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Forord

Den bærende ideen bak universell utforming er å søke en best mulig
tilrettelegging av våre omgivelser slik at alle mennesker kan inkluderes i
normalsamfunnet - uansett funksjonsnivå. Universell utforming har lenge vært et
viktig satsningsområde i Norge, noe som bl.a. gjenspeiles i innføringen av
diskriminerings- og tilgjengelighetsloven i 2009. God funksjonalitet og
tilgjengelighet for alle er derfor ikke bare et ønske, men et lovbestemt krav på
mange samfunnsområder i Norge. Det er også en ambisiøs politisk målsetting
om at Norge skal være universelt utformet i alle sektorer innen 2025.

Satsningen på universell utforming har gjort at man har fått en diskusjon
omkring hva begrepet egentlig betyr, hva det bør omfatte og ikke minst, hva som
ikke lar seg universelt utforme. Fra mange hold er det blitt hevdet at universell
utforming egentlig dekkes av ergonomibegrepet, mens andre mener at begrepet
representerer noe unikt som går ut over ergonomi og human factors. Denne
grunnleggende begrepsdiskusjonen er viktig fordi det også peker noe annet
grunnleggende: Hva er fenomenet vi studerer? Denne grunndiskusjonen er viet
en del plass i boken. Andre sider er også selvfølgelig omtalt, både mer
teoretiske, metodiske og praktiske. Flere av artiklene har et kritisk perspektiv på
universell utforming, noe vi har savnet i faglige debatten.

Denne boken inneholder 17 bidrag fra ulike fagmiljøer. Det er naturlig siden
universell utforming er et utpreget flerfaglig område og kunnskap «på tvers» er
viktig for alle som arbeider med dette. Felles for alle er imidlertid at Mennesket i
all sin variasjon er i fokus. Flere artikler tar for seg faglig basiskunnskap om
universell utforming må bygge på (eks. persepsjon), andre er mer konkrete og
praktisk rettet (trafikk, bomiljøer, innemiljøer). Noen bidrag er mer perifere, men
viktige nettopp fordi de sier noe om hva som ikke kan eller bør utformes
universelt (natur).
Nye fagområder etableres i Utdannings-Norge og flere av disse er relevante for
universell utforming. Et av disse er miljøpsykologi – den delen av
psykologifaget som dreier seg om forholdet mellom mennesket og omgivelser –
inne, ute og på det virtuelle området. Miljøpsykologisk kunnskap blir svært
viktig i tiden framover og på mange områder. Noen av bidragene kommer fra
dette feltet.



Vi vil takke alle bidragsyterne for innsatsen. En takk også til designer og
forlagskonsulent Mikkel Cappelen og til Pådriverenheten for universell
utforming ved NTNU som har bidratt med økonomisk støtte til utgivelsen.

Lillehammer og Oslo, Januar 2015

Reidulf G. Watten
Knut Inge Fostervold

Frode Volden
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Innledning

Universell utforming (UU) er et begrep som stadig flere har hørt om, og som vil
påvirke dagliglivet til en rekke mennesker framover. Begrepet har sin
opprinnelse både i designmiljøet og blant organisasjoner som arbeider for ulike
grupper med nedsatt funksjonsevne. Universell utforming har et verdigrunnlag
som respekterer og anerkjenner at mennesker har ulike forutsetninger for
deltagelse i samfunnet. Denne erkjennelsen har gitt opphav til et designkonsept
der målet er å utforme produkter, miljø og systemer som i størst mulig grad
passer et bredt spekter av våre evner og forutsetninger. Det har lenge vært pekt
på at vanlige kommersielt tilgjengelige produkter og tjenester ofte ikke fungerer
tilfredstillende for personer med nedsatt funksjonsevne. Tanken er at universell
utforming skal bidra til å endre denne situasjonen og gjøre det unødvendig å
utforme produkter og tjenester spesielt for grupper med nedsatt funksjonsevne.

Universell utforming er et viktig satsningsområde for den norske stat, noe som
gjenspeiles i innføringen av diskriminerings- og tilgjengelighetsloven av
01.01.2009. I følge lovteksten er lovens formål:

«(....) å fremme likestilling og likeverd, sikre like muligheter og
rettigheter til samfunnsdeltakelse for alle, uavhengig av funksjonsevne,
og hindre diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne.»

Loven skal videre:

«(....) bidra til nedbygging av samfunnsskapte funksjonshemmende
barrierer og hindre at nye skapes.»

Lovteksten presiserer også at:

«Loven gjelder på alle samfunnsområder med unntak av familieliv og
andre forhold av personlig karakter.» (Lovdata, 2012).

God funksjonalitet og tilgjengelighet for alle er derfor ikke bare et ønske, men et
lovbestemt krav på alle samfunnsområder i Norge.



Avtalen om inkluderende arbeidsliv, den såkalte IA-avtalen, inngått mellom
staten, arbeidsgiverforeningen og arbeidstagerorganisasjonene har aktualisert
kravet om universell utforming. Målet med IA-avtalen er å gjøre det lettere for
bedrifter å arbeide konkret for et arbeidsliv som bidrar til å forebygge og
redusere sykefravær, styrke jobbnærvær, bedre arbeidsmiljøet, samt hindre
utstøting og frafall fra arbeidslivet. Implisitt i avtalen ligger det en forståelse av
at hvis man skal ha mulighet til å nå målet om et arbeidsliv med plass til alle
som kan, og vil arbeide, er man nødt til å tilrettelegge arbeid og arbeidsprosesser
på en helt annen måte enn det som er vanlig i dag.

Universell Utforming: Grunnlag og idé

Som nevnt er universell utforming erklært som satsningsområde for den norske
stat. Det er nok flere grunner til dette. Med basis i verdigrunnlaget er
hovedprinsippet for universell utfoming at alle mennesker har rett til å kunne
delta i samfunnet ut fra sine fysiske og mentale forutsetninger. En slik rettighet
medfører et krav om at samfunnet skal tilrettelegges på en slik måte at personer
med nedsatt funksjonsevne har samme mulighet til å delta i samfunnets
aktiviteter som den øvrige befolkningen. Dette er imidlertid en relativt ny måte å
tenke på, og som er nært knyttet til utviklingen av den moderne velferdsstaten
(Barnes, 2011). Aktiv likeverdig deltagelse i samfunnet blir innenfor en slik
ideologisk ramme sett på som en forutsetning for å kunne delta i samfunnets
beslutningsprosesser, og er derfor viktig for demokratiets berettigelse (Iwarsson
& Ståhl, 2003). Universell utforming kan derfor sees på som et virkemiddel for å
nå det sosialdemokratiske målet om et samfunn med like muligheter, sosial
likhet, solidaritet og trygghet for alle. Sett på denne måten kan universell
utforming sammenlignes med andre tiltak som har som formål å øke
integreringen av utsatte grupper. En grundigere innføring i bakgrunnen til
universell utforming finner du hos Lid i kapittel 2 i denne boken.

Nå skal man selvfølgelig ikke underslå at det også er en økonomisk side ved
satsningen på universell utforming. Vi vet at presset mot velferdssamfunnets
ordninger vil øke i årene som kommer. En av de viktigste utfordringene er at det
i fremtiden vil være færre arbeidsdyktige personer som finansieringskilde bak
hver person som lever av ulike trygde og ytelsesordninger. Dette blir spesielt
tydelig i forhold til den store økningen i gruppen eldre vi vet kommer. Allerede i
dag utgjør personer over 65 år mer enn 15% av befolkningen i mange vestlige



land, inkludert Norge. Når vi samtidig vet at det ikke bare er rekrutteringen til
gruppen eldre som øker, men også forventet levealder, betyr dette store
økonomiske utfordringer for samfunnet (Crews & Zavotka, 2006). En måte å
møte velferdsstatens demografiske og fordelingspolitiske utfordringer de
nærmeste 40-50 årene på er å øke arbeidsstyrken gjennom tilrettelegging av
arbeidsplassen og samfunnet slik at personer med nedsatt funksjonsevne i større
grad kan delta i arbeidslivet, samtidig som eldre personer kan jobbe lenger. En
slik utvikling vil også kunne være med på å redusere sykefravær og forhindrer
utstøting fra arbeidslivet.

Selv om oppmerksomheten omkring universell utforming synes å være relativt
ny, har mange av problemstillingene universell utforming tar opp en mye lengre
historie. Ofte finner vi imidlertid denne diskusjonen under andre merkelapper.
Noen av disse, som barrierefri design (Heiss, Degenhart & Ebe, 2010) og
livsløpsdesign eller transgenerasjonsdesign (Pirkl, 1991; Woudhuysen, 1993) er
nært knyttet til det vi i dag forstår som universell utforming. Andre fagfelt, som
ikke benytter design eller utformingsbegrepet direkte, har også tatt opp
problemstillinger med relevans for universell utforming. Av disse fagfeltene er
det kanskje psykologi og ergonomi/human factors som har størst betydning.

Psykologi

Innenfor psykologifaget er det sannsynligvis persepsjonspsykologien og deler av
miljøpsykologien som er mest relevant. Det er ganske klart at kunnskap om
menneskets perseptuelle system, og da kanskje spesielt syn og hørsel, har stor
betydning når man skal utforme miljøet slik at alle grupper sikres lik
tilgjengelighet uansett funksjonsevne. Dette gjelder både i forhold til å forstå
hvordan ulike funksjonsnedsettelser i det perseptuelle systemet påvirker den
enkeltes funksjonsevne, og hvordan dette påvirker forståelsen av omgivelsene.
Kapittel 3 i denne boken behandler dette temaet, og tar opp hvordan
persepsjonspsykologi og kognitiv psykologi påvirker universell utforming.

