det samme 

emnet, og det kan hindre andre forskere i å gjennomføre lignende prosjekter i fremtiden 

(Attride-Stirling, 2001 referert i Braun & Clarke, 2006). Fordi denne case studien er 

fortolkende er også en detaljert beskrivelse av hvordan man har kommet frem til resultatene, 

viktig for å etablere en troverdighet til leseren (Walsham, 1995). I dette kapittelet presenteres 

prosessen med den tematiske analysen. Prosessen jeg har fulgt for analysen er Braun og 

Clarke (2006) sin beskrivelse av de forskjellige fasene en tematisk analyse består av. De 

forskjellige fasene er presentert i Tabell 2. Prosessen ble gjennomført slik jeg tolket deres 

forslag for gjennomføring. 

Tabell 2: De ulike fasene i tematisk analyse (Braun & Clarke, 2006, min oversettelse). 

Fase Beskrivelse av prosessens 

1. Bli kjent med dataene: Transkriber dataen (om nødvendig), les gjennom dataen flere ganger, noter de første 

ideer. 

2. Generering av første 

koder: 

Kod interessante trekk i dataene på en systematisk måte over hele datasettet, samle data 

som er relevant for hver kode. 

3. Søk etter temaer: Samle koder til potensielle temaer, samle all data som er relevant for hvert tema. 

4. Gjennomgang av temaer: Se om temaene fungerer i forhold til de kodede utdragene (Nivå 1) og hele datasettet 

(Nivå 2), generer et tematisk «kart» av analysen. 

5. Definer og navngi 

temaene: 

Pågående analyse for å raffinere spesifikasjonene til hvert tema og den samlede historien 

analysen forteller, generer klare definisjoner og navn for hvert tema. 

6. Produser rapporten: Den endelige muligheten for analyse. Utvalg av levende, overbevisende eksempler av 

utdrag, endelig analyse av utvalgte utdrag, relater analysen tilbake til forskningsspørsmål 

og litteratur, og produser en vitenskapelig rapport av analysen. 
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Som Braun og Clarke (2006) beskriver om fase 6, se Tabell 2, skal man i denne fasen 

produsere en rapport bestående av utdrag, analyse, og relatere analyse til forskningsspørsmål 

og litteratur. Denne fasen presenteres ikke i dette kapittelet. Fordi dette kapittelet tar for seg 

prosessen, presenteres resultatene (det tekstlige materialet fra intervjuene) fra den tematiske 

analysen i Kapittel 6 Resultater, og diskusjon av resultatene fra den tematiske analysen opp 

mot forskningsspørsmål og litteratur i Kapittel 7 Diskusjon. 

5.1.1 Fase 1 – Bli kjent med dataene 

Fordi dataene jeg har samlet inn er fra intervju, altså verbal data, var jeg nødt til å transkribere 

intervjuene for å kunne gjennomføre den tematiske analysen. Som nevnt tidligere ble det gjort 

opptak av alle intervjuene. Transkriberingen ble gjort med et verktøy kalt 

HyperTRANSCRIBE
14

. Intervjuene ble transkribert fortløpende etter gjennomføring, og 

lydopptakene ble slettet etter dette. Opptakene ble transkribert ordrett. For å sikre 

anonymiteten til intervjuobjektene har de transkriberte intervjuene blitt gjennomgått nøye for 

avidentifisering. Direkte personopplysninger er ikke inkludert, slik som for eksempel navn. 

Alle intervjuobjektene har fått pseudonym. Informasjon om hvem som har hvilket pseudonym 

er ikke lagret digitalt, og det er kun jeg som har tilgang til dette. I tillegg ble indirekte 

personopplysninger som kombinert kan være avslørende for identiteten til intervjuobjektene 

fjernet eller anonymisert. Her ble det tatt hensyn til opplysningenes detaljeringsgrad. Dette 

gjelder blant annet opplysninger om utdannelse og arbeidsgiver. 

Etter transkribering og en gjennomlesing av alle tekstene, noterte jeg de første tankene jeg 

hadde angående interessante temaer, slik Braun og Clarke (2006) foreslår. Disse er presentert 

i listen under: 

 (arbeids)Roller 

o Front-end utviklere og interaksjonsdesignere  

 Hvilke krav settes til de ulike rollene? 

o Hva slags avgjørelser har man mulighet til å ta? 

o Påvirker hierarki hvilken makt de forskjellige rollene har? 

o Kunde 

 Hvilken makt har de? 

                                                 
14

HyperTRANSCRIBE http://www.researchware.com/products/hypertranscribe.html  

http://www.researchware.com/products/hypertranscribe.html
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 Utdannelse 

o Har noen lært noe om universell utforming eller tilgjengelighet gjennom 

utdannelse? 

o Kan dette påvirke hvordan intervjuobjektene utfører sine arbeidsoppgaver? 

 (arbeids)Prosess 

o Finnes det noen rutiner knyttet til WCAG 2.0? 

o Hvem/hva styres disse rutinene av? 

 Intervjuobjektene, ledere, styret(eiere av selskapet), kunder? 

o Flere tendenser til at universell utforming blir forespurt kun i begynnelse og 

slutten av et prosjekt. 

  Kunnskap 

o Svært få har lært om tilgjengelighet og universell utforming i forbindelse med 

utdanning. 

o Flere har vært på kurs om universell utforming og tilgjengelighet i forbindelse 

med jobb. Enten på seminar eller foredrag. 

o Alle forteller at kunnskap om universell utforming og tilgjengelighet er viktig 

o Kunden sin kunnskap om tilgjengelighet og universell utforming ser ut til å 

påvirke hvordan bedriftene gjennomfører prosjektene. 

 Holdninger 

o Generelle holdninger til loven 

o Kundens holdning 

 Interesse 

o Kunnskap, holdning og interesse ser ut til å være svært knyttet til hverandre 

o Engasjement 

Som sagt er dette mine første tanker, og det er nødvendigvis ikke disse temaene som er 

trukket frem som de endelige temaene i analysen. 

5.1.2 Fase 2 – Generering av første koder 

Koding er en tidskrevende prosess. Det krever at man leser grundig gjennom teksten, og 

gjerne flere ganger. Jeg startet denne prosessen bredt, og forsøkte å inkludere så mange koder 

som mulig slik Braun og Clarke (2006) anbefaler. Jeg identifiserte kodene på en induktiv 

måte, de var ikke kodet for et spesifikt forskningsspørsmål. Forskningsspørsmålet for denne 
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studien utviklet seg gjennom kodingsprosessen. Selv om flere av kodene ikke føltes 

nødvendige, bidro de til et bredt grunnlag når jeg senere skulle se etter temaer ut i fra kodene. 

Å inkludere så mange koder som mulig kan åpne opp for temaer man i utgangspunktet ikke 

hadde sett for seg.  

Denne prosessen startet ved at alle intervjuene ble printet ut med en ekstra bred marg hvor det 

var plass til å kommentere ved siden av teksten. Tekst ble markert med markeringspenn, og 

koder ble skrevet i margen. Kodene er korte og forklarende setninger eller ord som er 

beskrivende for den markerte teksten. De er skrevet med tall i stigende rekkefølge fra en og 

oppover. Tallene ble lagt til for å gjøre det enklere å gå tilbake i tekstene, og for å enklere 

kunne referere til utdragene på tvers av intervjuene. Prosessen resulterte i totalt 286 koder, der 

det ikke er tatt hensyn til overlappende koder eller kode som i senere tid har blitt forkastet. 

Figur 2: Utdrag av koder fra et transkribert intervju med stikkord og sitat referanse. 

 

Figur 2 viser et eksempel der tekst er markert og tilhørende koder er notert med tall. Slik 

eksempelet viser ble det gjort i alle tekstene. 

5.1.3 Fase 3 – Søk etter temaer 

I fase 3 ble kodene med tilhørende utdrag av tekst markert på nytt, men denne gangen i 

Microsoft Word slik at alt materialet ble lagret digitalt. Jeg benyttet kommentar funksjonen i 

Microsoft Word for å legge kodene i teksten. Parallelt med dette ble utdrag av tekst med 

tilhørende koder lagt inn i tabeller. Alle kodene fikk i tillegg til tallene de hadde fått, 

forbokstaven til pseudonymet til intervjuobjektet teksten var hentet fra, som vist i Figur 3. 

Deretter ble tabellene printet ut, og så klippet ut. 
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Figur 3: Utdrag av tekst med tilhørende kode fra intervjuer til Frank. 

 

Hver av de 286 kodene ble gjennomgått og sortert. Temaer ble spesifisert etter hvert som jeg 

gikk gjennom kodene. Alle relevante koder for de potensielle temaene ble samlet. Passet ikke 

en kode inn i et av de eksisterende temaene, ble tema relevant for den koden lagt til. Alle 

utklippene ble lagt utover et bord og deretter gruppert etter passende tema som vist i Figur 4. 

Fordelen ved å ha utdrag og koder på ark var at jeg enkelt kunne flytte på og omorganisere 

innholdet i temaene. Her ble jeg oppmerksom på hvor viktig det var å inkludere nok tekst til 

kodene slik Bryman (2001) referert i Braun og Clarke (2006) rådet til. Flere av utdragene og 

kodene ga lite mening fordi jeg ikke hadde inkludert nok tekst, og de mistet derfor kontekst. 

Dette ble løst ved at jeg gikk tilbake i tekstene, hentet ut mer tekst til kodene, og printet ut de 

aktuelle tabellene på nytt. 
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Figur 4: Koder lagt utover et bord og sortert etter passende temaer. 

 

Som Braun og Clarke (2006) anbefaler var tilnærmingen i denne fasen var bred, og ingen 

temaer ble derfor utelukket. I neste kapittel presenteres temaene jeg startet å jobbe frem i 

denne fasen. 

5.1.4 Fase 4 – Gjennomgang av temaer 

Fordi antallet koder var så høyt, fokuserte jeg på å få oversikt og finne sammenhenger internt 

i de enkelte temaene på nivå 1 i denne fasen. Jeg leste gjennom alle utdragene med koder for å 

se at de passet med temaet de var organisert under. Dette var en utfordrende prosess. Mange 

av kodene og ikke minst mange av temaene var svært tilknyttet, og flere koder passet under 

flere temaer. Mange koder ble omorganisert opptil flere ganger. I denne fasen endte det med 

totalt 12 hovedtemaer og rundt 111 undertemaer fordelt på 3 nivåer. De 12 hovedtemaene var 

følgende: 

 Kunnskap 

 Bevissthet 

 Krav og ansvar 

 Loven 
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 Kvalitetssikring 

 Bruk av verktøy 

 Testing 

 Påvirkende faktorer i prosjekter 

 Rutine 

 Dokumentasjon av valg/hva som er gjort 

 Engasjement 

 Eget arbeid 

Nivå 2 i denne fasen består av å generere et tematisk kart. Dette er helt nødvendig for å få 

oversikt over temaene og innholdet under hvert tema. Jeg lagde et visuelt kart i Microsoft 

PowerPoint. Dette kartet kan sees i Vedlegg C – Første utkast av temaer. 

5.1.5 Fase 5 – Definer og navngi temaene 

Tidlig i fase 5 startet jeg å raffinere temaene, og omdefinere navn. I første omgang gikk jeg 

fra 12 hovedtemaer til 10 hovedtemaer: 

 Dokumentasjon av valg/hva som er gjort 

 Loven 

 Ansvar 

 Rutine 

 Bruk av verktøy 

 Kvalitetssikring 

 Engasjement 

 Kunnskap 

 Påvirkende faktorer 

 Testing 

For å gjøre det enklere å jobbe med temaene, fortsatte jeg å opprette tematiske kart. For å se 

kartet for disse temaene, se Vedlegg D – Andre utkast av temaer. 

Jeg fortsatte å raffinere navn og plasseringen av kodene til jeg hadde temaer som var godt 

beskrivende for kodene de inneholdt. Denne fasen brukte jeg mye tid på. Temaene og 

formuleringene av kodene fortsatte derimot å forme seg i fase 6, som Braun og Clarke (2006) 
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forklarer er en fase hvor man produserer rapporten for den tematiske analysen. Da jeg skulle 

bruke utdragene og kodene til å beskrive temaene, ble enda flere koder skrevet om. Jeg 

oppdaget fler koder som var lite beskrivende for utdraget det refererte til. Temaene jeg til slutt 

endte opp med etter disse fasene var følgende: 

 Loven 

 Rutine 

 Kvalitetssikring 

 Testing 

 Kunnskap 

 Engasjement 

 Påvirkende faktorer i prosjekter 

For en mer utfyllende oversikt over temaene jeg endte med i denne fasen, samt undertemaer, 

se Vedlegg E – Tredje utkast av temaer. 

5.2 Bidrag til troverdighet 

I denne studien har jeg forsøkt å gjengi andre sine tolkninger rundt temaet for studien. For å gi 

mer troverdighet til temaene trukket frem i den tematiske analysen, bidro ekstern veileder, 

Joakim Bording, med en form for tematisk analyse. 

Bording ble gitt fire fullt anonymiserte transkriberte intervjuer på papir. Intervjuene jeg valgte 

å gi ham var Åse, Frank, Helene og Gunnar sine intervjuer. Grunnlaget for valget av disse 

intervjuene var at dette var de intervjuene som viste størst bredde blant temaene. I tillegg er 

det også stor variasjon med tanke på innholdet i dem. Av de fire intervjuene ble to intervjuer 

analysert: Åse og Frank sine. 

Bording sin tematiske analyse bestod i hovedsak av fase 2 og fase 3 (se Tabell 2), men i noe 

annerledes rekkefølge. Han leste gjennom intervjuene og fant temaer først. Deretter markerte 

han ord med kategori og koblet disse opp mot temaene. Han organiserte kategoriene under 

syv temaer: 

 Rolle 

 Kilde til kunnskap 



42 

 

 Tiltak/opplæring/organisering 

 Prosess/rutiner/oppgaver 

 Holdninger/motivasjon/mål 

 Målgruppe 

 Krav 

Jeg sammenlignet mine temaer og koder, opp mot Bording sine kategorier og temaer. 

