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UNIMOD
 Universell utforming i multimodale grensesnitt 

Prosjektavslutningsforedrag:
 Brukerbehov sett fra det kognitive perspektiv som illustrasjon

UNIMOD-prototypene – demonstrasjon og en fortelling 

Seminar om utfordringer og muligheter innen universell utforming av IKT!

Helsedirektoratet, Oslo, 5. mars 2009

Riitta Hellman
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Prosjektfakta

 UNIMOD løper fra 2007 til 2009.

 UNIMOD delfinansieres av VERDIKT-programmet i 
Norges forskningsråd.

 I tillegg bidrar deltakerne med finansiering og egeninnsats 
i form av arbeid.

 Utvikling og testing av prototyper er en av de viktigste 
metodene og aktivitetene.

UNIMOD

Riitta Hellman
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 Hovedmål

 Å utvikle kompetanse om brukergrensesnitt for 
enklere bruk av IKT.

 Å eksperimentere med multimedia for å skreddersy 
IKT-systemer til brukere med kognitive utfordringer.

 Vi lener oss på prinsipper for universell utforming.

 

UNIMOD

Riitta Hellman
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Kognitive utfordringer

 Orientering
 Hukommelse
 Problemløsing
 Læring (lese/skrive)
 Konsentrasjon 

UNIMOD

© clipart.com

Riitta Hellman
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Deltakerne
UNIMOD

Riitta Hellman



www.nr.no

Utforming og testing 
med personas

Kristin Skeide Fuglerud

UNIMOD



 

Personas

► “Portretter av virkelige mennesker” som man utformer 
brukerdialog for

► Personas er basert på en mal 
▪ Navn og foto
▪ Jobb og utdannelse
▪ Personlighet
▪ Osv.

► Personas engasjerer og øker bevisstheten om brukernes 
ønsker, krav og behov

► Personas erstatter ikke brukemedvirkning og testing med 
reelle brukere (ekte mennesker)

UNIMOD

Kristin Skeide Fuglerud



 

Eksempel 1

Kristin Skeide Fuglerud

UNIMOD



 

Eksempel 2

Kristin Skeide Fuglerud

UNIMOD



  

Innlogging og konstekstualisert 
hjelp

Lasse Udjus (Karde AS)

UNIMOD



  

Brønnøysundregistrene i 2008

• Forvalter 18 nasjonale registre, Altinn, metadata m.m.
• Behandlet ca 1 800 000 ”saker”
• Ca 65 000 000 oppslag mot databasene
• Ca 500 000 telefonsamtaler ( hvorav 100 000 i Altinn 

brukerservice)
• Ca  10 mill transaksjoner i Altinn (ca 35 mill akkumulert)

• Ca 2 520 000 årsregnskap
• Ca 400 000 foretak
• Ca 1 350 000 enheter

UNIMOD

Lasse Udjus



  

Antall tjenesteeiere
2004 2005 2006 2007 2008 2009

UNIMOD

Lasse Udjus

http://www.arbeidstilsynet.no/
http://www.drammen.kommune.no/buskerud/drammen/drammenk.nsf/


   

Svaralternativ Antall %
001. Svært misfornøyd

0.7762. Meget misfornøyd

1.55123. Noe misfornøyd

12.13944. Noe fornøyd

58.844565. Meget fornøyd

22.451746. Svært fornøyd

4.26337. Vet ikke / NA

84Indeks:
Undersøkelse blant 
regnskapsførere (kilde: NARF)

5.05Snitt:
775Antall svar:

På generell basis, hvor fornøyd eller misfornøyd har du vært med 
Altinn.no i 2007?
På en skala fra 1 til 6, hvor 1 er svært misfornøyd og 6 er svært fornøyd. 

UNIMOD

Lasse Udjus



  

Forskere i feltarbeid hos Brønnøysundregistrene

UNIMOD

Lytting av samtaler til brukerservice

Lasse Udjus



  

Resultater fra UNIMODs brukerundersøkelse om Altinn

UNIMOD

Fordeling av henvendelser til Altinn brukerservice

Finne tjeneste

Roller/Rettigheter

Pålogging

Utskrift

Vedlegg

Utfylling/innsending

Årsoppgjørsprogram

Ikke altinn

100 %Sum

1 %Ikke Altinn

1 %Årsoppgjørsprogram

12 %Utfylling/innsending

9 %Vedlegg

4 %Utskrift

33 %Pålogging

12 %Roller/Rettigheter

27 %Finne tjeneste

ProsentvisKategori

Lasse Udjus
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Utvikling for “RANDI”-
brukergrupper

Till Halbach

UNIMOD



 

RANDI

► Dyslektiker
▪ Ingen lengre avsnitt med mye sammenhengende tekst
▪ Multimodalt innhold
▪ m.fl.

► Rotekopp
▪ Kun relevant innhold
▪ Responsivt grensesnitt

▪ m.fl.

UNIMOD

Till Halbach



 

RANDI

► Nybegynner
▪ Konsistent utforming og funksjonalitet

▪ Linker til hjelp, demonstrasjoner, ekspertsystem og 
kontaktinformasjon

▪ m.fl.

► Ingen/alle
▪ Oppdeling av komplekse oppgaver i flere mindre 

deloppgaver

▪ m.fl.