Miljøpsykologien har sin opprinnelse i USA ved overgangen fra 1950 til 1960
tallet. Selv om hovedtenkningen naturlig nok var knyttet til psykologisk teori og
forståelse var den også influert av en rekke andre fagdisipliner som arkitektur,
biologi, sosiologi, fysiologi, kjemi, juss og geografi. Med en så sammensatt
bakgrunn er det ikke enkelt å gi en definisjon av fagområdet som er presis og
som samtidig dekker det mangfold av innfallsvinkler, interesseområder og



metodologiske tilnærminger som i dag går under betegnelsen miljøpsykologi.
Felles for en rekke av de foreslåtte definisjonene er imidlertid at de understreker
områdets tverrfaglighet, at de peker på betydningen av å forstå samspillet
mellom mennesket og det miljøet som omgir vedkommende og at det både er en
teoretisk og en anvendt disiplin (se f.eks., Gifford, 2007; Veitch & Arkkelin,
1995). Den første tiden var man først og fremst opptatt av sammenhenger knyttet
til det fysiske miljøet, men de senere årene har man i større grad også vektlagt
psykososiale forhold (Bonnes & Secchiaroli, 1995). Nå er imidlertid ikke
miljøpsykologien alene om å definere dette som sitt interessefelt, vise til
betydningen av tverrfaglig teoriutvikling samt peke på teoretisk nytteverdi og
praktisk anvendbarhet. Det kan derfor være vanskelig å dra klare skillelinjer
mellom miljøpsykologi og andre tilstøtende eller delvis overlappende
fagområder.

Ergonomi og Human Factors (HFE)

Ergonomi og human factors (HFE) er et av fagfeltene som deler mye av
teorigrunnlaget og interessefeltet med miljøpsykologien. Ordet ergonomi er satt
sammen av de to greske ordene «ergon», som oversatt betyr arbeid, og «nomos»
som betyr naturlov. Ergonomi kan derfor enklest forstås som studiet av arbeid.
Begrepet human factors eller menneskelige faktorer på norsk, forstås stort sett
som synonymt med ergonomi, og er opprinnelig den amerikanske betegnelsen på
fagområdet. Begrepet human factors brukes også en del i Europa og kanskje da
spesielt blant psykologer og i tilfeller der man ønsker å understreke at fagfeltet
ikke bare er knyttet til arbeid og arbeidsmiljø.

I Norge er ergonomibegrepet først og fremst knyttet til arbeidslivet og fysisk
tilrettelegging av arbeid og arbeidsprosesser. Dette skyldes nok i stor grad at
ergonomidisiplinen her i landet, som i resten av Skandinavia, i stor grad sprang
ut fra miljøer opptatt av arbeidsmedisin, fysiologi og funksjonell anatomi
(Wilson, 2000). Internasjonalt har man ofte en langt mer omfattende forståelse
av fagfeltet.

Andre verdenskrig er et viktig tidsskille i utviklingen av fagområdet. Nye
våpentyper, og spesielt utviklingen av nye og mer avanserte flytyper, satte store
krav til operatører og flygere. Det var samtidig ønskelig med minst mulig
opplæring for å få mannskap og utstyr raskest mulig i aktiv tjeneste. Etter hvert
oppdaget man at en rekke ulykker var forårsaket av at det var vanskelig å bruke



utstyret på den måten det var tiltenkt. Analyser av målsettinger, suksesser og
fiaskoer gjennomført av samfunnsvitere, psykologer og ingeniører i felleskap
viste at, hvis man ville redusere ulykker og oppnå større effektivitet, var det
nødvendig å ta hensyn til kunnskap om menneskelige ressurser og begrensninger
i designprosessen av maskiner og utstyr (Meister, 1999).

Ergonomi og human factors regnes som en av de viktigste
premissleverandørene ikke bare for universell utforming, men også for
utviklingen av miljøpsykologi (Darley & Gilbert, 1985). Likevel er det slik at
selv om de fleste har hørt ordet ergonomi og har en viss forestilling om hva det
går ut på, er de faglige premissene og arbeidsmetodene ukjent for mange.
Kapittel 4 i denne boken gir derfor en grundigere presentasjon av dette
fagområdet.

Tverrfaglig avgrensning

Et annet fagområde som har hatt stor betydning, ikke bare for tenkningen, men
også for det praktiske arbeidet med tilrettelegging for personer med nedsatt
funksjonsevne, er habilitering og rehabiliteringsfeltet. Rehabilitering betyr
egentlig «å gjenvinne verdighet» (Lie, 1996) og er egentlig et godt navn på et
fagområde som arbeider for å øke mulighetene til deltagelse i samfunnet for
personer med nedsatt funksjonsevne. Forskjellen på begrepene habilitering og
rehabilitering er først og fremst knyttet til bakgrunnen til funksjonsnedsettelsen.
Habilitering er knyttet til arbeid med medfødte funksjonsnedsettelser, mens man
med rehabilitering arbeider med funksjonsevner som har gått tapt på grunn av
sykdom og/eller skade. Uansett er målet å øke funksjonsnivået gjennom
tilrettelagt trening, opplæring og tilpasning av hjelpemidler.

Habilitering og rehabiliteringsfeltet oppsto i sin tid som et svar på behovene
som oppsto da tusenvis av skadde og lemlestede krigsveteraner skulle tilbake til
det sivile samfunnet etter de to store verdenskrigene. Fra å være et personlig
anliggende der folk måtte klare seg som best de kunne, ble målet for
rehabilitering av den skadde soldaten at han i størst mulig grad skulle være i
stand til å føre et aktivt og selvstendig liv, med mulighet for å forsørge seg selv
og sin familie (Eldar & Jelic, 2003).

Innenfor habilitering og rehabiliteringsfeltet har man lenge arbeidet med
forholdet mellom personers funksjonsevne og de funksjonskravene samfunnet
stiller til ulike aktiviteter. Dette er modeller som har stor betydning også for



universell utforming.
Det er med andre ord en rekke fagfelt som er opptatt av, og ønsker å bidra til,

større integrering i samfunnet av personer med nedsatt funksjonsevne.
Tverrfaglighet er i utgangspunktet en god ting. Innspill fra ulike fagområder gir
en bredere forståelse av hvilke hindringer ulike grupper med med
funksjonsnedsetting møter i forbindelse med deltagelse i samfunnet. I tillegg kan
man gjennom å kombinere teori, metoder og kunnskap fra flere fagområder
utvikle ny kunnskap og løsninger som ikke ville vært mulig innenfor et enkelt
fagområde. Det er imidlertid ikke enkelt å arbeide tverrfaglig. Den enkelte
deltager må være åpen for metoder og tenkemåter som er både ukjent og
fremmed. Kapittel 4 tar opp noen av utfordringene knyttet til tverrfaglig arbeid.

Et annet problem knyttet til diversiteten av fagområder, som er opptatt av
spørsmål med relevans for universell utforming, er at det kan bli vanskelig å
skille begreper og fagfelt fra hverandre. Er det for eksempel forskjell på
barrierefri design og universell design når begrepene tildels blir brukt forskjellig
innenfor ulike fagfelt? Dette og lignende spørsmål har skapt en diskusjon om
hva begrepet universell utforming egentlig inneholder. I noen sammenhenger
blir det påpekt at universell utforming egentlig bare er et designkonsept, et
verdigrunnlag eller en målsetting, mens universell utforming i andre
sammenhenger blir framstilt som et eget fagområde med egen ekspertise.
Spesielt har avgrensningen i forhold til fagområdet ergonomi og human factors
vært diskutert. Kapittel 5 i denne boken er viet til denne diskusjonen og gir en
kort innføring i temaene som inngår.
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Kapittel 2

Hva kan man oppnå gjennom universell utforming?

Muligheter og dilemma i gjennomføring av strategieni

Inger Marie Lid
—

Fakultet for helsefag,
Høgskolen i Oslo og Akershus.



Innledning

Universell utforming har gjennom de siste årene fått en stadig tydeligere plass i
det offentlige ordskiftet. I dette kapittelet vil jeg drøfte universell utforming i et
planleggingsperspektiv, med utgangspunkt i forståelsen av funksjonshemming
og nedsatt funksjonsevne og med vekt på operasjonalisering og gjennomføring.
Hensikten med universell utforming er å planlegge og utforme produkter,
bygninger, uteområder og anlegg på en slik måte at de kan brukes av alle
mennesker i så stor utstrekning som mulig. Målet er å hindre diskriminering på
grunn av nedsatt funksjonsevne. På engelsk brukes Universal Design, Design
For All og Inclusive Design. Alle disse begrepene anvendes også til en viss grad
i norsk sammenheng.

De svenske forskerne Iwarsson og Ståhl (2003) peker på behovet for en
teoretisk diskusjon av begrepene universell utforming, tilgjengelighet og
brukbarhet i et deltakelsesperspektiv. Jeg vil gå inn i denne diskusjonen med
utgangspunkt i offentlige dokumenter og ny norsk lovgivning. Universell
utforming kan som politisk strategi og juridisk begrep bidra til å omforme
samfunnet konkret og fysisk i en mer inkluderende retning. I siste del vil jeg
drøfte hva som er realistisk å oppnå gjennom universell utforming og reflektere
over begrepets grenser.

Bakgrunn

Universell utforming er inkludert i flere norske lover, blant annet i
Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (DTL), (Barne-, likestillings- og
inkluderingsdepartementet, 2008b. Denne loven ble gjort gjeldende fra 1. januar
2009 og ble revidert i 2013.) og i Plan- og bygningsloven (PBL) (Miljøvern-
departementet, 2008; Kommunal- og regionaldepartementet, 2010). I 2005 ble
ny forskrift om konsekvensutredning etter Plan- og bygningsloven
(Miljøverndepartementet, 1985) vedtatt. Her fastsettes i §4 i «befolkningens
tilgjengelighet til uteområder, bygninger og tjenester» (Miljøverndepartementet,
2005) som et kriterium for vurdering av planer. Byggeteknisk forskrift til plan-



og bygningsloven, TEK 10 er gjeldende fra juli 2010 og revideres ved behov.
Universell utforming som strategi tar utgangspunkt i at et stort menneskelig

mangfold er målgruppe for planlegging og utforming. Begrepet ble første gang
brukt i offentlig sammenheng i 1997, i publikasjonen Universell utforming,
planlegging og design for alle, (Aslaksen et al. 1997). Universell utforming
introduseres her som den norske oversettelsen av det amerikanske begrepet
Universal Design. Forfatterne skriver i forordet at Norsk Språkråd anbefaler
universell utforming og ikke universell design (Aslaksen et al., 1997: 3).
Begrepet bygger også på Byggforsk arbeid med tilgjengelighet (Christophersen,
2009).