Ettersom Bording kun hadde markert ord som ble ansett som kategorier, så jeg på om ordene 

han hadde markert med tilhørende tema stemte overens med mine utdrag og temaer. Innholdet 

i enkelte temaer kunne sammenlignes nokså godt, men det var flere avvik. Etter å ha sett over 

temaene til Bording ble jeg oppmerksom på at flere av mine temaer var svært lite beskrivende 

for innholdet. I tillegg var mye av innholdet under disse temaene svært varierende. Det 

manglet en rød tråd. 

Jeg gikk tilbake til temaene presentert i fase 4 (se Kapittel 5.1.4) for å få en oversikt over 

utgangspunktet jeg hadde tidlig i prosessen. Disse sammenlignet jeg med de siste temaene 

presentert i fase 5 (se Kapittel 5.1.5), samt en oversikt over temaene og kategoriene Bording 

hadde jobbet frem. Flere av temaene Bording hadde inkludert, var temaer jeg hadde inkludert 

tidlig i prosessen, men valgte og enten inkludere i et annet tema, eller forkaste. Enkelte av 

temaene jeg hadde forkastet, valgte jeg nå å benytte igjen, da disse var mer beskrivende for 

innholdet. Flere koder ble også omorganisert. I utgangspunktet hadde jeg syv endelige temaer 

som er presentert i Kapittel 5.1.5. Etter denne prosessen var det nå kun fem. De siste temaene 

jeg endte opp med var følgende: 

 Roller 

 Prosess 

 Holdninger og utfordringer 

 Kilde til kunnskap 

 Tiltak og organisering 

Temaene listet over er de endelige temaene i den tematiske analysen. De er presentert i sin 

helhet i neste kapittel. I likhet med de foregående fasene opprettet jeg også et tematisk kart for 

disse teamene, se Vedlegg F – Fjerde utkast av temaer. 
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6 Resultater 

Dette kapittelet tar for seg resultatene fra intervjuene og er en del av fase 6 i den tematiske 

analysen. Intervjuene er nøye analysert gjennom den tematiske analyse. Temaene presenteres 

systematisk og utdrag med koder relevant for de gitte temaene beskrives. Temaene som er 

jobbet frem i den tematiske analysen er: roller, prosess, holdninger og utfordringer, kilde til 

kunnskap, og tiltak og organisering. Diskusjon av resultatene blir diskutert i Kapittel 7 

Diskusjon. 

6.1 Roller 

Temaet kalt roller knyttes til hvem eller hva det er som er med på å påvirke inkludering av 

universell utforming.  

Tabell 3: Oversikt over koder tilknyttet temaet roller. 

Tema Beskrivelse Kode 

Roller  Kunde 

 Engasjerte personer 

 Forskjellige aktører leverer forskjellige deler 

G1, G49,  H20, H29, H37, H32, M32, 

H34, Å16, Å17, Å18, Å19, Å20, Å22, 

Å29, R18, S34, G39, G40, G49, G58, 

R2, R10, S9, S18, S20, S33, M36, 

F14.  

 

Tabell 3 viser oversikt over alle koder som er inkludert under temaet. 

6.1.1 Kunde  

I følge Gunnar er hvilken grad universell utforming inkluderes i prosjekter avhengig av 

hvilken kunde det er; hvor mye fokus de har på det; hvordan det blir prioritert; hvordan de 

ønsker å bruke tid på det, og hvordan budsjettet er (G1). Det avhenger også av om kunde er 

pådriver for å få det gjennom (G49). I likhet med Gunnar mener Helene også hvilken grad 

universell utforming inkluderes avhenger av kunde (H20). Tidligere jobbet de med en 

nettbutikk som går ut til allmennheten. På dette prosjektet var det viktig å jobbe med 

retningslinjene i loven. «Mens hos andre kunder har de ikke hatt det fokuset enten fordi vi har 

jobbet med interne løsninger, eller fordi de ikke vet» (H29). 
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Michael forteller om hvordan manglende oppfølgning rundt universell utforming fra kunde og 

manglende fokus fra utviklere og designere underveis påvirker prosjekter: «... kunden selv er 

ikke særlig flinke til å følge opp underveis i et prosjekt og artikulere at det er viktig for dem 

og sånne ting. Det er mer en hygienefaktor som de forventer» (M32). Helene påpeker også 

mangel på oppfølging fra kunde: 

Tidligere fikk vi en kravspek [kravspesifikasjon] også sa de lag noe. I den kravspeken 

kunne det stå, dere må følge WCAG standarden, og det var det. Hvis vi skulle levere et 

tilbud på et prosjekt trengte de kanskje også beskrivelse av hvordan har dere tenkt å 

opprettholde uu i det vi skal lage. Og da skrev vi noe svada i tilbudet, men i etterkant 

når vi satt og jobbet med det, var det ingen som sjekket opp, og vi hadde heller ingen 

intensjon om å gjøre det, vi vant jo. Og det viktigste er hele tiden å bare levere. (H34, 

H37) 

Hvordan ting prioriteres kan etter Åse sin mening være avhengig av om kunden er fra 

offentlig sektor eller privat sektor. Hun presiserer at det er et større fokus hos offentlig sektor 

på universell utforming. «Vi jobber for noen offentlige virksomheter. Hos en bedrift ble det 

passet på at det faktisk ble fikset fordi bedriften jo er et stort offentlig nettsted som blir 

ettersett» (Å16). Hun fortsetter: «Da vil kanskje en liten privat aktør prioritere annerledes 

enn hvordan en annen bedrift vil prioritere» (Å17). På spørsmål om hun opplevde at det var 

mer fokus på universell utforming og tilgjengelighet fra kundene etter loven kom, svarte hun 

følgene: «Det er i alle fall det fra offentlig sektor. Det er ofte en del som man må besvare. De 

spør helt spesifikt om det» (Å18). Da jeg spurte henne om hvordan det var med privat sektor 

svarte hun: «De spør ikke om universell utforming. Men de er opptatt av brukervennlighet» 

(Å19). Med private aktører har bedriften til Åse kanskje mest fokus på de synlige tingene, slik 

som å jobbe godt med innhold, kontraster og lesbarhet. Slik som at det skal være tilrettelagt 

for alternativ navigering, det er ikke på radaren i det hele tatt (Å20). Med mindre man kan si 

at det er veldig relevant for kundens målgruppe, ønsker de ikke å fokusere på dette (Å22). I 

motsetning til kundene fra privat sektor, mener Åse de fra offentlig sektor ivaretar sitt 

samfunnsoppdrag (Å22). 

6.1.1.1 Kunnskap 

En annen faktor som kan ha stor betydning for prosjekter er kunnskapsnivået kunden har om 

universell utforming. 
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Solveig sier at selv om kunden krever at bedriften til Solveig har kunnskap om universell 

utforming, har de ikke kunnskap selv. Hun mener dette er dumt. 

... de har jo til syvende sist ansvar for at nettstedet er oppfylt, så de bør egentlig kunne 

kontrollsjekke, det kan jo skje glipp hos oss også. At de har litt mer forhold til det, men 

det har de i veldig liten grad. Men det er litt fordi de skjønner, de klarer ikke å teste 

om det er oppfylt, ikke oppfylt. (Å29) 

Som Rita snakket om, har kunden også et ansvar selv etter prosjekter er ferdigstilt. De har et 

ansvar på at innhold som publiseres er universelt utformet. «så er det veldig mye som ligger 

på redaktøren når ting kommer ut, hvis redaktørene ikke legger på <alt> tekst og hvis dem 

lager rare lenker ...» (R18). Angående publisering av innhold og kunnskap om dette relatert 

til universell utforming snakket også Solveig om. 

... det er veldig mange som kan veldig lite, også er det noen få som kan masse. Det er 

jo litt synd da, for det er et fagfelt som de ikke tar seriøst nok synes jeg. Og vi klarer 

ikke å idiotsikre alt fordi det er en editor der de kan gjøre som de vil, så da er det litt 

prisgitt at de gjør det de skal. (S34) 

Gunnar forteller at han har fått mange spørsmål fra kunder om hva man må gjøre for å være 

innenfor kravene i loven (G39). Men vet ikke helt hva de går ut på, men vet at de må 

oppfylles for ikke å få bot (G40).  

6.1.2 Engasjerte personer 

Hvis ikke kunde er en pådriver for universell utforming, kan det i følge Gunnar være helt 

avgjørende med pådrivere internt på prosjekter.  

Hvis du ikke har noen av delene da hjelper det ikke. Det hjelper ikke da med Difi da 

som prøver å få folk til å tenke universell utforming for er du ikke interessert og vil 

forholde deg til det, er det ingen som pisker for at du ikke gjør det. (G49) 

Han fortsetter: «... så lenge du klarer å ha én som er interessert og som klarer å holde i det, 

så kommer du veldig langt med det, men hvis du ikke har det så kan Difi gjøre hva de vil, det 

spiller ingen rolle» (G58). 
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Det å ha denne ene personen som er pådriver bekreftes gjennom hvordan Rita forteller hun 

lærte om universell utforming. I bedriften der Rita jobber var det tidligere en kollega som var 

veldig opptatt av universell utforming (R2). Hun lærte om universell utforming på grunn av 

dette.  Kollegaen var en ressursperson de alltid støttet seg på, men. Da han sluttet var hun nødt 

til å begynne å lese seg opp på egenhånd (R10). 

Det kommer også frem at flere av intervjuobjektene selv er pådrivere for universell utforming 

i bedriftene der de jobber. Solveig sier hun selv har vært veldig primus motor for det siden 

hun startet å jobbe etter endte studier (S9). 

6.1.3 Forskjellige aktører leverer forskjellige deler 

Bedriften til Solveig jobber kun med utvikling. Hun mener dette til tider kan være utfordrende 

med tanke på hvor godt universelt utformet løsningene de leverer blir. 

Vi driver ikke med interaksjonsdesign, det er et søsterselskap som gjør og det merker 

vi jo, det betyr ikke at vi leverer kjempebra alltid, det betyr at vi også helt sikkert gjør 

en del feil, men det vi merker er at det er litt tungt når vi ikke har in-house 

interaksjonsdesignere eller designer og få alt på stell. Sånn som kontraster, den eldste 

retningslinjen, sliter vi fremdeles med, at de ikke sjekker kontraster og bruker feil 

verktøy. (S18) 

Hun sier det fremdeles hender de møter designerer som ikke ønsker å ta hensyn til universell 

utforming. «Vi ser det jo på de når vi begynner å snakke om universell utforming. Så bare 

‘åh, ikke det igjen’» (S20). I følge Solveig gir de seg ikke av den grunn. «Vi har våre krav, og 

vi har et ansvar overfor kunden så vi bare ‘nei, dette må dere fikse opp i’» (S33). 

Dette er et problem Michael også snakker om, men for de motsatte rollene. Bedriften til 

Michael driver i utgangspunktet ikke med utvikling, hverken front end eller back end.  På 

prosjekter leverer de design (inkludert blant interaksjonsdesign), mens andre bedrifter står for 

den tekniske utviklingen. Bedriften til Michael har levert mye HTML prototyper, som er kjapt 

kodet, hovedsakelig for å brukerteste (M36). Han forteller at denne koden ofte blir benyttet at 

utviklere. Det blir dårlig kode. I tillegg skjer det at design ting dukker opp ved koding som de 

selv ikke kommer over. 
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Frank har i likhet med Solveig også opplevd at designere ikke bryr seg om universell 

utforming i tidligere stillinger han har hatt hos andre bedrifter. 

Jeg har vært med på mye diskusjoner som har oppstått mellom forskjellige firmaer, 

spesielt når et designbyrå har levert noe som er langt fra standarden også vil man 

egentlig ikke ta det innover seg. I en sånn sammenheng hjelper det faktisk at loven er 

tydelig. Jeg har vært borti designere som ikke vil gi seg» (F14). 

Som eksempelet til Frank viser mener han det hjelper at loven er tydelig. 

6.2 Prosess 

Prosess inkluderer utdrag hvor intervjuobjektene snakker om hvordan de jobber med 

universell utforming på prosjekter. Om de har rutiner og om de gjør testing. 

Tabell 4: Oversikt over koder tilknyttet temaet prosess. 

Tema Beskrivelse Kode 

Prosess  Rutiner 

 Testing og bruk av verktøy 

 Inkludering fra start 

S5, S6, S7, S9, S10, S23, S27, Å5, 

Å7, Å8, Å9, Å10, Å35, Å38, Å30, 

Å31, F9, F38, F43, M6, M7, M8, 

M10, M11, M19, M31, M21, M23, 

M47, M49, R17, R34, G8, G12, G13, 

G37. R17, R20, R19, R21, M18, 

M50, M23, M14, G14, G15, G29, 

G18, G59, G20, G21, G27, H39, H29, 

H27, H28, H21, H22, S10, S21, S22, 

Å10, Å6, G46, G47, M32, M33, M51, 

F34.  

 

Tabell 4 viser oversikt over alle koder som er inkludert under temaet. 

6.2.1 Rutiner 

Av de syv intervjuobjektene som deltok i denne studien var det kun i bedriften hos et av 

intervjuobjektene de hadde en felles rutine rundt universell utforming og loven ved utvikling 

av IKT–løsninger (S5). Solveig forteller at de har et omfattende og strukturert 

sjekkpunktsystem, et quality assurance (QA) system, som de går gjennom for hvert prosjekt 

(S6). 
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Så når jeg sitter og lager front end kode så må jeg passe på at jeg oppfyller disse 

retningslinjene som vi har. Det er sånn 80-90 sjekkpunkter. Og en del av den sjekklista 

er WCAG, så vi har dratt inn WCAG 2.0 AA i den QAen som vi må oppfylle. (S7).  

For de fleste sjekkpunktene er det forklaringer på hvordan de kan teste det sjekkpunktet 

krever (S9). I tillegg er det tips til hvordan de som front end utviklere kan gjøre arbeidet sitt 

optimalt (S10). QAen finnes på en nettside hvor alle sjekkpunktene er listet opp og hvor de 

kan hukes av når de anses å være oppfylt (S23). Nettsiden laget Solveig på kveldstid (S27). 

Som sagt har de resterende bedriftene ingen felles rutiner. Likevel er de oppmerksomme på 

loven og retningslinjene. Flere har forsøkt å skape fokus og bevissthet blant sine ansatte. Da 

loven kom i 2013 hadde bedriften til Åse mye fokus på den (Å9). De utarbeidet fem 

prinsipper alle prosjekter måtte være oppmerksomme på (Å5). Disse prinsippene dreide seg 

om innhold, tastaturvennlighet, kontraster, kode og alternative beskrivelser, og var utledet fra 

de viktigste kravområdene. Det å ha en felles rutine, tenker Åse er vanskelig for dem. 