UNIMOD

Till Halbach



 

Innlogging
UNIMOD

Till Halbach

Demo

http://www.nr.no/~halbach/unimod/altinn_prototype/prototype/


Skjemautfylling
Alternativer til tekstlig hjelp

Kjell Tore Guttormsen

UNIMOD



Alternativer til tekstbasert hjelp

• Tilpasning av skjema
– Skriftstørrelse

• Screencast
– Utdypende forklaring på større tema
– Alltid tilgjengelig
– Vises i helhet eller i ønsket rekkefølge

• Animasjon
– ”In context” forklaring

Kjell Tore Guttormsen

UNIMOD



Skjemautfylling

Demo

Kjell Tore Guttormsen

UNIMOD

http://www.more.no/MoreSoftware/unimod/


  

UNIMOD

Logistikk på mobilen

Riitta Hellman (Karde AS)



  

ÅstvedtGruppen

 Vestlandets største attførings- og 
arbeidsmarkedsbedrift

– Hovedkontor i Bergen
– Omsetning på 250 mill. pr. år
– 600 medarbeidere i bedriften til enhver tid
– 1200 personer innom i løpet av ett år

 8 forretningsområder og kompetansebygging innen 4 
divisjoner

Kunnskap - Service - Industri – Profilering

UNIMOD

Riitta Hellman



  

Strategisk satsing på bruk av moderne 
teknologi

 Effektivisere kunderelaterte og interne 
forretningsprosesser 

 Gi folk under attføring/omskolering et kompetanseløft på 
ny teknologi som vil bli etterspurt i markedet, og 
dermed gjøre de mer attraktive i arbeidsmarkedet

UNIMOD

Riitta Hellman



  

Nye muligheter med løsninger på mobil

 Forretningsprosesser på mobil plattform kan forbedre 
og endre prosessene fundamentalt 

 Tilleggstjenester på mobilplattform kan være 
avgjørende for kunders valg av leverandør

 Fokus på individualisert brukergrensesnitt

UNIMOD

Riitta Hellman



  

ÅstvedtGruppen deltar i UNIMOD 
prosjektet fordi

 Det underbygger bedriftens strategi for 
teknologianvendelse

 Det setter fokus på utfordringer knyttet til 
enkeltpersoners bruk av IT-løsninger

 Det styrker bedriftens kompetanse på bruk av mobile 
løsninger

 Bedriften får utprøvd mobile applikasjoner når det 
gjelder brukerterskel / brukervennlighet

 Bedriften har mye å bidra med når det gjelder 
utfordringer og behov ved bruk av IT-løsninger hos 
forskjellige grupper mennesker

UNIMOD

Riitta Hellman



  

Forskere i feltarbeid hos ÅstvedtGruppen

UNIMOD

Kjøring av matter fra vaskeri til kunder

Riitta Hellman



Åstvedt-prototypen

Harald K. Jansson
Norkart Geoservice AS



Utkjøring av matter

• Brukere av prototypen er sjåfører og sidemenn
• Stadig nye sjåfører og sidemenn pga. høy turnover
• Dagens løsning

– Papirbasert rutine med daglige kjørelister
– Varierende datakvalitet og tungvint å forbedre dette
– Endringer i leveranser ikke lett å fange opp
– Liten støtte i kjørelisten for nye sjåfører

• Ønsker å erstatte kjørelisten på papir med mobilløsning
• Mange gode innspill til design av mobilbrukergrensesnittet 

fra sjåfører og sidemenn
• De fleste forslag vil være nyttige for "alle"
• Brukerne syns det er gøy å være med å påvirke 

systemutviklingen

Harald K. Jansson

UNIMOD



Håndholdte enheter - 
utfordringer

• Varierende skjermkvalitet.
– Store forskjeller på kontrast/ fargegjengivelse og 

oppløsning.

• Små skjermer.
– Plassering av GUI-elementer blir viktigere.

• Varierende kvalitet på dataforbindelse.
• Dyr dataforbindelse.
• Mange plattformer å forholde seg til som 

utvikler.
• Knotete brukergrensesnitt.
• Batterikapasitet.

– Vanskelig å benytte seg av strømkrevende funksjonalitet 
(GPS/ WiFi osv.).

Harald K. Jansson

UNIMOD



Håndholdte enheter - 
fordeler

• Mobil.
• Oftest knyttet til én bruker.

– Enklere å lage et skreddersydd grensesnitt.
• Kjenner lokasjon (GPS).
• Og dermed også fart, retning, osv..
• Kan være kontekstsensitiv (gitt en 

oppdatert datakobling).
• Flere muligheter for interaksjon med 

brukeren (lyd, bilde, vibrasjon).

Harald K. Jansson

UNIMOD



Kort om prototypen

• Logistikkløsning / levering av matter.
• Utviklet for ÅstvedtGruppen av Tellu 

og Norkart.
• Java/midp2/ActorFrame (Tellu).
• Iterativ utviklingsprosess.
• Brukertestet.

Harald K. Jansson

UNIMOD



Arbeidsflyt

Harald K. Jansson

UNIMOD
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Mennesker med kognitive utfordringer er 
en svært stor gruppe IKT-brukere. 

Utforming av brukergrensesnitt tar ofte 
ikke høyde for denne gruppens behov. 

Dette bør det arbeides med kontinuerlig.

UNIMOD har gjort et faglig bidrag. Veileder 
kommer.

Avsluttende kommentar 
UNIMOD

Riitta Hellman
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