Er det en forskjell på design og utforming, eller er dette samme ord på to ulike
språk? Begge ordene brukes i norsk sammenheng, men designbegrepet gir
annerledes assosiasjoner enn utformingsbegrepet. En bedre oversettelse av
«design» ville kanskje vært universell formgivning, fordi formgivning er en mer
dekkende oversettelse av design. Utforming viser til produktet, det som er
utformet, mens formgivning viser til prosessen, altså formgivnings- eller
designprosessen. I denne prosessen er alle deler, fra idé til produkt inkludert.
Bruken av universell utforming i stedet for universell formgivning eller design,
legger dermed nær en tolkning og gjennomføring som er mer resultat enn
prosessorientert. Iwarsson og Ståhl (2003) argumenterer for at universell
utforming er bedre egnet som et prosessbegrep, først og fremst fordi begrepet er
vanskelig å evaluere.

Universell utforming er en strategi som virker ovenfra og ned ved å innføres
gjennom politikk og lovgivning. Strategien er samtidig en nedenfra og opp
strategi fordi den er kjempet frem med bakgrunn i en forståelse av
funksjonshemming som vektlegger omgivelsenes betydning for at
funksjonshemming oppstår. Universell utforming er, som jeg skal utdype
nedenfor, en konsekvens av denne endringen.

Da universell utforming ble introdusert i Norge, var det først og fremst
Miljøverndepartementet, Statens råd for funksjonshemmede og
funksjonshemmedes organisasjoner som arbeidet for at strategien skulle
inkluderes i norsk politikk og lovgivning. Med på laget fikk de offentlige
instanser som Sosial- og helsedirektoratet med Deltasenteret (Statens
kompetansesenter for deltakelse og tilgjengelighet), Husbanken, Statens
Bygningstekniske etat og etter hvert også Dokumentasjonssenteret og
Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO). Dokumentasjonssenteret ble
en del av LDO fra 1. januar 2009.



Som juridisk og politisk begrep bygger universell utforming på de normative
verdiene ikke-diskriminering, likestilling og like muligheter.

Nærmere om begrepet

Universell utforming er i FN-konvensjon om rettighetene til mennesker med
nedsatt funksjonsevne (heretter: FN-konvensjonen) artikkel 2 definert på denne
måten:

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,

DTL, som ble vedtatt 11. juni 2008, og gjort gjeldende fra 01.01.2009 har
imidlertid en annen definisjon:

Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av
hovedløsningen i de fysiske forholdene slik at virksomhetens
alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig (Barne-, likestillings-
og inkluderingsdepartementet, 2013:§13).

Det som skal utformes universelt er «produkter, omgivelser, programmer og
tjenester» (FN-konvensjonen), og «hovedløsningen i de fysiske forholdene»
(Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, 2008a:§9). Universell
utforming avgrenses i begge definisjonene mot urørt natur. Omgivelser og
produkter, som utformes og bearbeides av mennesker, skal utformes universelt,
ikke alle ting og omgivelser (Skjerdal, 2005). Det er et uavklart spørsmål
hvordan produkter og omgivelser og hovedløsningen i de fysiske forholdene skal
forstås. Hva er fysiske forhold, og hva er eventuelt ikke fysiske forhold? FN-
konvensjonen trådte i kraft i 2008, og ble ratifisert av Norge juni 2013.
Universell utforming er utdypet i konvensjonens artikkel 2, Definisjoner,
tilgjengelighet er fremhevet i konvensjonens artikkel 9, Tilgjengelighet.

Universell utforming er et begrep sammensatt av to enkeltord. Universell
brukes i betydningen generell, allmenn, for alle. DTL krever at hovedløsningen
skal være universelt utformet, og henviser til den allmenne løsningen, for
eksempel den inngangen som alle bruker. Denne betydningen av ordet er
imidlertid ikke uttømmende fordi begrepet universell utforming også kan



assosieres med «universelle rettigheter» (Ketschner, 2007). Koplingen til
menneskerettighetene får fram hensikten med universell utforming, nemlig å
hindre diskriminering og fremme likeverdig tilgjengelighet. Nettopp dette
aspektet knytter universell utforming til demokrati og likeverd, noe
tilgjengelighet i seg selv ikke gjør (Iwarsson og Ståhl, 2003).

Utforming brukes i DTL synonymt med «tilrettelegging» og kan omfatte både
prosess og resultat (Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet,
2013:§13). Det er ikke rom for å komme nærmere inn på ulike designteorier her,
men bruken av begrepet tilrettelegging åpner for ulike måter å oppnå
tilgjengelighet på. Eksisterende bygde omgivelser kan tilrettelegges, med den
hensikt å oppnå bedre tilgjengelighet. Hvis det dreier seg om universell
utforming av en offentlig plass i en by, vil krav til universell utforming omfatte
både planlegging, bygging, drift og vedlikehold av plassen. Fortsatt er det
uavklart hvor mye som skal utformes universelt, men det omfatter så forskjellige
faktorer som transport, IKT, offentlige bygg, anlegg og opparbeidede
uteområder (Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, 2013). Ved å
forankre oppfølgingen av DTL i plan- og bygningsloven viser myndighetene en
forventning til at strategien kan gjennomføres gjennom fysisk planlegging og
regulering.

I en gjennomføring av universell utforming blir blir spørsmålet hvordan
begrepet skal innholdsbestemmes og evalueres viktig. Fordi begrepet er knyttet
til inkludering og antidiskriminering av personer med nedsatt funksjonsevne, vil
jeg her først utdype forståelsen av funksjonsnedsettelse og funksjonshemming.

Nedsatt funksjonsevne og funksjonshemming

Den viktigste hensikten med universell utforming er å oppnå et mer
inkluderende samfunn, gjennom å bedre tilgjengeligheten for personer med
nedsatt funksjonsevne. Forståelsen av funksjonshemming har gjennomgått en
endring i løpet av de senere år. I dag brukes ordet i offentlige dokument om en
situasjon og et forhold; funksjonshemmende barrierer i stedet for
funksjonshemmede mennesker (Sosialdepartementet, 2003). Dermed vil
politikken ikke dreie seg om å tilrettelegge for funksjonshemmede, men om å
bygge ned funksjonshemmende barrierer. Tidligere var det alminnelig å forstå
funksjonshemming som en varig egenskap ved et individ som har en sykdom
eller en skade. Den enkelte var funksjonshemmet på grunn av individuelle og



helsemessige forhold, dette kalles en biologisk eller medisinsk forståelse av
funksjonshemming (Shakespeare, 2006). Utover 1960- og 70-tallet rettet
funksjonshemmedes organisasjoner i større utstrekning oppmerksomheten mot
det de så som samfunnsskapte begrensninger for den enkeltes mulighet for
samfunnsdeltakelse.

Den biologiske forståelsen av funksjonshemming som et individuelt problem
ble utfordret ved at omgivelsenes betydning for den enkeltes mulighet til å delta
i samfunnslivet ble viet større oppmerksomhet. Dette kalles en sosial forståelse
av funksjonshemming (Shakespeare 2006), og fremhever at det er omgivelsene
som gjør mennesker funksjonshemmet, ikke den enkeltes helsetilstand og
individuelle forutsetninger. En person med nedsatt funksjonsevne som for
eksempel bruker rullestol, blir gjort funksjonshemmet av et samfunn som er
utformet slik at vedkommende ikke kan delta ut fra egne forutsetninger.
Professor Jan Tøssebro hevder at det han kaller en vending mot omgivelsenes
betydning for forståelsen av funksjonshemming startet i Norge med
stortingsmelding 88 (1966-1967), som pekte på at omgivelsene også må tilpasse
seg funksjonshemmede (Tøssebro, 2004).

På denne måten blir funksjonshemming å forstå som et produkt av sosiale og
kulturelle forhold (Shakespeare 2006). Den sosiale modellen er blitt kritisert for
å overse individuelle forutsetninger, kroppens betydning og for å entydiggjøre
omgivelsenes betydning og de sosiale forhold (Thomas, 1999 og 2004,
Shakespeare 2006). Både samfunnsmessige og individuelle forhold har
betydning for funksjonshemming. Ved å trekke på grunnleggende innsikter fra
begge hovedmodellene kan funksjonshemming beskrives som en interaksjon og
relasjon mellom individuelle og ytre forhold. Dette kalles en relasjonell
forståelse av funksjonshemming, og er særlig tatt i bruk i Norden (Lid, 2013,
Tøssebro 2010, Traustaddottir, 2009: 12). Hvis funksjonshemming forstås som
en relasjon mellom individuelle forhold og forhold i omgivelsene, er
funksjonshemming også kontekstuell og situasjonsbetinget. Ytre forhold kan
være arkitektur og fysisk utforming, men det kan også være sosiale forhold som
andre menneskers holdninger og fordommer.

Individuelle forhold omfatter både fysiske, mentale og kognitive faktorer.
Nyere juridiske og politiske dokument er skrevet ut fra en slik relasjonell og
relativ forståelse av funksjonshemming (FN-konvensjonen, Sosialdepartementet,
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, 2003). Samfunnet må
tilrettelegges slik at det er mulig for alle mennesker å delta ut fra egne
forutsetninger. At man som planlegger, arkitekt og designer skal ta hensyn til



variasjoner i alder og funksjonsevne er på vei inn i faglitteraturen, med titler som
Barrier Free Environments (Bednar, 1977), Geographies of disability (Gleeson,
1999), Inclusive design. Designing and developing accessible environments
(Imrie og Hall, 2001), Disabling barriers – enabling environments (Swain et al.,
2006), Inclusive urban design. Streets for life (Burton og Mitchell, 2006), og
Inclusive buildings, products & services. Challenges in universal design (Vavik,
2009).