Vi har egentlig satset mer på å få et grunn nivå av kunnskap inn i folk sånn at de kan 

det med seg, den kunnskapen inn i sin prosess. I stedet for å være et slags design 

politi, det blir vanskelig for oss å gjøre, det strider litt i mot kulturen for vi har en 

veldig sånn kultur på at designere skal få lov til å være lead i sine prosjekter. Vi skal 

stole på de. De skal få løse sine egne problemer. Være der hvis de trenger hjelp så 

klart, men vi har ikke lyst til å være en sånn overvåkningsinstans. (Å35) 

Selv om Åse forteller at de ikke ønsker å være noen overvåkningsinstans, passer de på dersom 

det er junior designere på prosjekter: «Noen prosjektledere vet mye om det selv, og noen 

designere vet mye om det selv. Særlig seniordesignere. Hvis vi har prosjekter hvor det f.eks. 

er flere junior designere må vi passe litt mer på da» (Å38). Hun påpeker også at de ofte 

jobber under tidspress og at de forsøker å inkludere universell utforming i alle ledd:  

Vi jobber veldig ofte under press, tid. Så vi har forsøkt å engasjere det at 

prosjektlederne kan like mye som oss og at de også kan være fanebærer i prosjektene 

sånn at ikke designerne skal sitte og ivareta alle interessenter og også samtidig 

parallelt designe og scope. (Å30, Å31) 

De har de forsøkt å ha en ansvarlig for universell utforming, som skal være en go-to person og 

en ressurs for designerne fremfor å etablere en felles rutine (Å7, Å8). Fordi de også har 
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avdelinger med teknologi og utvikling i bedriften har det vært viktig at hver avdeling har tatt 

ansvar for å holde sitt fagområde oppdatert. Til tross for dette arbeidet, ser hun at de 

fremdeles har forbedringspotensial. 

Det er fremdeles ikke helt inne som en del av design prosessen, fordi jeg ser at vi av 

og til korrigerer hverandre. At folk kommenterer på hverandres prosjekter at det 

kanskje særlig på ting det lett kan stilles spørsmålstegn ved det blotte øyet, som f.eks. 

kontrast eller tekst oppå bevegelig bilde. (Å10) 

Som nevnt tidligere er avdelingen Frank jobber i ganske ny. De jobber i dag ikke konkret med 

å oppfylle kravene som står i loven, de har heller ikke fått på plass noen rutiner for dette (F9). 

Frank forteller: 

For meg er det først og fremst det store spørsmålet hvordan vi klarer å gjøre det der 

til en iboende del av kulturen vår at alle tenker automatisk på de prinsippene som 

handler om kontraster, størrelse, hvordan ting tagges opp, enkelthet, og som egentlig 

bare er forlengelse av hva god design i utgangspunktet er. (F38) 

Han forteller videre at de jobber med å få gode rutiner og god kunnskap om universell 

utforming og loven i løpet av det neste året (F43). 

I starten da loven kom hadde bedriften Michael jobber for en tydelig tanke om å få på plass 

rutiner (M10). De startet et internprosjekt han hadde timer for å jobbe med, men dette 

prosjektet gled ut fordi han hadde for mye å gjøre (M8, M11). Noe han syntes var synd, men 

selv om det interne prosjektet ikke ble noe av, benytter han selv rutinen han startet å lage 

(M47). Det er også flere enn han som har brukt det, men langt færre enn han håper på (M31). 

«Jeg skulle gjerne ønske at det ble en tydeligere og fastere rutine». Rutinen består av å gå 

gjennom et testskjema i slutten av et prosjekt. Selve innholdet i testskjemaet er komplekst. 

Det inneholder metoder som bør prioriteres å gjøre og forslag til verktøy man kan bruke, 

manuelle tester man kan gjøre, og alle retningslinjene fra WCAG 2.0 samt hjelpetekster 

(M19, M49). Selv om alle retningslinjene er inkludert, går testskjema ut på å systematisere 

etter verktøy og metoder fremfor å teste hvert enkelt krav (M6). Hensikten med det er å prøve 

å effektivisere hvordan man går gjennom WCAG 2.0 på (M7). Dessuten går det også ut på å 

identifisere hvilke sider og oppgaver på løsningen som er viktig, for man rekker ikke å teste 
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alt (M21). Funnene han gjør ved testingen legger han i en liste hvor han prøver å vurdere etter 

alvorlighet, og kommer da gjerne med tips på hva som burde gjøres (M23). 

Rita har selv ingen rutine, men det er enkelte ting hun alltid sjekker (R17). Hun påpeker at det 

er viktig med gode rutiner når det gjelder koding (R34). Rutinene er ikke knyttet direkte til 

universell utforming, men det kan likevel bidra til å gjøre løsninger bedre og mer universelt 

utformet. Rita forteller at det krever kunnskap både i forhold til god koding, men også om 

blant annet hjelpemidler mennesker benytter seg av (R34). Slik som f.eks. skjermleser. 

I likhet med Åse forsøkte også bedriften Gunnar å forenkle og hvordan alt innholdet i WCAG 

2.0 hang sammen:  

Vi prøvde en gang å lage et slags intern verktøy på grunn av at det ikke var noe sånn 

god tilgang på forenklet info, det var WCAG. Vi begynte med noen fancypancy 

visualisering, og hvordan ting hang sammen og sånn. Men så kom Difi opp med siden 

sin, som har blitt veldig mye bedre enn det den har vært og det er godt nok i massevis 

og da bare døde interne greia, for det er ikke noe vits å ta opp konkurransen med Difi 

som jo bør eie den. (G34, G37) 

Gunnar forteller at hos dem er det opp til hvert enkelt prosjekt hvordan front end utviklerne 

jobber med å møte kravene i loven (G8, G12). 

6.2.2 Testing og bruk av verktøy 

Selv om det kun er et av intervjuobjektene som har felles rutiner rundt universell utforming 

og retningslinjene i loven, bruker flertallet av intervjuobjektene diverse verktøy og tester for å 

sjekke hvordan løsningene de lager fungerer. Som Rita presiserer kan hun kun snakke for seg 

selv når det gjelder testing og bruk av verktøy. Hun har enkelte tester hun alltid gjør, mens 

andre er avhengig av hva slags løsning hun lager (R17, R20). Hun gjør tester når hun er 

usikker på om det hun gjør blir riktig, og dersom hun gjør ting som ikke er standard HTML 

(R19, R21). Som beskrevet tidligere, har Michael en testrutine han gjør på slutten av enkelte 

prosjekter. Testrutinen består av bruk av forskjellige manuelle tester og bruk av verktøy. «Det 

jeg brukte litt tid på var å finne gode verktøy så det er noen tydelige anbefalinger» (M18). 

Disse anbefalingene deler Michael på intranettet hos bedriften (M50).  
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Hvis jeg finner spesielle interaksjoner jeg via de andre testene er usikker på hvordan 

det fungerer i VoiceOver, velger jeg å teste de. Og de funnene jeg finner her, ender i 

en liste, en bugz, som jeg prøver å rate etter alvorlighet og gjerne da kommer med tips 

på hva som burde gjøres. (M23) 

Selv om testrutinen hans ikke har gått helt gjennom internt i bedriften, er det likevel deler av 

den han har fått gjennom angående testing. 

Det jeg kanskje har fått mest suksess på i hvertfall i min bedrift, er de grafiske 

designerne, hvor det virker som alle nå, jobber de med farger, så sjekker de 

kontrasten. Det er den enkleste tingen å faile på, men kanskje også den som er mest 

tungvint å rette på i etterkant fordi det går utover balansen i et grafisk design. (M14) 

I bedriften Gunnar jobber i, er bruk av verktøy og testing er veldig individuelt. Det kommer 

helt an på prosjekt, utviklere og kunder (G14). «Men der også prøver vi å spre kunnskap og 

tips internt om verktøy som funker. Det føler jeg de fleste prosjektene jeg har snakket med er 

veldig gode på, det å bruke verktøy» (G15). På noen prosjekter er de veldig opptatt av testing 

og har lange testperioder. De har også gjerne egne team som bare ser på universell utforming, 

«... mens andre skyter litt fra hofta og tester selv» (G29). Basert på egne erfaringer fra 

tidligere prosjekter kan Gunnar fortelle at man må vite noe om hva verktøyet en bruker 

faktisk sjekker (G18). På et prosjekt for en kunde ble det benyttet «en gammel traver i 

verktøykassa» for å verifisere sidene de hadde laget: 

... i dag er det veldig mye JavaScript, JavaScript applikasjoner, og idet siden starter 

opp så har du noe HTML der, også kjører det JavaScriptet, så henter det enda mer 

HTML og innhold putta inn i siden, og det verktøyet de brukte der, det testet siden før 

det JavaScriptet hadde kjørt. Sånn at du i realiteten testet en tom nettside, eller nokså 

tom, også lyser alt grønt, også "yey" her funker ting, men så er det nettopp på grunn 

av at du ikke vet hva du tester. (G18) 

Gunnar har skrevet blogpost med anbefalinger til verktøy som tar hensyn til mer moderne 

kode og løsninger (G59). Selv om man har verktøy som kan kjøres automatisk er det svært få 

retningslinjer i loven som kan testes uten å måtte følge opp i noen særlig grad (G20). 

... alt det andre må du egentlig dobbeltsjekke, du får en pekepinne på hvordan 

tilstanden er, men du må uansett verifisere det. Det finnes per nå ingen verktøy som er 
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fullgode og som du bare kan teste alt du gjør automatisk. Du må vite noe om det. 

(G21) 

Videre påpeker Gunnar også at dersom man skal gjøre skjermlesertesting, bør man gjerne ha 

kunnskap om det. «Så lenge du ikke har førstehåndserfaring med det, tester du gjerne feil 

med skjermleser fordi du ikke kan bruke det» (G27). 

I følge Helene gjøres det svært lite testing opp mot retningslinjene i loven (H39). Sjekk av 

fargekontraster skjer for eksempel kun dersom noen kommer på det (H29). Når det gjelder 

bruk av verktøy har de benyttet en plugin for å høre nettsiden, så de kunne prøve å navigere 

seg gjennom den (H27). «Det gjorde vi litt. Bare for å sjekke. Men så er det den: hva er det 

jeg egentlig ser etter?» (H28). Hos de kundene det har vært viktig å ta hensyn til loven, har de 

fått et eksternt firma til å teste løsningene de har laget (H21). Da fikk de en rapport tilbake og 

fikset på det som ble anbefalt (H22). 

I QAen de benytter hos Solveig finnes det forklaringer til hvordan de enkelte punktene kan 

testes (S10). «For eksempel at det skal gå an å bruke tabulator gjennom løsningen og at man 

ser hvor man er til en hver tid» (S10). Av verktøy benytter de blant annet valideringstjenester, 

kontrastsjekker og noen automatiserte tester for å sjekke bruk av filer (S21, S22). Akkurat på 

WCAG forteller hun at de fleste punktene testes manuelt, fordi mange av retningslinjene 

baserer seg på innhold (S22). 

Åse tror det har blitt ganske innarbeidet at de bruker ulike nettbaserte verktøy på å teste ting, 

og inkludere test av universell utforming og WCAG underveis i prototyping og i designarbeid 

(Å6). Samtidig sier hun at hun ser at kollegaer av og til korrigerer hverandre (Å10). «At folk 

kommenterer på hverandres prosjekter at det kanskje særlig på ting det lett kan stilles 

spørsmålstegn ved det blotte øyet, som f.eks. kontrast eller tekst oppå bevegelig bilde» (Å10). 

6.2.3 Inkludere fra start 

Én ting er flere enige om. Det å inkludere arbeid med universell utforming fra starten av, det 

er viktig. Å ikke fokusere på universell utforming fra start i prosjekter kan være en faktor til 

økende kostnader på prosjekter og ende opp med å gjøre prosjekter krevende.  

Jeg har selv i flere prosjekter hvor man har fått en sånn feilbonansa på tampen hvor 

man virkelig har begynt å teste også ser man at kanskje sånne banale ting som at 
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kontrastene er for dårlige, for du har ikke tenkt på det. Så skal du begynne å justere 

det, så det kanskje på bekostning av hele det visuelle uttrykket som designerne prøvde 

å skape. Og så må du begynne å f***e allerede der hvordan ting spiller på lag. Og det 

blir feil, og fordyrende. (G46, G47) 

Michael forteller om hvordan manglende oppfølgning rundt universell utforming fra kunde og 

manglende fokus fra utviklere og designere underveis påvirker prosjekter:  

... kunden selv er ikke særlig flinke til å følge opp underveis i et prosjekt og artikulere 

at det er viktig for dem og sånne ting. Det er mer en hygienefaktor som de forventer. 

Og det kan svi litt mot slutten av et prosjekt hvis man ikke har tenkt på det og kunden 

plutselig ‘og ja, hvordan står det til med tilgjengeligheten?’ Også kan det være 

konsulenter som ikke har tenkt på det også må man ta ekstra runder. Så vi kjører litt 

cowboy taktikk i forhold til tilgjengelighet også, som jeg synes er kjempe synd, men det 

er nettopp det, tidspress ...(M32,M33, M51) 

Dette er noe Frank også påpeker: 

Universell utforming kan fort bli veldig dyrt hvis man bare ser på det som en ekstra 

post som må til. Men hvis vi gjør det som en del av hvordan vi jobber og en del av 

prosessen vår, tenker jeg at det ikke kommer til å være noe dyrere. Da er det som jeg 

sa i sted bare godt håndverk fra starten. (F34) 

Som utdraget over viser, mener Frank det er viktig å inkludere universell utforming som en 

del av prosessen sin. 

6.3 Holdninger og utfordringer 

Temaet holdninger er et bredt tema som dekker personlige holdninger, kundes holdninger, 

motivasjon, mål og utfordringer som kan knyttes til universell utforming og loven. 
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Tabell 5: Oversikt over koder tilknyttet temaet holdninger og utfordringer. 

