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Prosjektfakta
Varighet: Januar 2007 – 1. september 2009
Finansiering:
► UNIMOD delfinansiert av VERDIKT-programmet (NFR).
► I tillegg har deltakerne bidratt med kontanter og egen-innsats i 

form av arbeid. 
► Totalrammen for prosjektet er 12.300.000 kr. 

100,0 %12 3002 3105 1904 800Totalt
8,1 %1 000300350350Privat finansiering

47,2 %5 8001 0602 5402 200Egen-innsats
44,7 %5 5009502 3002 250VERDIKT
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UNIMOD- finansiering:
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Deltakerne
1. Brunel University www.brunel.ac.uk

2. Brønnøysundregistrene www.brreg.no

3. Deltasenteret www.shdir.no

4. IKT-Norge (prosjekteier) www.ikt-norge.no

5. More AS www.more.no

6. Karde AS (prosjektledelse) www.karde.no

7. Norkart AS www.norkart.no

8. Norsk Regnesentral www.nr.no

9. Tellu AS www.tellu.no

10. Åstvedt AS www.astvedt.no
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Hva skal UNIMOD bidra til?
► Bygge opp felles kompetanse

► Øke kvaliteten på eksisterende og nye tjenester
▪ Eliminering av feil/brister
▪ Reduksjon av kostnader til brukerstøtte
▪ Bedre datakvalitet

► Tilrettelegging for egne brukere/kunder
▪ Bedre brukeropplevelse

► Økt bruk av elektroniske tjenester
▪ Nye tjenester for brede(re) brukergrupper
▪ Flere brukere
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Hovedmål

► å utvikle kompetanse om og løsninger for 
multimodale, personaliserte brukergrensesnitt 
som bidrar til vesentlig bedre 
kognitiv tilgjengelighet, og 
enklere bruk av elektroniske tjenester.

► Prosjektets løsninger rettes spesielt mot 
grupper med ulike typer 
kognitive funksjonsnedsettelser. 
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multimodale grensesnitt?

► Universell utforming (uu)
Universell utforming er utforming av 
produkter og omgivelser 
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.

(Regjeringens handlingsplan for uu 2004)

► Multimodal grensesnitt 
▪ Bruk av lyd, bilde, grafikk, video i brukergrensesnitte

► og kognitive funksjonshemninger…
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Økende kognitiv funksjonsevne

Økende sensorisk
funksjonsevne

Økende motorisk
funksjonsevne

Moderat
funksjonshemning

Motoris
kSensorisk

K
ognisjon

Målgruppe: personer med 
kognitive funksjonsnedsettelser

Kognisjon:
•Orientering
•Hukommelse
•Læring (lese, skrive)
•Problemløsing
•Konsentrasjon

20-30% av
befolkningen

Svært liten 
funksjonsevne
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Resultater: 3 piloter/ prototyper

► Det har blitt utviklet 3 piloter/prototyper, innenfor 
ulike tjenesteområder, og på to plattformer:                      

► Elektroniske skjemaer, datafangst og dialog (på PC)
◦ Innlogging til Altinn
◦ Skjemautfylling med multimodale hjelpemidler

► Økonomi- og virksomhetsstyring (på mobil)
◦ Logistikk på mobilen

► Utforming og testing med bruk av 
”personas” som metode 
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Eksempel 1 UNI MOD



www.nr.no

10

Prototype: Innlogging til Altinn
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multimodale hjelpemidler

Alternativer til tekstbasert hjelp 

► Skjema for å stifte aksjeselskap
(utarbeidet av More)

► Tilpasning

► Generell hjelp

► Kontekstuell hjelp
(eks. kalender)

Hovedoppgave ved HiO

► Hjelpevideoer for utfylling 
av stillingssøknad

http://www.stud.hio.no/~s141770
/hovedprosjekt/scv5.php
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Prototype: Logistikk på mobil / arbeidsflyt

Kjøring av 
matter 
fra vaskeri 
til kunder



www.nr.no

13

Resultater: Dokumentasjon

Eksempler på rapporter: 

► ”De tre prototypene er 
dokumentert i hver sin 
rapport”

► ”Hvordan utforme IKT for 
personer med kognitive 
funksjonsnedsettelser”

► Faglig sluttrapport

► Designveileder

3 papere på:      HCI nternational

► Adaptive User Interfaces: 
Benefit or Impediment for 
Lowerliteracy Users? 
(Ivar Solheim)

► Services for every citizen: 
The challenge of gaps in 
userknowledge
(Kristin S. Fuglerud)

► Accessible User Interfaces
in a Mobile Logistics System 
(Harald Jansson; Robert 
Bjærum; Riitta Hellman; 
Sverre Morka)
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Deltakerne UNI MODUNI MOD
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Forskningsutfordringer uu
► Et stort behov for kunnskap i det offentlige og i næringslivet

▪ IKT-Norge har stort pågang
► Andre teknologier en web

▪ programvare (f.eks. for sosiale netttjenester)
▪ mobil (mobilt internett)
▪ hverdagsteknologi (tingenes internett)

► Operasjonalisering av lover/retningslinjer
► Metoder og verktøy for design og utvikling
► Behov for mer kunnskap om hvilke krav/retningslinjer som er effektive 

for brukeren
▪ Retningslinjer w3C vs. reell/opplevd 

tilgjengelighet/brukervennlighet. 
► Personalisering kan være en måte å oppnå uu

▪ personvernutfordringer
▪ sikkerhet vs. tilgjengelighet/uu