Funksjonshemming forstås som et komplekst fenomen og involverer altså
både individuelle og ytre faktorer. Variasjon i funksjonsevne representerer
menneskelig mangfold på linje med kj6ønn, alder og seksuell orientering,
variasjoner i funksjonsnivå er en del av menneskelivets grunnvilkår. Noen lever
med nedsatt funksjonsevne gjennom hele livet, andre bare i deler av livsløpet.
Alle mennesker er dødelige og sårbare og har begrenset styrke og evner i
dagligdagse situasjoner, med blant annet vonde rygger og manglende evne til å
tilbakelegge lange strekninger ved egne krefter. Det er ingen iboende forskjell på
den som har, og den som ikke har nedsatt funksjonsevne (Nussbaum, 2004 &
2006).

Mennesker er situert i tid og historie, livet leves gjennom ulike aldersfaser. Et
livsløpsperspektiv åpner for å forstå funksjonsnedsettelser som et kontinuum
heller enn en dikotomi. Det er sjelden slik at noen helt unngår
funksjonsnedsettelser i løpet av livet. Den franske filosofen Julia Kristeva viser i
Brev til presidenten (Kristeva, 2008) hvordan en relasjonell forståelse av
funksjonshemming vinner frem i den vestlige verden. Hun ser det som et
fremskritt at funksjonshemming ikke knyttes til enkeltmennesker, fordi en slik
tenkning har ført til skille mellom dem som er og dem som ikke er
funksjonshemmede. Variasjoner i funksjonsnivå er allment til stede i
menneskelivet, hevder hun. Dette er en erfaring vi deler, som legger opp til det
Kristeva kaller en ny humanisme. Synet på menneske og samfunn endres. Det å
anerkjenne og respektere andres annerledeshet handler også om å anerkjenne
annerledesheten i seg selv. Livet består av et mangfold av livsmåter, men alle
har behov for å delta, bli sett og verdsatt.

Menneskers forskjellighet skal bli synlig, det handler om å leve i et samfunn
hvor plass for mangfold anses som en verdi (Lid, 20012). Oppgaven for
planleggere og arkitekter blir å ha tilstrekkelig kunnskap om et stort mangfold av
individuelle forutsetninger som grunnlag for planlegging og utforming av
eksempelvis offentlige uterom og bygninger. Omgivelsene som fysisk sted
situerer mennesket (Casey, 1998), slik har omgivelsene betydning for at



funksjonshemming oppstår i konkrete situasjoner, og dermed også for
forståelsen av funksjonshemming.

Hva med hensynet til personer med kognitive
funksjonsnedsettelser?

Et spørsmål som bør stilles er om universell utforming vil fungere bedre for
mennesker med fysiske funksjonsnedsettelser enn for mennesker med psykiske
eller kognitive funksjonsnedsettelser. Nedsatt funksjonsevne omfatter «fysiske,
psykiske og kognitive forutsetninger hos et individ» (BLD, 2011).
Enkeltmennesker kan oppleve diskriminering på grunnlag av ulike former for
nedsatt funksjonsevne. I formålsparagrafen til DTL kan vi lese:

Lovens formål er å fremme likestilling og likeverd, sikre like
muligheter og rettigheter til samfunnsdeltakelse for alle, uavhengig av
funksjonsevne, og hindre diskriminering på grunn av nedsatt
funksjonsevne.

Loven skal bidra til nedbygging av samfunnsskapte
funksjonshemmende barrierer og hindre at nye skapes.

Det er verd å merke seg at formålsparagrafen har en inkluderende tilnærming
til funksjonsnedsettelser og ikke skiller mellom fysiske, kognitive og psykiske
forutsetninger. Paragrafen skal ses i sammenheng med lovens omfattende
beskrivelse av hvordan nedsatt funksjonsevne forstås. Hvordan ivaretas dette
overfor personer med kognitive funksjonsnedsettelser? I ot.ptp.nr.44 (2007-
2008) kan vi lese at det er vanskelig å tenke seg en utforming som ikke
forutsetter en viss grad av allmenn erfaringskunnskap og resoneringsevne
(Barne- likestillings og inkluderingsdepartementet, 2008: 140). Departementet
viser til Universell utforming – fra Ideal til rettsnorm:

Reduserte kognitive funksjoner skaper særlige problemer for
utformingen. Her må utgangspunktet trolig være at utformingen må
kunne ta utgangspunkt i en normalmålestokk for intellektuell kapasitet
og erfaringsbakgrunn hos brukerne. Dette innebærer at mennesker
med redusert forståelsesevne raskt – dog avhengig av graden – vil
kunne falle utenfor de universelle løsningene, og at disse eventuelt må



hjelpes gjennom individuelle særordninger, for eksempel i offentlig
regi. (Skjerdal, 2005)

Fordi departementet henviser nettopp til disse sidene i Skjerdals vedlegg er
sitatet verd å vie oppmerksomhet. Det innebærer at departementet tillegger
nettopp disse vurderingene Skjerdal gjør vekt i sine refleksjoner rundt hvordan
DTL kan gjennomføres og komme til å virke for ulike grupper mennesker.
Hvilke konsekvenser har det for like muligheter og likestilling for personer med
kognitive funksjonsnedsettelser at de ser ut til å være utelukket fra lovens
mulighet til å gi likeverdig tilgjengelighet? En første konsekvens er at disse
menneskene da blir utelukket fra en rett til å kunne delta i det offentlige liv og
være en del av mangfoldet. Hvis dette skal fortolkes som en begrensning ved
DTL, skyldes begrensningen mer den særnorske praksisen med å lovfeste
universell utforming i stedet enn at likeverdig tilgjengelighet ikke er mulig å
oppnå for personer med kognitive funksjonsnedsettelser. Eksempelet peker på
behov for videre faglig arbeid med nettopp dette temaet.

I Fra bruker til borger peker utvalget på en risiko for at universelle løsninger
kan bli en trussel overfor dem som trenger mer enn universelt utformede
løsninger for å kunne delta på en likeverdig måte. (Sosial- og
helsedepartementet, 2001: 33) De mener at dette kan skje dersom universelle
løsninger tar all oppmerksomhet på beksotning av indivuell tilrettelegging. I
møte med hensynet til personer med kognitive funksjonsnedsettelser er det grunn
til å vise årvåkenhet overfor det utvalget påpekte i 2001.

Universell utforming og offentlige rom

Ingen har så langt utfordret at universell utforming er rettet mot menneskeskapte
forhold som planlagte og bygde omgivelser. Arkitektur har i oppgave å
tilrettelegge for menneskers liv og samliv, og er en av de viktigste betingelser for
menneskers liv og samliv. Arkitektur og arkitektonisk kvalitet er en
grunnleggende forutsetning for samfunnsdeltakelse. Derfor er arkitektur viktig
både faglig og politisk. Arkitekturprofessoren Mari Hvattum hevder at arkitektur
er en kompleks fortolkning av livsform, historie, idealer og menneskesyn, som
trer i kraft i bygninger og i byer (Hvattum, 2004). Byplanlegging og arkitektur er
etisk relevant fordi utforming av miljøet har innflytelse på menneskers
livskvalitet (Pløger, 2004: 7). Arkitektur er tett forbundet med menneskers liv i



verden som kroppslige, menneskesynet må derfor preges av at variasjoner i
funksjonsevne ikke er avvik fra en forventet norm, men et grunnleggende
allment livsvilkår.

Bruk av lovgivning for å realisere verdier er ikke nytt. Diskusjon om en
eventuell sammenheng mellom fysisk planlegging og sosialt liv heller ikke.
Begge disse temaene er interessante å utdype i en sammenheng nettopp med
utgangspunkt i funksjonshemming og universell utforming. Planlegging,
regulering og lovgivning handler om å tilrettelegge for like muligheter for
deltakelse. Dette betyr ikke at alle skal gjøre de samme tingene og være de
samme stedene, men det betyr at det den enkelte verdsetter skal være tilgjengelig
for vedkommende på en likeverdig måte så langt mulig. Vektleggingen av
tilgjengelighet som forutsetning for samfunnsdeltakelse blir derfor pekt på som
viktigst ved FN-konvensjonen (Mégret, 2008).

Det å kunne delta i offentlige sammenhenger og ikke kun leve sitt liv i private
rom og innenfor privatlivets rammer har dypest sett med å tilhøre
menneskeheten å gjøre. Derfor er det grunnleggende viktig at den nye FN-
konvensjonen anerkjenner, tydeligst i artikkel 9, tilgjengelighet som en
forutsetning for å ha mulighet til å delta på de arenaer hvor mennesker møtes og
forholder seg til hverandre. Tilgjengelighet er middelt, sosial deltakelse er målet.
Retten til å tre frem som seg selv blant andre mennesker er strukturelt og konkret
en grunnleggende forutsetning for anerkjennelse og bekreftelse av ens verd og
verdighet som menneske.

Byens offentlige steder kjennestegnes av at de er felles, ingen eier dem og
ingen bestemmer over dem, men alle skal i prinsippet kunne føle seg velkomne.
Den fysiske materialiteten gir sosiale føringer ved å gi signaler til mennesker om
hvem som er tiltenkt å bruke stedene, og til hva. En park skal for eksempel
brukes til rekreasjon, og helst ikke som bosted for hjemløse. En gate skal brukes
til å passere igjennom, benker langs gaten kan oppfordre til hvile, men man skal
helst ikke slå seg ned der eller sove på benken. Designet og materialiteten
kommuniserer hvem som er tiltenkt plass og tilstedeværelse. Et sentralt
kjennetegn ved by, at den er offentlig. I byen er det ingen som bestemmer, ulike
mennesker deler området, og ulike måter å bruke byens offentlige rom på
foregår parallelt. Noen har et rekreativt formål, andre skal på jobb, andre igjen er
på jobb og skal for eksempel levere varer i en trang bygate, atter andre skal
forsøke å få en nødvendig inntekt ved å tigge på et dertil egnet sted. Dette er
byens sosiale dimensjon, i tillegg er byen en materiell fortetting, som sted og
fysisk rom med visse rammer, konkret inventar, og en bruk fastlagt etter visse



reguleringer og retningslinjer.
Offentlig steder er offentlige i ordets opprinnelige betydning. Det tyske ordet

offen, som betyr åpent, skal være åpent for allmennheten. Det engelske begrepet
“public space” viser til dem som skal bruke stedet, altså folk. Ordet demokrati
har samme opprinnelse idet demos betyr folk. Offentlige rom er en viktig
forutsetning for demokrati fordi de legger til rette for åpne møtesteder for
mennesker. Jeg tar slik utgangspunkt i at et offentlig rom er for mennesker, skal
være åpent tilgjengelig, og har betydning for demokratiet. Den tyske filosofen
Jürgen Habermas viser til offentlig som tilgjengelig for alle i motsetning til
lukket. Han hevder at den borgerlige offentligheten «står og faller med allmenn
tilgjengelighet» (Habermas, 2005: 110), og argumenterer for at en offentlighet
der bestemte grupper er utelatt fra å delta ikke kan forstås som en offentlighet.
Overført på byens offentlige steder, kan vi si at offentlige steder som ikke er
allment tilgjengelige på en grunnleggende måte heller ikke kan forstås som
offentlige. Dermed blir allmenn tilgjengelighet en viktig forutsetning for at
steder kan forstås som offentlige (Lid, 2012).