Tema Beskrivelse Kode 

Holdninger og 

utfordringer 

 Loven hjelper 

 Generelle tanker om loven 

 Lang vei igjen 

 Kundens fokus 

F13, F14, F16, S18, S20, S33, H24, 

H1, H4, H12, H14, H17, H18, H19, 

H11, Å11, F41, M42, M43, M44, 

M45, M46, M35, S17, Å21, Å13, 

Å12, S16, M25, G31, H26, F10, F19, 

F20, F37, M16, G60, G58, G49, F24, 

R31, G38, G37, G38, G39, G40, 

M32, H38, H37, S28, S29Å18, Å23, 

Å24, Å25. 

 

Tabell 5 viser oversikt over alle koder som er inkludert under temaet. 

6.3.1 Loven hjelper 

Selv om avdelingen til Frank foreløpig ikke har et stort fokus på universell utforming, mener 

han fremdeles loven har ført til at de har blitt mer oppmerksomme på enkelte ting og at det 

bidrar til fokus: 

Den siste diskusjonen vi hadde var om fargekontraster i grønt kontra skriftstørrelse og 

skrifttype. Da kjørte vi en del tester for å se hva slags WCAG sertifisering vi kunne få 

på de forskjellige kontrastene vi brukte. Da har man online verktøy, så tester man, så 

blir man litt nedslått når man ser at de valgene man har gjort ikke fyller standarden, 

også blir det en interessant diskusjon rundt det. F.eks. går det ikke an å teste hvilken 

font som er lesbar eller ikke. Algoritmen rundt skriftstørrelse og sånn kontra 

fargekontrast blir veldig matematisk. Det fører til at vi har fokus på høyere kontrast 

og større skrift. (F13) 

I tillegg forteller han at loven har hjulpet på prosjekter han har jobbet på tidligere hvor 

designbyråer har levert løsninger som er langt fra standarden (F14). «I en sånn sammenheng 

hjelper det faktisk at loven er tydelig. Men jeg har vært borti designere som ikke vil gi seg 

allikevel» (F16). Sistnevnte kan Solveig også bekrefte at de opplever hos seg. Solveig synes 

det er litt tungt at de ikke har in-house interaksjonsdesignere eller designere (S18). Enkelte 

designere og interaksjonsdesignere de jobber med bryr seg ikke om universell utforming. «Vi 

ser det jo på de når vi begynner å snakke om universell utforming. Så bare ‘åh, ikke det 

igjen’. Så det er dessverre fremdeles sånn, men det betyr ikke at vi ikke tar kampen» (S20). 
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Uavhengig av dette, står bedriften til Solveig på sitt. «Vi har våre krav, og vi har et ansvar 

overfor kunden så vi bare ‘nei, dette må dere fikse opp i’» (S33).  

Det har hendt at Helene har forsøkt å bruke loven for å vinne designsaker hvor hun mener 

løsninger ikke er god nok (H24). 

6.3.2 Generelle tanker om loven 

Helene sitt forhold til loven kan beskrives som noe utfordrende (H1). Da hun ble spurt om 

hun kunne noe om universell utforming svarte hun følgene: 

Ja og nei. Ja, jeg har fått det litt trykt oppi nesa på grunn av denne forskriften, og nei 

fordi, og jeg vet det er en dårlig unnskyldning, fordi jeg har jobbet i stor grad med 

interne løsninger, hvor denne forskriften ikke gjelder. Og det kan hende at det kommer 

til å gjelde en eller annen fremover i tid, men så har jeg fått det litt oppi halsen. 

Spesielt det første året da den faktisk ble gjeldende, så ble jeg så lei. Jeg er jo en av 

de, det er mange meninger rundt den forskriften, og jeg er en av de som kanskje ble litt 

sånn ‘ah, nei, for en byrde man må alltid tenke på det’. (H4) 

Hun påpeker at hun er enig i at loven er viktig, men det at WCAG 2.0 har blitt lovpålagt, det 

er hun ikke særlig positiv til (H12, H14).  

Jeg vil heller at det skal bli en selvfølge enn at man blir trykt inn i det. Sånn som med 

brukertesting og designprinsipper, det bare ligger inne. Jeg vil dit med universell 

utforming, men jeg klarer ikke å engasjere meg på lik linje som veldig mange andre. 

(H17) 

Noe av grunnen til det vanskelige forholdet til loven kan ha vært på grunn av måten loven ble 

fremlagt på (H18).  

Det var liksom ikke yey, dette er en forskrift som gjør det bra for flere. Det var mer 

sånn: "dette må dere følge, vi kan faktisk bøtelegge dere. Og lalala." Det ble lagt frem 

på den måten, og det ble så slitsom. Så i stedet for å embrace it, ble det slitsomt. (H19) 

Selv om Helene ikke er like engasjert rundt universell utforming er kollegaene hennes det: 

«Jeg jobber jo sammen med folk som er engasjerte og som synes at det er viktig, så jeg har 

bare stått litt på sidelinjen og bare "okej da"» (H11). 
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Det var flere som påpekte at det var en slags frykt da loven kom. Åse forteller at det var en 

voldsom redsel for at man ikke skulle kunne gjøre spennende ting på grunn av retningslinjene 

(Å11). Det synes hun derimot har gitt seg. Frank tror enkelte kanskje følte en redsel fordi det 

kom konkrete pålegg om ting man måtte gjøre, som ikke nødvendigvis var de riktige tekniske 

rådene (F41). Han mener en lov skal handle om prinsippet om loven, ikke direkte krav for 

hvordan man oppfyller loven (F41). Michael synes det er skummelt at WCAG inneholder 

løsninger. Et eksempel Michael trekker frem her er testene retningslinjene anbefaler. «... delen 

av WCAG som handler om tester, er ofte ganske gammel og der finner man mye rart som vi 

vil si ‘nei det her er ikke en god løsning’» (M42). Her har de møtt på problemer når de har 

jobbet med større firmaer. Utenlandske firmaer har blitt ansatt for å teste løsningen de har 

laget opp mot WCAG 2.0 (M43). Michael forteller at disse kjører automatiserte tester og 

brukertester på WCAG med en formalistisk tilnærming til hvordan ting skal være.  

... ‘sånn, sånn og sånn skal det gjøres. Denne listen som dere har brukt liste-element 

må være en tabell.’ Vi er jo egentlig designerne av løsningen og vet hvorfor den er 

designet sånn og sånn. ‘Ja jeg kan se at en skjermleserbruker trenger en tabell kanskje 

for å navigere, men tabellen for denne siden vil ikke være så forståelig for en 

skjermleserbruker fordi han først vil finne dette punktet før han ser på andre ting og 

du vil ikke sammenligne disse på tvers og da trenger du ikke en tabell.’ (M44) 

Nettopp på grunn av dette synes han det er skummelt at retningslinjene også inneholder 

løsninger (M45). For som i dette tilfellet, er de nødt til å overbevise kunden om at rapporten 

de har fått er feil, og at måten de har gjort det på gjør at løsningen blir mer tilgjengelig (M46). 

Han trekker frem et annet eksempel hvor anbefalingene i WCAG 2.0 ikke stemmer overens 

med hva de automatiserte testene anbefaler. 

Det er visse ting de automatiserte testene jeg er enig med f.eks. traceholders og 

kontrast. De mener at du bør ikke ha for stor kontrast hvis du skal ha en placeholder 

tekst, for eksempel i et input felt, selv om det i følge WCAG skal du ha 4:3 kontrast på 

den. Mens da tenker jeg at da tror folk at feltet er utfylt og da får du heller et usability 

problem i stedet for tilgjengelighet, og der prøver jeg heller at du ikke bør bruke 

viktige ting i placeholder, men du kan bruke mer som et krydder, mer som å hinte folk 

litt hva man skal fylle inn, men det må ikke være viktig informasjon, i den grad at noen 

ikke ser det. Vi har på en måte flere sånne ting vi har vår måte å gjøre på. Det er nok 
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mer jeg som har stått i bresjen for det, det er på en måte min egen tolkning på at sånn 

bør det være. (M35) 

Både Solveig (S11) og Åse (Å4) fortalte at de så på hvilke retningslinjer som direkte berørte 

dem, og gjorde egne tilpasninger og tolkninger av loven. Begge synes WCAG er tungt. 

... det er tungt også tar det så lang tid før du klarer å relatere det til det du jobber 

med, sånn i teorien virker det greit, men når du siter og koder så er det sånn ‘fader 

var det denne retningslinjen eller denne eller hva er det som er rett?’ Så det er fort 

gjort å gjøre veldig mye også slår funksjonaliteten litt hverandre i hjel. (S17) 

Åse er enig i dette. 

Ja, det er veldig vanskelig å sette seg inn i det. Det er tungt. Det hjalp oss mye at vi 

hadde noen som var gode på det og som lagde en lett fordøyelig versjon og pekte på, 

det er faktisk disse tingene dere skal huske på, det er ikke så komplisert. (Å21, Å13) 

I likhet med Åse og Solveig, er det til å forstå at Gunnar også synes WCAG er tungt. I 

bedriften til Gunnar forsøkte de å lage et verktøy med en forenklet oversikt over WCAG.  

Vi prøvde en gang å lage et slags intern verktøy på grunn av at det ikke var noe sånn 

god tilgang på forenklet info, det var WCAG. Vi begynte med noen fancypancy 

visualisering, og hvordan ting hang sammen og sånn. Men så kom Difi opp med siden 

sin, som har blitt veldig mye bedre enn det den har vært og det er godt nok i massevis 

og da bare døde interne greia, for det er ikke noe vits å ta opp konkurransen med Difi 

som jo bør eie den. 

Flere poengterer at Difi sin oversikt over retningslinjene i loven, og hva de forskjellige 

retningslinjene sier, er et godt verktøy de bruker for å se på retningslinjene
15

 (Å12, S16, M25, 

G31, H26). 

 

 

 

                                                 
15

 Difi sin presentasjon av WCAG 2.0-standarden: https://uu.difi.no/krav-og-regelverk/wcag-20-standarden  

https://uu.difi.no/krav-og-regelverk/wcag-20-standarden
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6.3.3 Lang vei igjen 

Frank mener universell utforming først og fremst handler om godt håndverk.  

Godt håndverk er godt håndverk uansett om du følger kravene eller ikke.  For det er 

kravets mål som er viktig, ikke kravene i seg selv. Det er viktigere at det faktisk er 

brukervennlig for en funksjonshemmede enn at det fyller en WCAG retningslinje. 

(F10) 

Selv om loven har vært gjeldende i snart 4 år, synes Frank det fortsatt gjøres mye dårlig jobb 

(F19). 

Det må være forferdelig å være blind og sitte med en skjermleser og prøve å få lest 

opp all den dårlige koden som skrives. Og der spiller design eller grafisk design veldig 

lite inn i sånne sammenhenger. Men så er det dette med fargeblindhet som man ikke er 

så bevisst på. Mitt inntrykk er at det sitter mange der ute som mener mye om loven og 

kan veldig mye om den, men det som faktisk leveres av produkter er ofte forferdelig 

dårlig allikevel. (F20) 

Frank er klar i sin tale 

Det verste eksempelet jeg vet på feiltenkt hjelpemiddelutforming er når man legger på 

egen programvare for høytlesing av innhold på nettsted for eksempel, som man har 

sett på en del offentlige løsninger. Nettstedet er kjempedårlig, også er det en kjempe 

stygg ekstra greie på nettstedet som sier: klikk her for å få lest opp denne nettsiden. 

Også vet man at alle som er blinde, har sine egne hjelpemidler som er mye bedre. Sine 

egne browsere, som er mye bedre enn den dritten som er implementert på nettstedet, 

som bare gjør det nettstedet enda dårligere. Og som kanskje ikke engang fungerer med 

de lesesystemene som blinde bruker, jeg vet ikke. Eller sånne nettsteder som har sånn: 

nå kan du velge skriftstørrelsen på nettstedet selv. Det kan du jo faktisk velge selv i 

browseren. Og hvis du har programmert det nettstedet så du ikke kan trykke eple pluss 

for å gjøre skriften større så har du programmert det dårlig. Det er mye dumt man kan 

gjøre. (F37) 

Michael og Gunnar er enig med Frank. Michael mener det fortsatt er mye å bli bedre på. 

Spesielt med tanke på utviklere og interaksjonsdesignere (M16). Gunnar sier det er en lang 
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vei å gå før det er allmennkunnskap i bransjen (G60). Han presiserer at så lenge det er én som 

er interessert og som klarer å holde i det, så kommer man derimot langt med det, men (G58). 

Er man ikke interessert og ikke vil forholde deg til det, hjelper det ikke med Difi som prøver å 

få folk til å tenke universell utforming (G49). 

Frank påpeker også at det er noen som gjør litt «crooked business» på universell utforming. 

Han forteller: 

Selv om enkelte i bedriften kan veldig mye betyr ikke det at han programmereren som 

satt og gjorde det ene greiene i det ene prosjektet faktisk har fått det med seg. Men det 

er også noe mange har brukt for å markedsføre seg med. Noen gjør også litt crooked 

business på det også. (F24) 

Her mener også at sertifisering av det man gjør i forhold til universell utforming av et 

tredjepartselskap sjeldent er veien å gå. 

6.3.4 Kundens fokus, krav og forventning på prosjekter 

Når det gjelder kundenes fokus, forteller Rita at hun har inntrykk av at de fleste er klar over at 

loven er der, men at enkelte kunder prøver å lure seg unna (R31). Dette opplever også 

Gunnar, men han opplever også at holdningen til loven har blitt mer moden og at det har blitt 

mer klart for kundene (G38). Han har flere ganger vært med på å skrive om universell 

utforming og hvordan de jobber med det i tilbud til kunde (G37). 

Jeg vet ikke om folk fortsatt tenker på det som tvangstrøye. At dette er noe du må gjøre 

fremfor å skjønne sitt eget beste om at kontaktflaten med kunder er digital og hvis da 

ikke kunden klarer å bruke det du lager, går du glipp av noen ting. Omdømme er en 

ting, cash er en annen ting. Selger du noe, jo fler som klarer å bruke det, jo mer vil det 

jo bli tatt i bruk og spredd. Mitt inntrykk er at det har blitt mer modent, holdningen til at 

man kanskje ikke bare tenker at det her må vi gjøre for ikke å få bot, og svare på 

minimum. Men det skjer det også, jeg har fått mange spørsmål typisk hva må man gjøre 

for å dekke og være innenfor WCAG målet, men så vet man ikke hvorfor, det er bare 

fordi noen sier eller så får du bot. (G38, G39, G40) 

Michael mener kundene har blitt flinkere på å inkludere krav om universell utforming i 

anbud, men: «Kundene selv er ikke særlig flinke til å følge opp underveis i et prosjekt og 
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artikulere at det er viktig for dem ... Det er mer en hygienefaktor som de forventer» (M32). 

Dette bekrefter også Helene, men hun mener det ikke har blitt noe større fokus hos kundene 

(H38). Hun har jobbet på prosjekter hvor kunden har hatt krav om at retningslinjene i loven 

skal følges, men i etterkant når bedriften til Helene har jobbet med prosjektet var det ingen 

som sjekket det opp (H37). Solveig støtter opp dette (S28). «Ja, merker jo at de krever at vi 

kan det også merker jeg jo også at de egentlig ikke kan det selv, men de bare forventer at vi 

skal kunne det» (S28). Hun fortsetter: 

... på en annen side er det litt dumt at de ikke kan noe om det fordi de har jo til syvende 

sist ansvar for at nettstedet er oppfylt, så de bør egentlig kunne kontrollsjekke, det kan 

jo skje glipp hos oss også. At de har litt mer forhold til det, men det har de i veldig liten 

grad. (S29) 

Åse påpeker at det tydelig er forskjeller mellom fokus i offentlig sektor og privat sektor blant 

deres kunder. De opplever mer fokus på universell utforming fra offentlig sektor, privat sektor 

forespør ikke universell utforming (Å18). Et annet problem enn oppfølgning Åse viser til er 

mangelen på hva loven faktisk krever av dem.  

... av og til tenker de at det skal vi bare fikse, vi skal komme inn og være eksperter 

også skal vi fikse, så lar det seg fikse hvis vi bare tenker igjennom navigasjonen, og vi 

må tenke gjennom farger. Men så forstår de ikke helt at det for eksempel også krever 

hvordan de skal forvalte eller jobbe med innholdet. (Å23) 

Kundene har kanskje ikke reflektert over hva det krever av dem selv som organisasjon (Å24). 

Skal man jobbe godt med innhold og ha et velfungerende nettsted over tid må kunden også 

jobbe med det og kunne det (Å24). «Nesten alltid uansett hva man skal gjøre med en 

oppdragsgiver så er det alltid der terskelen er. De tror ofte det er en tjeneste de kan kjøpe inn 

også er det litt mer omfattende» (Å25). 

6.4 Kilde til kunnskap 

Hvor har intervjuobjektene lært om universell utforming? Kilde til kunnskap tar for seg hvor 

intervjuobjektene har lært om universell utforming fra. 

 



 

 

61 

 

Tabell 6: Oversikt over koder tilknyttet temaet kilde til kunnskap 

Tema Beskrivelse Kode 

Kilde til 

kunnskap 

 Egen kunnskap 

 Utdannelse 

S2, H6, M1, G2, H31, S1, M3, Å1, 

S33, M5, G4, Å1, S33, S1, S4, S9, 

S27, F2,  F5, H7, H10, F6, M4, M12, 

R2, R3, R10, R4, R5, R6, R9, R7, 

H31. 

 

Tabell 6 viser oversikt over alle koder som er inkludert under temaet. 

6.4.1 Egen kunnskap 

Flere av intervjuobjektene har vært borti universell utforming ved studie, men grad av 

fordypning og fokus var svært beskjedent (S2, H6, M1, G2). Dette påpeker Helene at hun 

synes er rart. «Spesielt nå som det er en forskrift, det er jo greit det at for 4 år siden var det 

ikke det, men nå er det jo det» (H31). Både Solveig og Michael valgte å gå dypere inn på det 

og inkluderte det i studie på eget initiativ (S1, M3). En fellesnevner er at alle har lært mer om 

universell utforming etter de startet å jobbe (Å1, S33, M5). 

Gunnar har blant annet vært på flere foredrag og kurs (G4). Åse har lært om universell 

utforming gjennom jobben og gjennom workshop (Å1). Solveig har vært på kurs og lært mye 

på egenhånd (S33). Hun har også holdt en del kurs, gjort gjesteforelesninger og sittet i 

programkomitéer (S1, S4). Hun sier selv at hun har vært veldig primus motor for universell 

utforming hos bedriften hun jobber for (S9). Hun lagde blant annet det nettbaserte verktøyet 

til QAen bedriften bruker i rutinene sine (S27). Frank har lært om universell utforming på 

egenhånd, og lært om WCAG 1.0 og WCAG 2.0 underveis mens han har jobbet (F2). Han har 

bevisst unngått å delta på foredrag og seminarer om universell utforming fordi han tenker det 

ikke er det mest interessante (F5). Helene har samme mening som Frank på dette, og har 

forsøkt å unngå det. Hun har vært på flere interne foredrag og seminarer med tidligere 

arbeidsgiver (H7, H10). Frank forteller derimot at han har fått veldig gode foredrag av 

personer som har funksjonshemminger. De har fortalt om realiteten om hvordan det egentlig 

er å jobbe med brukervennlighet for funksjonshemmede (F6). Michael har vært på noen 

konferanser på tema, men ikke noe særlige mer enn det (M4). Han har også holdt flere 

forelesninger for egne kolleger, angående fagløsninger og snakket om temaet (M12). 
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Rita lærte om universell utforming fordi en av hennes tidligere kollegaer var opptatt av det og 

kunne det (R2, R3). Kollegaen fungerte som en ressursperson som Rita og de andre 

kollegaene alltid støttet seg på (R10). Da denne personen sluttet begynte Rita å lese seg litt 

opp på WCAG 2.0 på egenhånd (R10). Hun kan fortelle at hun har fått mye inspirasjon og 

lært mye fra konferanser, spesielt med Funka
16

 (R4).  

Man er alltid veldig inspirert når man kommer derfra. Når man får se hvordan en 

blind går gjennom en nettside. Hva som er viktig for de. Når man få ser hjelpemidler 

bli brukt i praksis, men også få prøve de selv. Man får mer forståelse av hvordan 

koden bør være. (R5, R6) 

Som utdraget over viser synes Rita det å se hjelpemidler bli brukt i praksis bidrar til 

kunnskap. 

6.4.2 Utdannelse 

Som nevnt tidligere er det ingen av intervjuobjektene som har noe særlig utdannelse fra 

studier om hverken retningslinjene i loven, WCAG 2.0, eller om universell utforming. Rita 

mener læring om universell utforming burde inkluderes i fag. «For det er ikke så veldig hokus 

pokus hvis man bare koder HTML riktig» (R9). Hun sier videre at det er den forståelsen av 

hvilken betydning måten man koder på har for støtteverktøyene mange bruker, som blant 

annet er viktig å lære. Som front end utvikler mener Rita det er noe som burde komme som en 

naturlig del fra start av når man lærer HTML (R7). Helene er også enig i dette. 

Det er litt kjedelig at universell utforming blir en sånn sidegreie hele tiden, sånn helt 

på slutten, sånn by the way, husk universell utforming. Kunne det ikke bare vært en del 

av alle fagene. Sånn at det kommer inn. Det er jo litt rart egentlig. Spesielt nå som det 

er en forskrift, det er jo greit det at for 4 år siden var det ikke det, men nå er det jo det. 

(H31) 

Som Helene utdyper i utdraget over mener Helene universell utforming burde vært del av 

undervisningen ved studie. 

 

 

                                                 
16

 Funka jobber med tilgjengelighet av innhold, design og teknikk i digitale grensesnitt. 

http://www.funka.com/no/ 

http://www.funka.com/no/
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6.5 Tiltak og organisering 

Tiltak og organisering dreier seg om tiltak bedriftene gjør internt for å øke kunnskap hos sine 

ansatte samt øke oppmerksomhet rundt temaet universell utforming.  

Tabell 7: Oversikt over koder tilknyttet temaet tiltak og organisering. 

Tema Beskrivelse Kode 

Tiltak og 

organisering 

 Interne tiltak G9, G13, R14, S6, S14, F21, F25, F42, F27, 

Å3, Å5, Å37, Å33, Å2, Å7, Å8, M17, M50 

 

Tabell 7 viser oversikt over alle koder som er inkludert under temaet. 

I bedriften hvor Gunnar jobber har de forsøkt å skape oppmerksomhet og vekke interesse 

internt rundt universell utforming på en ikke-kjedelig måte: 

Vi har drevet på med en del sånn intern misjonering og sette fokus på det. Prøve å 

pakke det inn på en ikke-kjedelig måte. Vi kjørte f.eks. fagdag hvor vi rigga en stand 

hvor du kunne komme og teste litt forskjellige skavanker på kroppen selv og sånne 

hansker som får hendene dine til å vibrere og sånne promillebriller og briller som tar 

ned kontrastsynet ditt og noen sånne praktiske ting du kunne gjøre med dette stæsjet 

for å få en litt sånn aha opplevelse. Det var noen som spilte bordtennis med disse 

promilleslalombrillene og de hanskene for å kjenne litt på utfordringen. Så vi har gjort 

mye av sånt, men det er mer for å vekke interesse eller gjøre folk oppmerksomme på 

det. (G9) 

I tillegg har Gunnar selv vært mye rundt i forskjellige prosjekter og bidratt med introer og tips 

for hvordan kollegaer skal komme i gang med universell utforming på prosjekter (G13).   

Hos Rita får alle nye en onboarding hvor de forskjellige fagfeltene presenterer seg for nye, da 

snakker både front end og designere om universell utforming (R14). 

I bedriften til Solveig har de en omfattende og strukturert rutine hvor man sjekker arbeidet til 

kollegaene sine ved slutten av et prosjekt. Alle utviklerne må følge denne rutinen ved 

prosjekter (S6). Hun påpeker at rutinen i seg selv gir et stort læringsutbytte. «Man lærer også 

skinnsykt mye av andre sitt arbeid, så vi får veldig mye igjen for det, det er ikke bare en utgift, 

det er et salgsargument» (S14). 
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Frank er klar på at deling av kunnskap internt er viktig. «Selv om enkelte i bedriften kan 

veldig mye betyr ikke det at han programmereren som satt og gjorde det ene greiene i det ene 

prosjektet faktisk har fått det med seg» (F21). Avdelingen Frank jobber i er fremdeles ganske 

ny, men han har som mål at alle skal dele den kunnskapen de har, fremfor at man skal ha en 

ressursperson å lene seg på. «Men jeg tenker at den kunnskapen må bygges gjennom erfaring, 

faktisk ha gjort håndverket en god stund og ha fokus på det» (F25). Frank forsøker å lære 

videre det han kan. Faglig utvikling er identifisert som et tema, og de vil få eksterne til å 

komme inn og snakke om forskjellige spesialisttemaer (F42). 

Vi som designere skal lage det beste produktet og det betyr at det også skal være lett å 

bruke for funksjonshemmede, det krever ganske mye å komme dit i kulturen sin at det 

er det man tenker man skal gjøre. Vi har ikke holdt på så lenge, så vi er ikke der, men 

det er det jeg ønsker, at dette skal være en del av DNAet vårt. (F27) 

Da loven ble innført i 2013 jobbet bedriften til Åse med å se på hvilke krav det var, hvordan 

man skulle håndtere de, og hvordan de berørte dem (Å3). De utarbeidet fem prinsipper alle 

prosjekter måtte være oppmerksomme på (Å5). I forbindelse med dette lagde de også plakater 

de hang opp på huset, og de arrangerte et heldagsseminar for hele huset i samarbeid med 

Funka (Å37). Plakaten inneholdt informasjon om de forskjellige prinsippene de hadde 

utarbeidet, og konkrete råd. Seminaret ble holdt for alle, hele huset; alle designerne, alle 

prosjektlederne og alle utviklerne, for å ta et kollektivt løft sånn at alle skulle få et visst 

fundament (Å33). Hun påpeker at det derimot kanskje begynner å bli en stund siden og at det 

er på tide med et slikt seminar igjen (Å2). De har forsøkt å ha en ansvarlig for universell 

utforming som fungerer som en go-to person og en ressurs for designerne (Å7, Å8). Fordi de 

også har avdelinger med teknologi og utvikling i bedriften, har det vært viktig at hver 

avdeling har tatt ansvar for å holde sitt fagområde oppdatert. 

Han har laget en egen side på intranettet hvor han har skrevet om universell utforming, og 

hvor han deler gode ressurser og verktøy (M17). Disse anbefalingene deler Michael på 

intranettet hos bedriften (M50). 
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7 Diskusjon 

Resultatene fra intervjuene ble presentert i forrige kapittel. Dette kapittelet tar for seg 

diskusjonen av disse resultatene. Hovedspørsmålet for studien lyder som følger: 

Hvordan inkluderes arbeid med universell utforming ved utvikling og design av IKT-

løsninger? 

Dette spørsmålet besvares gjennom følgende underspørsmål: 

a) Hva og hvordan påvirkes universell utforming i IKT-utviklingsprosjekter? 

b) På hvilken måte sikrer de ulike bedriftene arbeid internt med universell utforming i 

prosjekter? 

Temaene fra den tematiske analysen er i hovedsak benyttet for å belyse disse. I forrige 

kapittel ble temaene presentert hver for seg. I dette kapittelet diskuteres de ulike temaene opp 

mot hverandre for å vise sammenhenger mellom temaene og knytte disse opp mot hverandre. 

Teorien presentert i Kapittel 2 er benyttet for å diskutere spørsmålene. 

7.1 Hva og hvordan påvirkes universell 

utforming i IKT-utviklingsprosjekter? 

Resultatene i denne studien viser at det er flere faktorer som påvirker hva som avgjør om 

universell utforming inkluderes, i hvilken grad og om det i det hele tatt inkluderes i 

prosjekter. Det som utpeker seg er de ulike rollene som deltar på prosjekter, hvilken kunnskap 

de ulike rollene har, og hvilke holdninger de har til loven. 

7.1.1 Roller 

Kunde (eier av IKT-løsningen) utpekes som en svært avgjørende faktor for inkludering av 

universell utforming. I følge Gunnar er kunden en avgjørende faktor for hvilken grad 

universell utforming inkluderes i et prosjekt (G1). Hvor mye fokus de har på det, hvordan det 

blir prioritert, hvordan de ønsker å bruke tid på det, og hvordan budsjettet er. Det kan også 

virke som det er større sjanse for at en kunde ønsker å inkludere arbeid med universell 

utforming dersom de har et nettsted det er stor sjanse for at vil bli ettersett av Difi (Å16, H29). 