Hvis tilgjengelighet skal fortolkes som en rettighet er det viktig å ha metoder
for å kunne følge med på om tilgjengeligheten bedres og om intensjonen i
universell utforming følges opp. Imrie og Hall fant i sine studier fra 1998-1999
at personer med nedsatt funksjonsevne sjelden ble invitert inn i
planleggingsprosesser (Imrie og Hall, 2001: 56). Forfatterne peker på
omgivelsenes betydning for å forstå funksjonshemming og er opptatt av den
mulighet for forbedring som ligger i lovgivning og retningslinjer. I Australia og
Storbritannia undersøkes og evalueres tilgjengeligheten i bygde omgivelser.
Disse landene har en lovgivning som forbyr diskriminering av personer med
nedsatt funksjonsevne, og derfor også behov for å kunne følge med på blant
annet om tilgjengeligheten bedres. Planlegging og arkitektur er en del av
politikkens område fordi mennesker møtes, snakker sammen og deltar i
fellesskap på steder og i rom er som er planlagt, bygget og utformet, og disse
bygninger, gater og rom kan være mer eller mindre tilgjengelige, kan ha god,
mindre god eller dårlig tilgjengelighet. I planleggings- og evalueringsprosesser
er det derfor nødvendig å trekke inn ulike former for kunnskap fra ulike lokale
og subjektive perspektiv for å få en bredest mulig innsikt i kvalitet i forhold til
bruk. Slik er planlegging og bygging kontekstuell og lokal og må belyses av
kontekstuell og mangfoldig lokal kunnskap. Kunnskap om menneskers ulike
individuelle forutsetninger er en del av denne tverrfagligheten. Skal man
evaluere universell utforming konkret og gjennomført, trenger man en metodikk



for dette (Preiser, 2009). Allmenn rett til byens offentlige rom kan fortolkes som
en utopi, men det er ikke mulig å forsvare noe annet fordi det å kunne være en
del av det offentlige rom er et sterkt normativt uttrykk for anerkjennelse overfor
mennesker som borgere i et samfunn (Lid, 2013).

Shared Space i by som eksempel på dilemma

Regulering etter plan- og bygningsloven har til formål å legge til rette for den
enkelte og samfunnet. En hensikt med planleggingen er å planlegge til beste for
den enkelte og samfunnet, som plan- og bygningslovens formålsparagraf
fremhever, by- og regionplanlegging er en verdibasert aktivitet (Pløger, 2004:
127-128). Fysisk og sosial planlegging har som formål at borgerne skal ha
tilgang til og bruke det som planlegges og bygges, kunne benytte seg av det som
er rettet mot allmennheten. Myndighetene regulerer for å fremme goder og
begrense eventuelt hindre det man ønsker mindre av, som for eksempel
bilkjøring i boligområder og høy hastighet i byområder. Bruk av offentlige rom i
by er både samhandling og konflikt om areal og risiko.

Designprinsippet Shared Space er aktuelt ved at stadig flere byrom i Norge,
Skandinavia og Europa utformes etter dette prinsippet. Shared Space betyr delt
område, det oversettes også til sambruksareal noe jo alle offentlige områder er.
Det som kjennetegner et offentlig rom, er at det deles med fremmede andre,
ingen eier det. Det nye ved Shared Space er en mangel på regulering av bruken
av området. Ideen Shared Space tilskrives den hollandske trafikkingeniøren
Hans Monderman (1945-2008). Shared Space er en måte å organisere områder
med flere trafikantgrupper på, hvor fysiske skiller fjernes og de som er i området
selv må få overblikk og kommunisere med andre for å oppnå trygghet. Målet er
å øke tryggheten for fotgjengerne ved å øke usikkerheten.

Grunnleggende for konseptet er at trafikantene selv fordeler rommet mellom
seg ved hjelp av øyekontakt: «Grunntanken er å planlegge gater og plasser uten
reguleringer, skilter og separering av ulike trafikantgrupper. I stedet er det
trafikantene som selv gjennom øyenkontakt, skal få til et godt samspill.»
(Myrberg 2009) Ideen bak konseptet er beskrevet slik:

Idéen bak Shared space er som nevnt tidligere å skape trafikksikkerhet
gjennom utrygghetsfølelse. Trafikantene skal selv analysere
situasjonen og samspille med hverandre. Man har valgt å ikke styre



trafikantene ved hjelp av trafikklys, skilting og merking, da dette ofte
kan skape en falsk trygghetsfølelse. (Statens Vegvesen Vegdirektoratet
2008: 25)

Denne måten å organisere interaksjon, praksis og samhandling i byrommet på er
blitt populær blant planleggere. Individenes ansvar vektlegges, sammen med
kommunikasjon og fleksibilitet. De underliggende verdiene er det å kunne styre
seg selv (autonomi) å kunne reagere på andres valg (fleksibilitet) og å
kommunisere med andre (dynamisk interaksjon). Dette er verdier som passer inn
i et senkapitalistisk neoliberalt samfunn preget av volatilitet og risikovilje og
med innslag av empati. Den enkelte skal selv få overblikk, vurdere situasjonen,
kommunisere med andre og foreta valg som ivaretar trygghet, mobilitet og
effektivitet. En person som ikke kan bruke blikket til å få overblikk og
kommunisere med andre, blir dermed ekskludert fra likeverdig deltagelse. På et
konkret, fysisk nivå taper fotgjengeren mot både syklister og bilister rett og slett
fordi styrkeforskjellen er for stor.

Kommunikasjon og sosial samhandling er grunnleggende for å forstå bruken
av denne type byområder. Sosial samhandling i byrommet er preget av
kommunikasjon mellom mennesker som møtes flyktig og som ikke kjenner
hverandre. Hvilke muligheter har denne kommunikasjonen, og hvilke muligheter
er det ikke i denne form for kommunikasjon? En klar begrensning er knyttet til
hvor mye informasjon man kan få gitt i et hurtig forbipasserende øyeblikk. En
annen begrensning er knyttet til vår evne til å forstå andre mennesker og deres
kroppslige situasjon, deres måte å være i verden på. Designprinsippet Shared
Space viser at byrom kan bygges slik at enkeltelementene er utformet i tråd med
prinsipper for universell utforming, samtidig som byrommet helhetlig sett gir
dårlig tilgjengelighet fordi det oppleves som utrygt (Lid, 2013).

Trygghet er en viktig dimensjon ved opplevd tilgjengelighet (Ewing & Handy,
2009). Eksempelet med Shared Space som utformingsprinsipp har bidratt til å
illustrere betydningen av trygghet for fotgjengeres opplevelse av tilgjengelighet i
by. Hvis universell utforming ikke forankres i menneskers liv, historie og
erfaring, hvor nedsatt funksjonsevne og livsløpets faser får en særlig plass, er det
fare for at universell utforming kun blir et teknisk og instrumentelt begrep.

Universell utforming som prosess



Endringer i forståelsen av funksjonshemming og funksjonsevne har hatt stor
betydning for utformingen av dagens lovverk. I DTL forstås dårlig
tilgjengelighet som diskriminering (Barne-, likestillings- og
inkluderingsdepartementet, 2013b). Eksempelet som kanskje har størst illustrativ
styrke for å vise denne typen diskriminering, er bildet av rullestolbrukeren foran
trappen til en bygning, for eksempel et universitet. Trappen hindrer den nye
studenten i å komme inn, dermed utestenges studenten først fra
utdanningsinstitusjonen, og i neste omgang fra arbeidslivet. Hvis denne
situasjonen skal kunne endres, blir det nødvendig med planlegging og evaluering
av det som skal utformes universelt og de situasjoner der tilgjengeligheten skal
utbedres. Både prosess og resultat er av betydning.

Avgrensningen mellom design og arkitektur handler både om praksis og
prosess. Designbegrepet dekker prosesser som leder frem mot produkt som kan
masseproduseres, mens arkitektur dreier seg om prosjektering av enkeltobjekter i
en bestemt kontekst og med et bestemt formål. Masseproduksjon er ikke målet
med arkitekturpraksis. I norsk politisk sammenheng kan det se ut som man
ønsker å la universell utforming omfatte både prosessen og produktet. Hvis et
byområde skal brukes som eksempel, kan universell utforming både brukes til å
karakterisere kvaliteter ved det ferdige området og prosessen frem mot
ferdigstillelse. Arbeidet med å inkludere universell utforming i lovgivning og
standarder legger opp til at universell utforming skal forstås som et resultat, noe
også den juridiske definisjonen er tilpasset. Ved å inkludere produkt og
omgivelser i bestemmelsen av hva som skal formgis universelt, legger
definisjonene opp til at både prosess og produkt er viktig.

Ved medvirkning som virkemiddel styrkes kunnskapen om tilgjengelighet inn
i ulike prosjekt. Samtidig utfordres også behovet for faglig kunnskap, fordi
brukermedvirkning ikke erstatter faglig kunnskap, men nettopp skal spille
sammen med fagkunnskap(Carlsson, 2002). I norsk planlegging har medvirkning
vært brukt aktivt gjennom flere år (Lid, 2013; Fiskaa, 2005). Vi har i de senere
år i norsk sammenheng sett at myndighetene styrker medvirkningen fra
funksjonshemmedes organisasjoner og kommunale råd for funksjonshemmede.
Alle kommuner er pålagt å opprette råd eller annen representasjonsordning for
mennesker med nedsatt funksjonsevne (Barne-, likestillings- og
inkluderingsdepartementet, 2005). Medvirning fra kommunale råd og
funksjonshemmedes organisasjoner kan ikke stå alene, det er også behov for å
styrke den tverrfaglige kunnskapen i universell utforming, særlig er det
nødvendig med kunnskap om variasjoner i funksjonsevne og ulike individuelle



forutsetninger. Presisering og innholdsbestemmelse av universell utforming må
også legge til rette for en systematisk evaluering for å forbedre kunnskapen.