66 

 

I tillegg mener Åse at mye avhenger av om en kunde er fra privat eller offentlig sektor. Åse 

har erfart at universell utforming ikke er noe private aktører spør etter (Å19). 

Som flere forfattere viser til bør arbeid med universell utforming og tilgjengelighet inkluderes 

tidlig i prosessen, samt gjennom hele prosessen (Harder & Begnum, 2016; Røssvoll & 

Fuglerud, 2013; Sánchez-Gordón & Moreno, 2014; Scott et al., 2015). Det nevnes av flere i 

denne studien at kunden har et større fokus og krever universell utforming fra start, eller 

krever at loven skal følges. Dette hjelper imidlertid lite dersom det ikke følges opp underveis i 

prosjektene. 

... kunden selv er ikke særlig flinke til å følge opp underveis i et prosjekt og artikulere 

at det er viktig for dem og sånne ting. Det er mer en hygienefaktor som de forventer. 

Og det kan svi litt mot slutten av et prosjekt hvis man ikke har tenkt på det og kunden 

plutselig: ‘Og ja, hvordan står det til med tilgjengeligheten?’ Også kan det være 

konsulenter som ikke har tenkt på det også må man ta ekstra runder. (M32) 

Eksempelet til Michael viser er det viktig at dette fokuset opprettholdes av alle involverte 

parter. Faren ved at hverken kunde eller konsulentfirma har fokus på universell utforming 

gjennom hele prosessen er at det kan føre til dårligere universelt utformede løsninger. I verste 

fall kan man risikere at universell utforming ikke blir tatt hensyn til i det hele tatt, og da heller 

ikke loven. 

Tidligere fikk vi en kravspek [kravspesifikasjon] også sa de lag noe. I den kravspeken 

[kravspesifikasjonen] kunne det stå, dere må følge WCAG standarden, og det var det. 

Hvis vi skulle levere et tilbud på et prosjekt trengte de kanskje også beskrivelse av 

hvordan har dere tenkt å opprettholde uu i det vi skal lage. Og da skrev vi noe svada i 

tilbudet, men i etterkant når vi satt og jobbet med det, var det ingen som sjekket opp, 

og vi hadde heller ingen intensjon om å gjøre det, vi vant jo. Og det viktigste er hele 

tiden å bare levere. (H37) 

Selv om uttalelsen til Helene er satt noe på spissen, viser det likevel viktigheten av at kunde, i 

tillegg til å ha fokus, også bør være flink til å følge opp arbeidet underveis. Oppfølgning 

underveis spesifikt fra kunder ser ikke ut til å være nevnt i studien til Harder og Begnum 

(2016). Harder og Begnum (2016) intervjuet 13 informanter fra 12 IKT-prosjekter som har 

lykkes med å sikre universell utforming. Flere av disse informantene anses å ha et sterkt 
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profesjonelt engasjement for universell utforming – noe informantene selv anså som 

nødvendig av minst en person for å øke engasjement og kompetanse blant teamet eller 

interessenter. På grunnlag av dette antar jeg oppfølgning spesifikt fra kunde ikke har blitt 

ansett som nødvendig blant informantene, fordi det har vært noen som har sikret fokus 

gjennom hele prosjektet. Resultatene i dette studiet viser derimot at oppfølgning fra kunde 

kan være svært viktig, i enkelte tilfeller også avgjørende. Selv om kunde har presisert krav om 

universell utforming i begynnelsen av et prosjekt, er det som eksempelet til Helene viser, 

ingen garanti for at det blir opprettholdt. Kunder kan risikere og ikke få levert det de i 

utgangspunktet har forespurt og betalt for. De kan også risikere å være uvitende om det. Frank 

støtter opp uttalelsen til Helene. Han mener mange bedrifter benytter universell utforming 

som markedsføring for å vinne prosjekter (F24). Selv om en bedrift markedsfører at de er 

dyktige på universell utforming, betyr ikke dette nødvendigvis at hverken kunnskapen eller 

fokuset på universell utforming eksisterer blant alle i bedriften. Det er heller ingen garanti for 

at bedriften har en eller flere personer med det sterke engasjementet som Harder og Begnum 

(2016) viser til. 

Utdragene til både Helene og Frank kan også tyde på at kunde bør ha kunnskap om hva 

universell utforming faktisk innebærer. Dette er derimot noe flere av intervjuobjektene i 

denne studien påpeker: kunde mangler kunnskap om universell utforming. Dette knyttes 

spesielt til hvilke forventninger kunde har til hvilken jobb konsulentfirmaene gjør i 

forbindelse med universell utforming. Åse forteller blant annet dette: 

De vet om det og de er opptatt av det, på offentlig hvert fall, men av og til tenker de at 

det skal vi bare fikse, vi skal komme inn og være eksperter også skal vi fikse, så lar det 

seg fikse hvis vi bare tenker igjennom navigasjonen, og vi må tenke gjennom farger. 

Men så forstår de ikke helt at det for eksempel også krever hvordan de skal forvalte 

eller jobbe med innholdet. ... De har kanskje ikke reflektert over hva det krever av dem 

selv som organisasjon. De tenker at det er noe de kan kjøpe inn via oss eller at vi kan 

teste det, og så er det greit. Men hvis man skal jobbe godt med det [universell 

utforming] og ha et velfungerende nettsted over tid så må de også jobbe med det og 

kunne det. (Å23, Å24). 

Dette støttes opp av Solveig: «Ja, vi merker jo at de [kundene] krever at vi kan det også 

merker jeg jo at de egentlig ikke kan det selv, men de bare forventer at vi skal kunne det» 

(S28). Gunnar forteller også noe liknende: «... jeg har fått mange spørsmål typisk hva må man 
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gjøre for å dekke og være innenfor WCAG målet, men så vet man ikke hvorfor, det er bare 

fordi noen sier eller så får du bot» (G39). I studien gjennomført av Harder og Begnum (2016) 

ble det nevnt av 11 av 13 informanter at en riktig forståelse av hva universell utforming 

faktisk er og en riktig forankring, var en fremmende faktor. Alle 13 uttalte at det også kunne 

være en hindrende faktor. Dette gjaldt alle nivåer. Både på organisatorisk, prosess og 

personlig nivå. Det at dette nevnes som både fremmende og hindrende faktorer viser hvor 

viktig det er, og hvilken betydning riktig forståelse av universell utforming kan ha for 

resultatet av et prosjekt. «Uten en forståelse av hva UU er blant interessenter slik som ledere 

og kunder, vil ikke prosjekter bli gitt de riktige ressursene de trenger for å lykkes» (Harder & 

Begnum, 2016, s. 8, min oversettelse). 

Som nevnt tidligere mener et flertall av informantene i studien til Harder og Begnum (2016) 

at å ha et sterkt profesjonelt engasjement for universell utforming er nødvendig for å heve UU 

kompetanse og engasjement blant medlemmer på teamet og interessenter. Selv om det kun var 

Gunnar (G58) som sa noe lignende under intervjuet, mener jeg engasjement kommer tydelig 

frem som en positiv påvirkende faktor i dette studiet. I studien til Harder og Begnum (2016) 

diskuteres i hovedsak denne påvirkningen i prosjekter. I denne studien vises dette også som er 

positiv faktor for bedriften intervjuobjektene selv jobber i. Uten å kunne fastslå dette, antar 

jeg at dette engasjementet kan ha en positiv og smittende effekt på kollegaer. På hver sin måte 

forsøker både Gunnar og Michael, Solveig og Frank å bidra til et høyere fokus på universell 

utforming internt i sine bedrifter. Dette på grunn av sin interesse og engasjement rundt teamet. 

De forsøker å dele sin kunnskap med andre. De har (enten internt og/eller eksternt) holdt kurs, 

foredrag eller gjesteforelesninger om universell utforming. Noen av de er aktive med å 

blogge. De deler erfaringer, tips og anbefalinger om universell utforming både internt og 

eksternt. Solveig har blant annet vært med på å bidra til at bedriften hun jobber i har fått en 

quality assurance (QA) som en felles rutine som gjennomgås før alle prosjekter ferdigstilles. 

Selv sier hun at hun har vært primus motor for universell utforming der hun jobber (S9). 

Gunnar jobber som fagleder for universell utforming. Han hjelper blant annet med å få 

kollegaer i gang med universell utforming på prosjekter. Michael hadde ansvar for å utarbeide 

rutiner knyttet til universell utforming når loven om universell utforming av IKT-løsninger 

ble innført. Selv om dette arbeidet ikke endte som en felles rutine, har Michael likevel jobbet 

med å spre det han jobbet med internt. Det at løsninger ikke designes med høy nok kontrast på 

tekst og bakgrunn belyses som en utfordring av fler. Dette er noe Michael mener hans 

designkollegaer har fått et høyere fokus på. Han forteller:  
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Det jeg kanskje har fått mest suksess på i hvertfall i min bedrift, er de grafiske 

designerne, hvor det virker som alle nå, jobber de med farger, så sjekker de 

kontrasten. Det er den enkleste tingen å faile på, men kanskje også den som er mest 

tungvint å rette på i etterkant fordi det går utover balansen i et grafisk design. (M14) 

For Rita sin del var det en engasjert kollega som førte til at hun lærte om universell utforming 

(R2). Kollegaen fungerte som en go-to person, en ressurs hun kunne spørre og få hjelp fra. Da 

denne personen sluttet resulterte dette i at hun var nødt til å lære mer om universell utforming 

på egenhånd. Helene viser derimot en litt annen side av det å ha engasjerte kollegaer. Selv om 

hun selv ikke er spesielt engasjert når det gjelder universell utforming, har hun kollegaer som 

er det (H11). Dette har resultert i at hun selv har blitt stående på sidelinjen og latt de gjøre det 

de er gode på. Eksemplet til Helene viser også at det kan være «fallgruver» ved det å ha 

engasjerte kollegaer. Man kan anta at i dette tilfellet har det ført til at Helene ikke behøver å 

fokusere noe særlig på universell utforming selv fordi andre har tatt dette ansvaret. I bedriften 

til Åse har de valgt å ha go-to personer som de ansatte kan støtte seg på (Å8). Har man 

personer rundt seg som man kan støtte seg på, krever det kanskje ikke at du selv er nødt til å 

sette deg noe særlig inn i det selv. Dette kan derimot få konsekvenser når man skal jobbe på 

prosjekt og ikke skal jobbe med noen av disse engasjerte menneskene. 

7.1.2 Andre faktorer 

Tidspress er også en faktor som trekkes frem som en utfordring når det gjelder inkludering av 

universell utforming. Helene forteller at det er et stort fokus på å få levert IKT-løsninger 

innenfor de gitt tidsrammene. «... det viktigste er hele tiden å bare levere» (H37). Hun 

påpeker at på fastprisprosjekter har man lite spillerom (H34). Er det pågående prosjekter, har 

man mer tid til å gjøre ting ordentlig. Tidspress er noe også Michael og Åse nevner som en 

utfordring (M51, Å30). Dette støttes opp av flere forfattere som en utfordring (Harder & 

Begnum, 2016; Putnam et al., 2012; Trewin et al., 2010). 

I studien til Harder og Begnum (2016) nevnes det at et tidlig fokus og en positiv holdning til 

universell utforming og «brukervennlighet for alle» i en iterativ prosess, kan begrense 

nødvendigheten for omfattende ressurser. Både Gunnar og Michael forteller at dette ikke 

alltid skjer. 
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... det kan svi litt mot slutten av et prosjekt hvis man ikke har tenkt på det [universell 

utforming] og kunden plutselig "Og ja, hvordan står det til med tilgjengeligheten?" 

Også kan det være konsulenter som ikke har tenkt på det også må man ta ekstra 

runder. Så vi kjører litt cowboy taktikk i forhold til tilgjengelighet også, som jeg synes 

er kjempe synd, men det er nettopp det, tidspress ...(M33) 

Gunnar viser til et lignende eksempel, hvor man har hatt et delvis fokus fra start: 

Jeg har selv vært i flere prosjekter hvor man har fått en sånn feilbonansa på tampen 

hvor man virkelig har begynt å teste også ser man at kanskje sånne banale ting som at 

kontrastene er for dårlige, for du har ikke tenkt på det. Så skal du begynne å justere 

det, så det kanskje på bekostning av hele det visuelle uttrykket som designerne prøvde 

å skape. Og så må du begynne å f***e allerede der hvordan ting spiller på lag. Og det 

blir feil, og fordyrende. (G46, G47) 

I eksempelet forteller Gunnar at det ikke kun er økt bruk av tid eller økte kostnader det 

manglende fokuset kan føre til. Det kan også føre til endringer som kan være negative for 

designet av løsningen. Dette er noe også Solveig trekker frem, men hvor fokuset mangler hos 

andre bedrifter som er med å utvikle IKT-løsninger. Hun forteller: 

Vi driver ikke med interaksjonsdesign, det er et søsterselskap som gjør og det ... det vi 

merker er at det er litt tungt når vi ikke har in-house interaksjonsdesignere eller 

designere og få alt på stell. Sånn som kontraster, den eldste retningslinjen, sliter vi 

fremdeles med, at de ikke sjekker kontraster og bruker feil verktøy. ... når du gjør det 

etter vi har begynt å implementere så tar det også mye lenger tid. Også skal det til ny 

godkjenning hos kunde. Men så sier kunde at "nei det var jo ikke dette vi godkjente, 

disse fargene er for blasse, eller for skarpe". Så det blir så utrolig mye ekstra arbeid 

bare med dette med kontraster. (S18) 

Noe som er viktig å trekke frem fra eksemplene presentert over er at det manglende fokuset 

kan føre til uheldige endringer. I enkelte tilfeller, kan det være endringer som ikke er mulig å 

gjøre. Sánchez-Gordón og Moreno (2014) mener mangel på oppmerksomhet tidlig i 

utviklingen kan føre til at løsninger har store mangler med tanke på tilgjengelighet. En del 

arbeid med tilgjengelighet krever oppmerksomhet fra tidlig stadier fordi retrofitting av 

løsninger for tilgjengelighet noen ganger kan være umulig (Sánchez-Gordón & Moreno, 
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2014). Selv om Sanches hovedsakelig trekker frem dette fra ståstedet til en programmerer, 

mener jeg dette også kan kobles til designarbeid. Slik eksempelet til Solveig viser. I dette 

tilfellet er det derimot ikke teknisk umulig, men det kan være en endring som er umulig å 

gjennomføre fordi kunde ikke godkjenner det, det ikke er innenfor budsjettet, eller det rett og 

slett ikke er tid til å gjøre endringen. 