Et eksempel på hvordan evaluering kan gjennomføres, finner vi hos Camilla
Ryhl, som med utgangspunkt i menneskers sanser og sansenedsettelser har
utviklet en metode for evaluering av arkitektonisk kvalitet, presentert i
avhandlingen Sansernes bolig (Ryhl, 2003). Sammen med synshemmede og
hørselshemmede har hun gjennomført empiriske undersøkelser av rom i boliger.
Hun konkluderer med at sansenedsettelser stiller særlige krav til boligens rom og
arkitektur, og at kompleksiteten i type sansenedsettelse er så stor at man ikke kan
fremsette generelle krav til løsninger. Det finnes ikke én løsning som kan
imøtekomme alles behov og ulike forutsetninger. Arkitekten må derfor foreta
begrunnede prioriteringer og bevisste valg når ulike sansenedsettelser skal
inkluderes i beslutningsgrunnlaget for formgivning (Ryhl, 2003).

Universell utforming som kunnskapsområde

Hvor foregår den teoretiske diskusjonen om universell utforming i Norge? Hittil
har det vært lite forskning på begrepets innhold og implikasjoner, innsatsen har
handlet om å fremme strategien heller enn å drøfte begrepet. I en situasjon hvor
myndighetenes satsing på universell utforming er så omfattende at det vil få
betydning for alle samfunnets sektorer, er det nødvendig også å rette innsatsen
mot både kunnskapsutvikling og teoridannelse (Lid, 2013).

I Skandinavia har Iwarsson og Ståhl gitt et viktig bidrag til det teoretiske
arbeid med tilgjengelighet, brukbarhet og universell utforming. De understreker
behovet for mer forskning på interaksjonen menneske – omgivelser, med
henblikk på samfunnsdeltakelse og dagliglivets aktiviteter og peker på behovet
for et felles begrepsapparat (Iwarsson & Ståhl, 2003). Iwarsson og Ståhl
strukturerer begrepet universell utforming slik at det omfatter en
personkomponent, en miljøkomponent og selve aktiviteten, og argumenterer for
at vi trenger kunnskap om alle disse tre aspektene for å kunne gjennomføre
universell utforming innen ulike sektorer og fagfelt. Artikkelen drøfter
kompleksiteten i den målsettingen at omgivelsene skal utformes slik at alle kan
bruke dem i størst mulig grad. De peker på flere årsaker til at denne målsettingen
vanskelig kan nås, blant annet klimaforhold og at det kan være vanskelig å få
planleggere til å ønske å ta hensyn til relativt få menneskers behov.



I hvilken grad universell utforming imøtekommer det store mangfold i
individuelle forutsetninger drøftes av Imrie & Hall. De viser til at det blant
synshemmede er en stor variasjon i hvilke designløsninger som foretrekkes. I
tillegg er det grenser for hvor langt en kan komme ved å bruke design som
strategi for inkludering (Imrie & Hall, 2001). Diskriminering og ekskludering
har ikke bare med utforming å gjøre. Fordi nedsatt funksjonsevne ofte fører til
utestenging på grunn av konkret utformede løsninger i for eksempel bygg og
transportmidler, er universell utforming en strategi for inkludering av personer
med nedsatt funksjonsevne. Det er imidlertid viktig å legge til at utforming av
produkter, omgivelser, program og tjenester ikke er tilstrekkelig for å oppnå et
likeverdig samfunn for alle (Imrie & Hall, 2001).

Også innen forskning om funksjonshemming kan vi se en skepsis til hvor
inkluderende omgivelsene kan bli med universell utforming. Tom Shakespeare
kaller det barrierefrie samfunnet en utopi. Han argumenterer for at universell
utforming er mer gjennomførbart i urbane omgivelser enn i naturomgivelser,
men også i byer vil klimatiske forhold, som snøfall og isglatte fortau, utgjøre
hindringer. Andre begrensninger ved universell utforming handler om at det er
delte oppfatninger om hva som er barrierer og hvordan barrierer kan unngås. Det
vil også av praktiske og økonomiske grunner ikke være mulig å fjerne alle
hindre. Interaksjonen menneske – omgivelse vil måtte være preget av en viss
friksjon. Han åpner for en pragmatisk tilnærming til gjennomføring av universell
utforming, og bruker termen “accessible enough” (Shakespeare, 2006:47), som
kan oversettes med «tilgjengelig nok» for å beskrive det som bør oppnås. Denne
pragmatiske tilnærmingen har som konsekvens at alle ikke har like mange
valgmuligheter. Alle kan for eksempel ikke forvente å kunne bruke hver eneste
type offentlig transport, men alle skal ha mulighet for å bruke minst en form for
kollektivtransport.

Det er en risiko at universell utforming kan føre til at ulikheter mellom
grupper av mennesker styrkes, eksempelvis ved at mennesker med samme
funksjonsnedsettelser argumenterer for det de synes er viktig. At organisasjoner
som Norges Handikapforbund (NHF) har engasjert seg såpass sterkt i arbeidet
med å definere universell utforming, er et eksempel på en mulig interessekamp
om begrepets tolkning (Norges Handikapforbund, 2007). Uenigheter knytter seg
til hvorvidt universell utforming skal være begrenset til kun å omfatte fysiske
forhold, eller om strategien kan brukes på en mer helhetlig måte til å omfatte
også politiske, juridiske, sosiale forhold.



Tilgjengelighet, tilrettelegging og brukbarhet

Målet med universell utforming er, som tidligere nevnt, å hindre diskriminering
og oppnå likeverdig tilgjengelighet allment. Tilgjengelighet kan gjelde for
grupper og for individer, og det kan fremmes krav om tilgjengelighet som en
opplevd kvalitet eller som en standard. Det vil kunne være mest gjennomførbart
å fastsette standarder for tilgjengelighet som en implementering av universell
utforming, og deretter kontinuerlig evaluere om standarden brukes og om ønsket
tilgjengelighet oppnås. Samtidig er det nødvendig også å ha for øye at den som
ikke gis tilgjengelighet ved slike standardiserte løsninger, må sikres
tilgjengelighet ved individuell tilrettelegging.

Et rikt menneskelig mangfold må være utgangspunktet for planlegging. Flere
løfter frem demokrati- og likestillingsaspektet ved universell utforming, og
understreker behovet for å drøfte forholdet mellom tilgjengelighet på individnivå
og på gruppenivå (Lid, 2013; Imrie, 2012; Iwarsson & Ståhl, 2003). For å kunne
operasjonalisere universell utforming politisk, juridisk og praktisk, er det
nødvendig med kunnskap om hva som gir god tilgjengelighet for mennesker
med ulike funksjonsnedsettelser. Tilgjengelighet er ikke en hvilken som helst
slags tilgjengelighet, det er likeverdig tilgjengelighet som skal oppnås og
gjennomføres.

Spenningen mellom subjektiv opplevd tilgjengelighet og tilgjengelighet for
grupper av individer er vanskelig å komme utenom. Denne spenningen
aktualiseres ved begrepet «brukbarhet», som relaterer både til individ- og
gruppenivå. En viktig hensikt med universell utforming er nettopp å oppnå
løsninger som faktisk er brukbare for mennesker med ulike brukerforutsetninger.
Hvis universell utforming ikke er inkluderende nok, er det fare for at en
omfattende implementering vil kunne føre til usynliggjøring av de mennesker
som ikke blir inkludert.

Realistiske muligheter

Både den norske Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (Barne-, likestillings-
og inkluderingsdepartementet, 2013b) og FNs Konvensjon om rettighetene til
mennesker med nedsatt funksjonsevne (FN, 2008)ii legger vekt på deltakelse.
Dårlig tilgjengelighet oppfattes som diskriminering fordi samfunnsdeltakelsen
forhindres. Alle former for deltakelse krever tilgjengelighet, og ofte



tilgjengelighet til flere faktorer og elementer i en kjede samtidig, så som
datatjenester og internett, gater og fortau, kollektivtransport, arbeidsplasser,
bygninger og uterom. I dagliglivets aktivitetskjede er mennesket hele tiden i
kontakt med et stort mangfold av produkter og omgivelser, i hjemmet, på
arbeidsplassen og i det offentlige rom. Det forekommer svært sjelden, hvis i det
hele tatt, at et menneske ikke bruker noe som er laget av noen.

Aslak Syse ledet det offentlige utvalget som la frem NOU 2005:8 Likeverd og
tilgjengelighet (Justis- og politidepartementet, 2005), utgangspunktet for den nye
Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (Barne-, likestillings- og
inkluderingsdepartementet, 2008b). Sammen med Marianne Jenum Hotvedt
diskuterer han nedsatt funksjonsevne i et menneskerettighetsperspektiv (Syse og
Hotvedt, 2006). Her skriver de følgende om hvorfor universell utforming er
viktig:

Universell utforming vil sikre tilgjengelighet for mennesker med
nedsatt funksjonsevne og i tillegg tilgodese mange personer uavhengig
av deres funksjonsevne. Bedret tilgjengelighet og universell utforming
vil for eksempel være av betydning for gravide kvinner,
småbarnsforeldre med og uten barnevogn, mennesker med forbigående
funksjonsnedsettelser og mennesker som på grunn av alder får
redusert bevegelighet, svekket syn, hørsel eller orienteringsevne (Syse
og Hotvedt, 2006:528).