7.1.3 Utdannelse og kunnskap 

Selv om vi i Norge har fått en lov for å unngå diskriminering og utestengelse av mennesker i 

samfunnet, hjelper det lite dersom de som designer og utvikler bygninger, produkter og 

tjenester ikke har kunnskap om hvordan de skal gjøre det. En helt avgjørende og kritisk faktor 

for å kunne designe og utvikle universelt utformede løsninger er kunnskap om hvordan dette 

kan gjøres. Selv om vi har en lov, er det etter Gunnar sin mening en lang vei å gå før 

universell utforming er allmennkunnskap i bransjen (G60). Hvem er ansvarlig for dette? Og, 

hvordan sikres det for denne kunnskapen? 

I studien til Freire et al. (2008) konkluderer de med at en av hovedforklaringene til det lave 

antallet av respondenter som var oppmerksomme på tilgjengelighet, kunne være mangel på 

opplæring om tilgjengelighet ved web utvikling. I følge Harder og Begnum (2016) blir 

kompetanse ansett som en av de seks viktigste faktorene for å sikre universell utforming. 

«Mer enn halvparten av informantene nevner at mangel på kunnskap og erfaring angående 

UU vil skade teamet sin evne til å implementere UU» (Harder & Begnum, 2016, s. 9). Alle 

informantene nevner på en eller annen måte at en forståelse av universell utforming og 

brukervennlighets-kultur på alle nivåer er viktig. 

Utdanning og kursing er essensielt for å få opp kunnskapsnivået når det gjelder universell 

utforming og tilgjengelighet. Ut i fra svarene til intervjuobjektene i denne studien angående 

hvor de lærte om universell utforming, kan det indikere at det er en mangel på inkludering av 

læring om universell utforming ved enkelte studier. Flertallet har høyere utdannelse fra Norge 

og utenlands, innen både design og IT. Intervjuobjektene forteller de kun har blitt introdusert 

for temaet på studie. Dersom de har jobbet med universell utforming, har det vært på eget 

initiativ. Med tanke på at intervjuobjektene har fra 5-19 års arbeidserfaring (se oversikt i 

Tabell 1 på side 30), er det kanskje ikke så rart at universell utforming ikke var inkludert i 

undervisningen. Dette kan antyde at man tidligere har vært avhengig av at arbeidsplassene er 

pådrivere, eller at man selv har vært interessert og hatt et visst engasjement, for å lære om 
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universell utforming. Alle intervjuobjektene uttaler at de hovedsakelig lærte om universell 

utforming etter de startet å jobbe. Dette har enten vært på eget initiativ, eller så har bedriftene 

de jobber for arrangert kurs, eller de har deltatt på foredrag arrangert av eksterne aktører. 

Drivet for å lære mer om universell utforming bør ikke kun hvile på eget initiativ eller de 

forskjellige bedriftene i privat og offentlig sektor. Drivet bør også ligge på 

utdanningsinstitusjonene i Norge; universitetene, høyskolene og privatskolene. De har også et 

samfunnsansvar de må ta tak i. Det er de som skal være med på å forme og forberede deg som 

student slik at man klar for arbeidslivet. Dette støttes opp av The Teach Access Initiative
17

. 

Ladner og May (2017) hvis arbeidstakere
18

 er formelle støttespillere til Teach Access 

Initiative, mener studenter bør lære hvordan man designer og utvikler for den høye 

variasjonen av menneskelige evner. Dette mener også Freire et al. (2008). Hadde fag innen 

relevante studier inkludert universell utforming der det var naturlig, kan det være at universell 

utforming også hadde vært en mer naturlig del i utviklingsløp av IKT-løsninger. For som 

Helene sier: «Det er litt kjedelig at UU [universell utforming] blir en sånn sidegreie hele 

tiden, sånn helt på slutten, sånn by the way husk UU. Kunne det ikke bare vært en del av alle 

fagene. Sånn at det kommer inn» (H31). 

I Norge finnes det en aktør kalt Universell som arbeider på oppdrag fra 

Kunnskapsdepartementet (KD) som en nasjonal pådriverenhet for universell utforming, 

inkluderende læringsmiljø og utdanningsinstitusjonenes læringsmiljøutvalg (LMU) i høyere 

utdanning (Universell, 2017). De gir økonomisk støtte til prosjekter i høyere utdanning som 

har som hensikt å øke kompetansen om universell utforming som fagbegrep, og øke omfanget 

samt kvaliteten på undervisningen. Fra 2007 til 2013 har de delt ut om lag 7 millioner kroner i 

støtte til ulike utdanningsinstitusjoner
19

. Kjetil Andreas Knarlag, prosjektleder ved Universell 

(e-post, 4. mai 2017) kan fortelle at mange prosjekter har ført til permanente tilbud til 

studenter innen tematikken og økt kunnskap hos de ansatte. Selv om flere fagfelt er i fint driv, 

synes han utdanningssektoren ikke har kommet veldig langt når det gjelder utvikling av 

universell utforming innen egne fagområder. Han påpeker også at de får få søkere, selv om 

han tror dette kan skyldes at det er beskjedne midler til utdanningstiltak, og ingen 

forskningsmidler å by på. Han forteller videre: 

                                                 
17

 Et initiativ for å lage en modell for hvordan å undervise og trene studenter av teknologi for å skape 

tilgjengelige opplevelser: http://teachaccess.org/ 
18

 May jobber for Adobe. Ladner jobber for University of Washington. 
19

 Hentet 9. Mai 2017: http://universell.no/universell-utforming/kompetanseheving/tidligere-tildelinger/  

http://teachaccess.org/
http://universell.no/universell-utforming/kompetanseheving/tidligere-tildelinger/
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Ikke mange søkere har kommet fra IKT-området, vi har hatt søknader fra Høgskolen i 

Østfold, Høgskolen i Oslo og Akershus (blant annet mastergradsmiljøet) og 

Høgskolen i Sør-Trøndelag (nå NTNU) som hadde et kurs mht web. Vi har faktisk 

aldri fått søknader fra UiO, det er i grunnen litt rart. Vi ser ut til å nå 

profesjonsutdanningene lettere, men det ønsker vi å gjøre noe med i vår markedsføring 

av midlene. (Kjetil Andreas Knarlag, prosjektleder ved Universell, e-post, 4. mai 

2017) 

Til tross for arbeidet til Universell, ligger ansvaret fremdeles på de ulike institusjonene. Det er 

dem selv som må ta tak i det. For noen institusjoner kan det være her terskelen ligger. I likhet 

med IKT-bransjen kan det også være slik at mange i utdanningssektoren ikke har den 

nødvendige kunnskapen om universell utforming som trengs for å sette i gang et slikt tiltak. 

7.2 På hvilken måte sikrer de ulike bedriftene 

arbeid internt med universell utforming i 

prosjekter? 

Blant intervjuobjektene er det kun bedriften til Solveig som har felles rutiner når det gjelder 

universell utforming. De har en quality assurance (QA) de gjennomgår før hvert prosjekt 

ferdigstilles. Denne QAen fungerer som en kvalitetssikring for universell utforming av 

prosjektene de leverer. Noe som kan anses å være bakgrunnen for at det er mulig Solveigs 

bedrift å ha QA gjennomgangen som en rutine, kan være på grunn av måten de jobber på 

prosjekter. Som regel er de eneste bedrift ansvarlig for frontend utvikling på prosjekter. I 

tillegg opplyser Solveig om at ledelsen er svært positiv. Hun forteller at det ikke bare er en 

utgift: «... det er et salgsargument. Det har ikke vært noe problem å få satt av timer av 

ledelsen til dette her, fordi man ser at det er så viktig» (S13). 

Åse forteller mye om hvilke tiltak de har gjort internt for å forsøke å sikre arbeid med 

universell utforming. Hun synes derimot det å stille direkte krav til hva eller hvordan de 

ansatte skal jobbe med universell utforming på prosjekter ikke passer med hvordan de jobber. 

Hun forteller dette: 

... vi har egentlig satset mer på å få et grunn nivå av kunnskap inn i folk sånn at de kan 

ta det med seg, den kunnskapen inn i sin prosess. I stedet for å være et slags design 
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politi, det blir vanskelig for oss å gjøre, det strider litt i mot kulturen for vi har en veldig 

sånn kultur på at designere skal få lov til å være lead i sine prosjekter. Vi skal stole på 

de. De skal få løse sine egne problemer, være der hvis de trenger hjelp så klart, men vi 

har ikke lyst til å være en sånn overvåkningsinnstans. Så da må vi få til kvalitetssikring 

på en annen måte og det er egentlig kanskje gjennom å heve kompetansen på alle. 

(Å35) 

Selv om de har innført fem prinsipper som alle prosjekter må ta hensyn til, og hengt opp 

plakater på kontoret om universell utforming innrømmer Åse at det fremdeles ikke er helt 

inkludert i designprosessen. Hun utdyper dette slik: «... jeg ser at vi av og til korrigerer 

hverandre. At folk kommenterer på hverandres prosjekter at det kanskje særlig på ting det lett 

kan stilles spørsmålstegn ved det blotte øyet, som f.eks. kontrast eller tekst oppå bevegelig 

bilde» (Å10). Deres måte å gjøre kvalitetssikring på er gjennom å heve kompetansen på alle 

ansatte. Som nevnt tidligere presiseres det i studien til Harder og Begnum (2016) at forståelse 

av universell utforming og brukervennlighets-kultur på alle nivåer er viktig. Dette er noe de 

har forsøkt å få til i bedriften til Åse. For ca. to år siden arrangerte de en fagdag om universell 

utforming for hele bedriften. Her deltok både prosjektledere, designere og utviklere. I tillegg 

har hver avdeling en go-to person som er faglig dyktig på universell utforming og som 

fungerer som en ressurs for de ansatte. De forsøker å være oppmerksomme på hvem som 

jobber på de ulike prosjektene. Åse forteller følgende: «Noen prosjektledere vet mye om det 

selv, og noen designere vet mye om det selv. Særlig seniordesignere. Hvis vi har prosjekter 

hvor det f.eks. er flere junior designere må vi passe litt mer på da» (Å38). Når det gjelder 

fagdagen de arrangerte får jeg inntrykk av at Åse har litt dårlig samvittighet fordi hun synes 

det er lenge siden den ble holdt. Hun mente det var på tide å gjøre dette på nytt igjen (Å2). 

Som nevnt tidligere er avdelingen Frank jobber i ganske ny, og de har ikke fått på plass 

rutiner rundt universell utforming enda.  For Frank er det noe som derimot er viktigere enn 

rutiner:  

For meg er det først og fremst det store spørsmålet hvordan vi klarer å gjøre det der 

til en iboende del av kulturen vår at alle tenker automatisk på de prinsippene som 

handler om kontraster, størrelse, hvordan ting tagges opp, enkelthet, og som egentlig 

bare er forlengelse av hva god design i utgangspunktet er.  (F38) 
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Der det har dukket opp spørsmål vedrørende universell utforming, forsøker Frank å lære bort 

det han kan. 

I bedriften til Gunnar er det opp til hver enkelt ansatt og hvert prosjekt hvordan de jobber med 

universell utforming. Som Gunnar selv sier driver de med en intern misjonering for å sette 

fokus på universell utforming og de prøver å pakke det inn på en «ikke-kjedelig» måte (G9). 

Han nevner ett konkret eksempel: 

Vi kjørte f.eks. fagdag hvor vi rigga en stand hvor du kunne komme og teste litt 

forskjellige skavanker på kroppen selv og sånne hansker som får hendene dine til å 

vibrere og sånn promillebriller og briller som tar ned kontrastsynet ditt og noen sånne 

praktiske ting du kunne gjøre med dette stæsjet for å få en litt sånn aha opplevelse. 

Det var noen som spilte bordtennis med disse promilleslalombrillene og de hanskene, 

for å kjenne litt på utfordringen. Så vi har gjort mye av sånt, men det er mer for å 

vekke interesse eller gjøre folk oppmerksomme på det. (G9) 

Å selv forsøke å føle eller se hvordan en praktisk oppgave kan gjennomføres av en med 

funksjonsnedsettelse, ble sett på av flere som lærerikt, og ikke minst engasjerende (F6, R5, 

G6). «Når man får se hvordan en blind går gjennom en nettside. Hva som er viktig for de. 

Når man få ser hjelpemidler bli brukt i praksis, men også få prøve de selv. Man får mer 

forståelse av hvordan koden bør være» (R5). 

I bedriftene til Michael, Rita og Helene er det i likhet med Gunnar, opp til hver enkelt person 

og hvert prosjekt hvordan universell utforming inkluderes. Ettersom det ikke stilles noen krav 

til rutiner kan kvalitetssikring av universell utforming være vanskelig å opprettholde i alle 

prosjekter. Selv om enkeltpersoner har egne rutiner, eller gjør kvalitetssikringer (slik som 

Michael som selv har en slags QA han gjennomgår eller Rita som har enkelte tester hun alltid 

gjør) er det ingen garanti for at det samme sikres av noen andre i bedriftene. Bedriftene kan 

derfor ikke være sikre eller trygge på om kvaliteten på løsningene de leverer er godt nok 

utformet med tanke på universell utforming. Det faktum at ansvaret tilsynelatende ser ut til å 

overlates til de ansatte kan derfor være risikabelt. Fra et kritisk synspunkt kan man anta at 

arbeid med universell utforming avgjøres av tilfeldigheter. Spesielt dersom flere av de ansatte 

ikke har et sterkt profesjonelt universell utforming engasjement. Som nevnt tidligere ble det 

ansett å være nødvendig av minst en person for å øke engasjement og kompetanse blant 

teamet eller interessenter i studien til Harder og Begnum (2016). Dersom man ikke har 
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rutiner, mangler kunnskap og ingen har dette engasjementet, hvordan skal universell 

utforming da sikres? 

En måte å gjøre kvalitetssikring kan være å få eksterne eksperter eller firmaer til å gjøre tester 

knyttet til universell utforming. Dette har de gjort hos Helene (H21). Etter Gunnar sin mening 

er dette noe man derimot ikke lærer noe av. 

... du får noen til å sjekke siden og får en rapport tilbake også gjør du noen fikser og 

får de til å teste på nytt. Men hvis du sitter der sammen med de og ser ting feiler og 

skjønner det, og samarbeider med på andre siden av bordet, funker det veldig mye 

bedre» (G7). 

Selv om læring om universell utforming kan bli ansett som essensielt for å lage bedre 

universelt utformete løsninger er det ikke sikkert denne læringen blir ansett som like viktig av 

alle. 

Til tross for at det er mangel på rutiner nevnes det av alle at de fleste, dem selv inkludert, 

benytter verktøy for å teste ting spesielt knyttet til WCAG 2.0. En studie gjort av Yesilada et 

al. (2009) viser at bruk av verktøy, og å gjøre tester, krever kunnskap om universell utforming 

for at resultatene skal være pålitelige og av god kvalitet. Dette er noe også Gunnar nevner. 

Han trekker frem dette eksempelet angående testing med skjermleser: «Så lenge du ikke har 

førstehåndserfaring med det, tester du gjerne feil med skjermleser fordi du ikke kan bruke 

det» (G27). Det neste utdraget fra intervjuet til Helene kan tolkes som en bekreftelse på at 

utsagnet til Gunnar stemmer:  

Jo, altså vi brukte et sånt verktøy. Det var en plugin for å høre siden, så den leser den 

opp, så vi skulle prøve å navigere oss gjennom nettsiden. Det gjorde vi litt. Bare for å 

sjekke. Men så er det den, "hva er det jeg egentlig ser etter?". (H28) 

Gunnar trekker også frem et annet eksempel hvor gir et eksempel på hvorfor kunnskap om 

testverktøy er så viktig: 

... i dag er det veldig mye JavaScript, JavaScript applikasjoner, og idet siden starter 

opp så har du noen HTML der også kjører det JavaScriptet så henter det enda mer 

HTML og innhold putta inn i siden, og det verktøyet de brukte der det testet siden før 

det JavaScriptet hadde kjørt. Sånn at du i realiteten testet en tom nettside, eller nokså 
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tom, også lyser alt grønt, også "yey" her funker ting, men så er det nettopp på grunn 

av at du ikke vet hva du tester. (G18) 

Eierne av IKT-løsningene (kundene til konsulentfirmaene), altså virksomhetene som benytter 

IKT-løsningene i sin kontakt med innbyggerne og kunder har ansvaret for å sørge for at 

kravene i forskrift om universell utforming av IKT-løsninger følges (Direktoratet for 

forvaltning og IKT, 2016a). Dette påpekes også av Solveig (S29). Likevel har man som 

leverandør (konsulentfirmaene) av en løsning et ansvar for at det en leverer, samsvarer med 

de kravene kunden har stilt. Om kravene er innenfor rekkevidde i forhold til tid og budsjett er 

en vurdering prosjektansvarlig må ta. Naturlig nok kan det oppstå uforutsette ting underveis 

som bidrar til økt bruk av tid, slik flere eksempler i denne diskusjonen viser. Selv om 

konsulentfirmaene har et ansvar overfor kundene har de også har et ansvar overfor samfunnet. 

Dette er derimot et ansvar vi alle har, ikke kun konsulentfirmaene. «Tilgjengelighet må bli 

håndtert som en alvorlig sak, og bør involvere regjering, lærere og hele samfunnet til å 

promotere bevissthet» (Freire et al., 2008, s. 95, min oversettelse). Arbeid med universell 

utforming er noe vi alle må bidra med. Det bør også være noe konsulentfirmaene kan stille 

krav til overfor sine kunder. Eller er det slik at kundene har så stor makt at konsulentfirmaene 

ikke våger, i fare for og ikke vinne anbud på prosjekter? 

Flere av utdragene som er trukket frem for å belyse underspørsmålene i denne diskusjonen, 

viser at det bør implementeres rutiner. Selv om alle på sin måte forsøker å dele kunnskap og 

forsøker å bidra til en økt bevissthet blant sine kollegaer og ansatte, kan det være risikabelt og 

kun sette lit til at bevissthet og kunnskap er tilstrekkelig. 

Diskriminerings og tilgjengelighetsloven ble ikraftsatt for å sikre brukere en større 

inkludering i samfunnet. Selv om målet og fokuset for universell utforming og tilgjengelighet 

er på brukerne, er ikke dette noe som kommer tydelig frem hverken i resultatene eller her i 

diskusjonen i denne studien. Dette kan naturligvis skyldes min mangel på fokus på brukerne 

under intervjuene, men det er heller ikke noe intervjuobjektene selv trekker frem i noen særlig 

grad. Brukeren fremtrer som et indirekte mål, når målet i realiteten er å nå brukeren. 
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8 Konklusjon 

Denne studien har hatt som hensikt å sette lys på de som designer og utvikler IKT-løsninger, 

og bidra til innsikt i hvordan disse arbeider med universell utforming. Dataene i denne studien 

er basert på semi-strukturerte intervjuer av syv konsulenter fra syv ulike konsulentfirmaer. 

Forskningsspørsmålet for studien lyder som følger: 

Hvordan inkluderes arbeid med universell utforming ved utvikling og design av IKT-

løsninger? 

Dette vil jeg nå forsøke å besvare ved hjelp av diskusjonen av underspørsmålene fra forrige 

kapittel. 

a) Hva og hvordan påvirkes universell utforming i IKT-utviklingsprosjekter? 

Fokus, oppfølgning fra kunde og kunnskap er viktige faktorer som anses å påvirke hvordan 

arbeid med universell utforming inkluderes. Kunnskap, og oppfølgning fra kunde kan anses å 

være avgjørende for om universell utforming i det hele tatt inkluderes. Universell utforming 

er ikke allmennkunnskap i bransjen. Det nevnes at enkelte bedrifter bruker universell 

utforming som markedsføring for å vinne prosjekter, når det i realiteten ikke er en kunnskap 

som er felles blant alle de ansatte. Dersom kunden ikke er flink til å følge opp arbeid med 

universell utforming underveis i et prosjekt, kan de risikere at universell utforming ikke følges 

opp i det hele tatt.  

Selv om vi i Norge har fått en lov som skal sikre universell utforming, sikrer loven derimot 

ikke utdannelse og kunnskap om universell utforming. Dette trenger et større fokus.  

a) På hvilken måte sikrer de ulike bedriftene arbeid internt med universell utforming i 

IKT-prosjekter? 

Et flertall av intervjuobjektene svarer at arbeid med universell utforming er opp til hver enkelt 

konsulent og hvert prosjekt de er på. Det er kun ett intervjuobjekt som uttaler at de har en 

felles rutine for kvalitetssikring av universell utforming på alle prosjekter de leverer. Selv om 

alle på hver sin måte forsøker å dele kunnskap og bidra til økt bevissthet blant sine kollegaer 

og ansatte, gir ikke dette en sikker kvalitetssikring av universell utforming. Iverksettelse av 

rutiner kan derimot bidra til økt kvalitetssikring. 
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8.1 Svakheter ved studiet 

Forskningsspørsmål og fokus for denne studien har endret seg siden oppstart. Opprinnelig var 

jeg svært fokusert på å se spesifikt på rutiner bedriftene hadde rundt universell utforming.  

Dette fokuset førte til at spørsmålene som ble formulert til intervjuene tok utgangspunkt i 

dette. Som resultatene i denne studien viser, stemmer derimot ikke denne forutinntatte 

meningen. På bakgrunn av det store fokuset på rutiner, kan mangelen på et mer generelt fokus 

på universell utforming ha ført til en begrenset innsikt i arbeidet konsulentbedriftene gjør med 

universell utforming. I tillegg vil jeg trekke frem at min lille erfaring med intervjuer, og den 

lille innsikten jeg hadde i det praktiske arbeidet med universell utforming, kan ha ført til 

manglende oppfølgingsspørsmål rundt flere temaer. Dette kan også ha bidratt til begrenset 

innsikt. 

Det å gjennomføre intervjuer med kun én person som intervjuer er ikke optimalt. For ikke å 

risikere å bryte flyten under intervjuene ble det ikke tatt noen notater under intervjuene. Her 

kan jeg ha mistet informasjon fra kroppsspråket til intervjuobjektene som kunne gitt bedre 

beskrivelser, og som også kan ha vært avgjørende for tolkninger av utdrag i transkriberingene. 

Det faktum at intervjuene ble gjennomført i en annen kontekst enn det som ble vurdert kan 

også anses som en svakhet (Lazar et al., 2010). Svarene og diskusjonene som oppstod i denne 

studien er basert på hva deltakerne husket. På bakgrunn av dette kan det derfor også være 

avvik ved svarene som ble gitt av intervjuobjektene. 

8.2 Fremtidig arbeid 

Hvordan man jobber med universell utforming er et tema som er aktuelt innen mange fagfelt. 

Det er også viktig at det belyses, slik at man kan gjøre forskning som kan bidra til å forbedre 

tilnærminger, metoder og prosesser til universell utforming. 

Som flere forfattere utdyper, er ikke WCAG 2.0 tilstrekkelig for å sikre universell utforming 

(Calvo et al., 2016; Power et al., 2012; Rømen & Svanæs, 2012; Vigo & Harper, 2013). Til 

tross for kritikken av WCAG 2.0, er retningslinjene de eneste kravene i forskrift om universell 

utforming av IKT-løsninger. Har loven på noen måte bidratt til mer tilgjengelige IKT-

løsninger i Norge? Dette er et konkret spørsmål det vil være interessant å følge opp. 
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Et annet viktig spørsmål knyttet til utvikling av IKT-løsninger i Norge er hvilket fokus man 

har på universell utforming. Er fokuset generelt på universell utforming eller er det viktigste å 

oppfylle kravene i loven? Blir for eksempel de syv prinsippene for universell utforming 

inkludert? Forskning på de overnevnte spørsmålene kan bidra til viktig innsikt i verdien av 

lovpålegg som skal sikre universell utforming av IKT-løsninger. 

Resultater fra denne studien viser at innsikt i holdninger til, og fokus på universell utforming 

er viktig å kartlegge blant alle designere og utviklere, uavhengig av interesse og om de har 

jobbet med suksessfulle universell utforming prosjekter. De fremmende og hindrende 

faktorene Harder og Begnum (2016) presenterer i sin studie kan brukes som et rammeverk for 

å belyse den generelle holdningen til, og fokuset på universell utforming i IKT-bransjen. 

Utgangspunktet for denne oppgaven var å gjøre en etnografisk studie for å se på de ulike 

prosessene knyttet til universell utforming internt i Netlife Research. Basert på resultatene i 

denne studien, mener jeg en slik studie er enda mer aktuelt å gjennomføre. Ikke nødvendigvis 

hos Netlife Research, men generelt hos en bedrift som driver med design og utvikling av IKT-

løsninger. Dette mener jeg derimot krever en del forkunnskap av den som gjennomfører 

studiet, og ikke minst krever det en utvidet tidsramme for prosjektet. 
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Vedlegg A – Intervjuguide 

Formålet med studien er å se på hvordan loven om universell utforming av IKT-løsninger 

fungerer i praksis. Fokuset er på rutiner og prosesser bedrifter som lager IKT-løsninger har 

rundt testing opp mot WCAG 2.0, og hvilke utfordringer de møter på. 

Studien gjøres i forbindelse med en masteroppgave ved Universitetet i Oslo og gjennomføres 

for ekstern oppdragsgiver, Netlife Research. Deltakelse i denne studien er anonym. Denne 

anonymiteten opprettholdes også ovenfor Netlife Research. Det vil kun være meg og, hvis 

nødvendig, intern veileder fra Universitet i Oslo, som har tilgang til data fra intervjuet. Jeg 

skal foreta notater og lydopptak under intervjuet. Lydopptak slettes etter transkribering. 

1. Fortell litt om hva du jobber med, og hva din rolle er? 

a. Hvor lenge har du jobbet som …? 

2. Hvor lærte du om universell utforming? 

a. Skole / Kurs / Kollegaer / Lest meg opp på egenhånd 

3. Hva tenker du om ditt eget kunnskapsnivå når det gjelder universell utforming? 

4. Hvor har du lært om WCAG 2.0? 

a. Skole / Kurs / Kollegaer / Lest meg opp på egenhånd 

 

5. Har dere felles rutiner for hvordan dere jobber dere gjennom WCAG 2.0 

(retningslinjene)? Utdyp de. 

a. Hvordan er rutinene? 

b. Er det noen som har ansvar for alle, deles de opp? 

c. Tror du alle følger disse rutinene? 

d. Har du egne rutiner? 

6. Når i utviklingsprosessen går dere gjennom retningslinjene? 

a. Er det forskjellig avhengig av prosjektet? 

7. Benytter du Difi sin sider for å sjekke retningslinjene? 

8. Hvordan holder dere styr på hva som har blitt sjekket/gjort? 

9. Har dere rutiner for hvordan dere tester løsningene deres opp mot WCAG 2.0 med 

tanke på manuell testing og automatisk testing? 

a. Benytter dere manuell testing? 

b. Er det noen verktøy dere bruker for å gjøre dette? 



 

 

87 

 

c. Benytter dere automatisk testing? 

d. Er det noen verktøy dere bruker for å gjøre dette? 

e. Er det noen av testene dere gjør flere ganger på forskjellige stadier i 

utviklingsprosessen? 

f. Har din bedrift laget egne verktøy for manuell og/eller automatisk testing? 

10. Dokumenterer dere resultater fra testene dere gjør? 

a. Er dette noe alle gjør? 

11. Er det noen utfordringer dere møter på i henhold til loven? 

a. Er det noe som er vanskelig? 

b. Er arbeidsmengden lik? 

12. Gjorde dere lignende testing opp mot WCAG 2.0 før loven kom? 

a. Gjør dere mer eller mindre testing etter at loven trådde i kraft? 

b. Påvirkes dette av hva kunden ønsker/bestiller? 

c. Ser dere noen forskjell på testing nå, fremfor før loven kom? 
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Vedlegg B – Samtykkeskjema 
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Vedlegg C – Første utkast av temaer 
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Vedlegg D – Andre utkast av temaer 
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Vedlegg E – Tredje utkast av temaer 
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Vedlegg F – Fjerde utkast av temaer 
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