Sitatet avdekker noen problemer ved begrepet universell utforming og hvilke
forventninger det kan være rimelig å ha til begrepet. Forfatterne skriver at
universell utforming vil sikre tilgjengelighet for mennesker med nedsatt
funksjonsevne. Å sikre tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne er
svært omfattende fordi det, som vi har sett, er store individuelle forskjeller.
Universell utforming vil kunne bidra til mer likeverdig tilgjengelighet for
personer med nedsatt funksjonsevne, men å sikre tilgjengeligheten vil være å ta
for hardt i. Selv om en planlegger og designer bruker sin innlevelse og forsøker å
inkludere alle i det vedkommende planlegger eller utformer, vil resultatet sjelden
kunne omfatte alle mennesker. Det vil være situasjoner hvor det er behov for
individuell tilrettelegging eller tilpasning i tillegg til den universelle løsningen.
Selv om man kan finne gode løsninger i konkrete situasjoner, er som vi har sett,
det barrierefrie samfunn en utopi (Shakespeare, 2006). Det store mangfold av
individuelle forutsetninger kan vanskelig møtes av et like stort mangfold og like



stor fleksibilitet i de konkrete løsningene.
Syse og Hotvedt bruker universell utforming og tilgjengelighet parallelt.

Hensikten med universell utforming er å oppnå tilgjengelighet, men begrepene
er, som tidligere nevnt, ikke synonyme. Tilgjengelighet kan oppnås også uten
den likestillingsdimensjonen som ligger i universell utforming. Når forfatterne
her sier universell utforming og tilgjengelighet, må en anta at hensikten er å
forstå tilgjengelighet som likeverdig tilgjengelighet. Forfatterne peker videre på
at universell utforming retter seg mot alle mennesker, uavhengig av
funksjonsnivå, hensikten er å bedre tilgjengeligheten for alle. Dette er en viktig
påpekning. Det videre arbeidet med å gjennomføre universell utforming innen
ulike sektorer vil vise om dette er mulig, eller om det kan finnes motsetninger,
slik at det noen anser for å være god universell utforming, ikke fungerer godt for
alle (Shakespeare, 2006).

Et enkelt eksempel her vil være et toalett, hvor en rullestolbruker og en med
bagasje vil sette pris på et stort toalett med god plass, mens en synshemmet vil
oppleve at det er vanskeligere å finne toalettskål og vask hvis toalettrommet er
stort. Hva vil universell utforming være i dette tilfellet; stort toalett av den typen
som i dag ofte kalles handikaptoalett, et lite toalettavlukke, eller større
toalettrom med standardisert plassering av rommets funksjoner?

Dilemma og paradokser

Politisk og etisk bidrar universell utforming til å tydeliggjøre at alle skal ha like
muligheter til samfunnsdeltakelse ut fra sine egne forutsetninger. Dermed vil
strategien som gjennomført politikk nettopp kunne synliggjøre det mangfoldet
Nussbaum (2004) og Kristeva (2008) er opptatt av at menneskelivet består av.
Som humanistisk begrep innebærer universell utforming noe viktig og nytt, fordi
omgivelsene i større grad tilpasses mennesker i stedet for motsatt (Shakespeare,
2006). Folk er unike og derfor må omgivelsene utformes slik at den enkelte kan
delta og komme til uttrykk som seg selv. Når strategien implementeres, blir den
praktiske konsekvens at omgivelsene helt konkret endres for i større grad å
imøtekomme flere menneskers behov.

Det menneskelige mangfold er så stort at ideen om at en utforming skal kunne
dekke alle menneskers behov er utopisk (Lid, 2013; Preiser, 2009, Shakespeare
2006). Når myndigheter og organisasjoner i arbeidet med å fremme strategien
universell utforming hevder at den er «bra for alle» er dette et utsagn med svak



empirisk forankring. Vi vet rett og slett ikke nok om universell utforming er bra
for alle, og det er ikke usannsynlig at det er noen det ikke er bra for. Jeg har vist
at hensynet til personer med kognitive funksjonsnedsettelser ikke er ivaretatt, det
er vanskelig å si i hvor stor grad hensynet til eldre er inkludert. Derfor er det
behov for mer tverrfaglig og interdisiplinært forskning for å få kunnskap også
om dilemmaer og prioriteringer.

Sett i et menneskerettsperspektiv kan universell utforming implementert og
forankret i ulike lovverk, likevel bidra til økt likestilling og like muligheter for
personer med nedsatt funksjonsevne. FNs Konvensjon om rettighetene til
mennesker med nedsatt funksjonsevne (FN, 2008) støtter opp om det samme,
både ved å legge til grunn universell utforming som en del av arbeidet med å
hindre diskriminering (artikkel 2), men også ved å definere universell utforming
til å omfatte både produkter, omgivelser, tjenester og programmer. I
konvensjonen er det tilgjengelighet som skal oppnås (artikkel 9), og statene tar
på seg en generell forpliktelse til å fremme forskning og utvikling på «varer,
tjenester, utstyr, bygg, anlegg og opparbeidede uteområder som er universelt
utformet» (artikkel 4 f).

Tilgjengelighet demokrati og deltakelse

Fordi mennesker er kroppslige, må liv og møter finne sted og bygde omgivelser
blir viktige for at mennesker skal få like muligheter til samfunnsdeltakelse.
Universell utforming handler om at verdiene likestilling og inkludering skal bli
virksomme i arkitektpraksis. I utformingen av en skole, et utdanningssted, et
kulturbygg, et uterom og et fortau, skal arkitektene spørre etter brukskvaliteter
for mennesker i alle aldre og med ulike typer hjelpemiddel. Hvordan dette kan
gjøres, er en oppgave som arkitektene selv må definere, konkretisere og utvikle i
samarbeid med andre faggrupper, myndigheter og brukermedvirkere.
Arkitektonisk kvalitet kan ikke løsrives fra brukskvaliteter, men skal nettopp
virkeliggjøre inkluderende samfunn gjennom design.

Nettopp innen temaet universell utforming er behovet for å utvikle kriterier og
metoder for vurdering av arkitektur stort. Et kriterium kan være arkitektonisk
kvalitet forstått som brukskvaliteter. Her kan krav om tilgjengelighet bidra til å
utvikle metodikk for evaluering og kritikk av arkitektur. Mennesker er et
ubegrenset mangfold av personer med ulik alder, evner, planer og ønsker for
livet. Hvorvidt den enkelte klarer å realisere sine planer og forfølge sine ønsker,



avhenger blant annet av arkitektoniske løsninger. Universell utforming er en
utfordring for arkitektfaget fordi brukskvalitet og arkitektonisk kvalitet
forbindes. Det er også arkitekters oppgave å bidra til å utvikle universell
utforming innen bygningsarkitektur, byplanlegging og landskapsarkitektur og
foreslå kriterier for å evaluere arkitektur i bruk.

Det er en politisk oppgave å ivareta mennesker i det offentlige rom og ta
hensyn til at alle skal kunne bruke og være til stede i offentlige rom. En allmenn
rett til by fortolket som rett til byliv kan gi innhold til fortolkningen av
tilgjengelighet. Dette er demokratisk viktig og krever at myndighetene kan
prioritere dem som trenger mest beskyttelse. Mangfold er menneskers måte å
være i verden på, og kroppslig skrøpelighet er et grunnleggende vilkår for
menneskelivet gjennom livsløpet. At den enkelte skal kunne delta og være til
stede i offentlige rom som seg selv er det politiske svaret på menneskelig
mangfold.

I et historisk perspektiv har mennesker ikke blitt regnet som likeverdige
samfunnsdeltakere, for eksempel har kvinner hatt mer begrenset tilgang til
offentlige rom enn menn. I dag er den politiske målsettingen at ingen skal
utelukkes fra deltakelse, tilgjengelighet er en allmenn rett. Universell utformng
er en viktig strategi for at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal ha
likeverdig mulighet til å leve i bygde omgivelser som også er tilpasset dem.

Konklusjon

Universell utforming er innarbeidet i språkbruk og lovverk, men begrepet reiser
flere spørsmål. FN-konvensjonen peker i artikkel 4 på nødvendigheten av
kunnskap om forholdet mellom individuelle forutsetninger og omgivelsene. Det
er også behov for gode metoder for å evaluere og forbedre konkrete løsninger.

Universell utforming er forankret i en erkjennelse av at det i enhver
befolkning finnes variasjon i evner og funksjonsnivå. Men begrepets
humanistiske og etiske implikasjoner må utforskes nærmere. Menneskesynet i
universell utforming handler om å respektere og fremme den enkeltes likeverd
uten å gjøre alle mennesker like ytre sett. Pluraliteten som menneskelivet består
av skal bli synlig og gis rom. Et viktig potensial ved universell utforming består i
å styrke muligheten for at forskjellige mennesker kan møtes som likeverdige på
tilgjengelige arenaer. Strategien har sitt utgangspunkt i målet om et tilgjengelig
samfunn. Mennesker er forskjellige og har ulike behov for tilrettelegginger,



likeverdig tilgjengelighet skal imøtekomme behovene til mennesker med svært
ulike individuelle forutsetninger. Derfor er gjennomføring av strategien
avhengig av kunnskapsutvikling, forskning, evaluering og forbedring. I møte
med nye lovfestede krav om likeverdig tilgjengelighet og universell utforming er
det behov for et bredt engasjement fra ulike fagområder i tverrfaglige prosesser.

Universell utforming er samtidig også en metafor, en visjon og ide om at
utforming vidt forstått kan være en metode for inkludering. De metaforiske
dimensjoner ved universell utforming bør ivaretas, også når begrepet innføres i
lovverket. Noe av styrken ved universell utforming ligger nettopp i at begrepet
som visjon og metafor peker i retning av et sosialt inkluderende samfunn.
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Innledning

Ergonomibegrepet ble introdusert i 1857 av den polske vitenskapsmannen
Wojciech Jastzebowksi og forståes ofte som studiet av arbeid. I sine arbeider
pekte Jastzebowski på en rekke problemstillinger som er aktuelle også i dag. Det
var likevel ikke før etter Andre Verdenskrig ideene hans utviklet seg til det som i
dag går under betegnelsen ergonomi i Vest Europa. Utviklingen i USA var i
grove trekk relativt lik den man fant i Vest Europa, men i steden for å bruke
ergonomibegrepet begynte man å kalle det nye fagfeltet Human Factors.
Begrepet viser til de fysiske eller kognitive egenskaper ved et individ eller ved
sosial adferd, som er spesifikk for oss mennesker, og som kan påvirke bruken av
teknologi. Til å begynne med ble begrepet først og fremst brukt innenfor
flyvning, men spredde seg etterhvert også til andre områder. Det har blitt vanlig
å benytte det engelske uttrykket selv om det godt kan oversettes til menneskelige
faktorer. I Østeuropa og det tidligere Sovietunionen var det en tilsvarende
utvikling. Likevel var det, og er forsåvidt fortsatt, noen klare forskjeller mellom
fagfeltet i øst og vest, både i forhold til teoretisk orientering og praksis. Uten å
gå inn på dette i særlig detalj har man i øst vært mer opptatt av detaljer i
forståelsen av adferd og lagt mye større vekt på motivasjon, vilje og andre
psykologiske begreper (For en mer fullstendig fremstilling av historien til
ergonomi og human factors, se Meister, 1999). Human factors og ergonomi blir i
dag oppfattet som synonymer og forkortes ofte til HFE. Begrepene brukes om
hverandre, selv om populariteten til hvert av dem varierer fra land til land og
mellom ulike yrkesgrupper.

Interessen for viktige sentrale problemstillinger innenfor fagfeltet har likevel
en mye eldre historie. Allerede i 1713 skrev Bernadino Ramazzini en
innflytelsesrik avhandling med tittelen “De Morbis Artificatum Diatriba”
(Lidelser hos arbeidere) der han levende og treffende beskriver ulike
arbeidsrelaterte lidelser og problemer man på den tiden fant hos ulike
yrkesgrupper i området rundt Modena i Italia (Ramazzini, 1713/1940). I Norge
finner vi eksempler på lignende beskrivelser fra en prøveforelesning i 1843 av
corpslæge Frans Christian Faye (1843) der han redegjør for årsaker til
arbeidsrelaterte muskelskjelettlidelser blant ulike yrkesgrupper.



Fagområdet vi i dag kaller ergonomi og human factors (HFE) har med andre
ord en lang historie. Det er likevel teknologiutviklingen etter Andre Verdenskrig
som har bidratt mest til utviklingen av fagfeltet. Datateknologi, utnyttingen av
kjernekraft og en voldsom utvikling innenfor samferdselssektoren har reist nye
problemstillinger som må løses for å oppnå sikker og effektiv bruk. Samtidig har
man i stor grad innsett at teknologi ikke er ufeilbarlig og at det ikke er mulig å
hindre alle menneskelige feilhandlinger gjennom trening og seleksjon. Ergonomi
og Human factors har derfor fått økende betydning som faglig premissleverandør
der hovedprinsippet er hvordan viktige faktorer i arbeidsmiljøet, som verktøy,
organisering og miljøbetingelser, påvirker mennesket.

Hva er ergonomi og human factors (HFE)?

Med et så vidt utgangspunkt er det ikke rart at det finnes mange og ofte ulike
definisjoner av fagfeltet. Den internasjonale definisjonen som ble lansert og
benyttes av International Ergonomics Association (IEA) har likevel fått en
autorativ status og blir mye brukt. I den norske versjonen, utarbeidet av Norsk
forening for Ergonomi og Human Factors (NEHF, 2012), er ergonomi (eller
human factors) definert som:

…en vitenskap som tar for seg samspillet mellom mennesket og
elementer i et system. Ergonomi er også en profesjon som tar i bruk
prinsipper, teori, empiri og metoder, for å optimalisere helse, sikkerhet
og komfort, øke kvalitet og produktivitet.

Ergonomer bidrar til utvikling, utforming og evaluering av oppgaver,
jobber, produkter, miljø og systemer på en måte som gjør disse
forenlige med menneskets ressurser, begrensninger og behov.

Ergonomi er med andre ord en måte å forstå og påvirke samspillet mellom
mennesket og det fysiske og psykiske miljø som omgir oss. Definisjonen peker
på at man må ta utgangspunkt i menneskets evner, begrensninger og behov når
man utvikler arbeidsoppgaver, produkter, miljø/omgivelser og systemer.
Begrepet «system» er viktig i definisjonen og i forståelsen av ergonomi, både
teoretisk og praktisk.

Et system kan beskrives som en organisert samling av enkeltdeler som til
sammen utgjør en aktivitet eller prosess. Enkeltdelene er elementene i systemet



og kan være ting eller forhold. I et komplisert system kan også (sub)systemer
inngå som deler. Et system er definert av hvilke elementer som til enhver tid
inngår.

Målet for ergonomi er å bidra til å endre funksjonskravene både til
enkeltelementene og til systemet som helhet, slik at de passer brukeren.
Ergonomi kan brukes på alle sider av den menneskelige tilværelse. Målet med
ergonomien er å tilpasse oppgaver, produkter og arbeidsmiljø til mennesket slik
at mennesket unngår negative konsekvenser av å måtte tilpasse seg til disse.
Endemålene med ergonomisk tilpasning kan være mange, men vil ofte være
forebygging av sykdom og skade, eller økt/forbedret trivsel og kvalitet. Dette
sikres gjennom vitenskapelig metode, og ved å benytte arbeidsteknikker i
ergonomi.

Ergonomi og human factors: en anvendt tverrfaglig disiplin

Ergonomi som fagdisiplin bygger på anerkjennelsen av at det ikke finnes noen
yrkesgruppe eller utdanning som er i stand til å svare på alle problemstillingene i
feltet. Ergonomi og human factors (HFE) må derfor være en tverrfaglig disiplin
der man anerkjenner at forskjellige yrkesgrupper, som for eksempel arkitekter,
designere, ingeniører, fysioterapeuter, leger, psykologer og fysiologer, innehar
ulik kunnskap som samlet kan bidra til gode løsninger på problemer man står
ovenfor. Slik sett ligner ergonomifeltet mange andre fagfelt. Forskjellen er først
og fremst knyttet til hvilket perspektiv man har på tverrfaglig arbeid.

Sammenligner man HFE med andre fag som arbeider på dette feltet, som for
eksempel psykologi og medisin, finner man at disse tradisjonelt først og fremst
har vært opptatt av personen og endringer i individet. Selv om det varierer hvor
opptatt man er av teori, har begge fagområdene, og kanskje spesielt psykologi,
utviklet sterke teoretiske tradisjoner. Ergonomi og human factors (HFE) har først
og fremst et anvendt perspektiv, der man er opptatt av å analysere konkrete
problemer samt å utvikle og beskrive løsninger for disse. I analysearbeidet er
man opptatt av interaksjonen mellom mennesket og elementene i systemet.
Eventuelle tilpassinger skal først og fremst skje på maskinsiden og på andre
ikke-levende elementer i systemet. Ergonomi handler med andre ord om å
analysere og forstå betingelsene som må være til stede for at man skal kunne
oppnå ønsket resultat. Deretter tilpasses utstyret slik at funksjonskravene som
skal oppfylles tilpasses de personlige forutsetninger menneskene som skal løse



oppgaven har, samtidig som man tar hensyn til deres behov og interesser som
individer.

Tar man kompleksiteten i den virkelige verden på alvor sier det kanskje seg
selv at dette ikke er enkelt. På enhver arena eller arbeidsplass vil det som oftest
være mange aktører involvert og flere av disse vil ofte ha kryssende interesser.
Skal man tilrettelegge miljøet til disses personforutsetninger, må man
nødvendigvis veie interessene opp mot hverandre, slik at endringer til fordel for
én aktør ikke forverrer situasjonen for en annen. Noen slike aktører er det lett å
huske på, for eksempel arbeidskolleger, arbeidsgiver (daglig ledelse i en bedrift)
og bedriftseiere (styre og generalforsamling i et aksjeselskap).

Til andre grupper av interessenter er ikke koblingene så åpenbare, uten at det
gjør dem mindre viktige. Eksempler på dette kan være familie, venner,
forsikringsselskaper, offentlige etater, m.m. Selv om det i prinsippet alltid er
mulig å utrede hvilke resultater som er gunstige for og ønsket av hvem, er det
ganske åpenbart at det ikke er mulig for en enkelt yrkesgruppe å ha oversikt og
kunnskap om hvilke interesser og behov som finnes i en så kompleks og
heterogen gruppe mennesker. Skal man oppnå målet om et arbeidsmiljø tilpasset
menneskelige forutsetninger er man derfor nødt til å benytte en tverrfaglig
tilnærming samtidig som man i størst mulig grad klarer å analysere systemet på
to ulike nivåer. Et overordnet nivå der man prøver å forstå systemet som en
helhet i tillegg til et mer partikulært nivå der man prøver å forstå spesifikke
sammenhenger. Siden analyseprosessen først og fremst bestemmes av
tilgjenglige data eller empiri blir den gjerne sett på som datadrevet.

Mange fagområder anser seg for å være tverrfaglige, eller påpeker at
tverrfaglig virksomhet og impulser fra andre fagfelt er viktig for utviklingen av
fagområdet. Reell tverrfaglig virksomhet er imidlertid en krevende øvelse. Alt
for ofte ender tverrfagligheten i at impulser og ideer utenfra fortolkes og
innpasses i eget fag uten at det skjer særlige endringer i forståelsen av
fenomenene. Man henter på sett og vis inn det som passer og støtter den
forståelsen man allerede har. Forståelsesrammen i faget forblir da ofte den
samme og muligheten til å utvikle ny forståelse reduseres dramatisk.

Et annet problem man ofte støter på i tverrfaglige arbeid er at man egentlig
jobber flerfaglig. Deltagerne er opptatt av de samme spørsmålene og
fenomenene, men arbeider parallelt med utgangspunkt i hver sin fagdisiplin. I
slike tilfeller er det vanskelig å utvikle en felles referanseramme. Ved en slik
tilnærming kommer det sjelden noe genuint nytt og samlende ut av arbeidet. I
verste fall risikerer man å ende opp i en fruktesløs debatt om hvem som har



forstått fenomenet på den riktigste måten.
Dette er et problem også innenfor ergonomifeltet, men siden den faglige

basisforståelsen og analyseredskapene allerede i utgangspunktet er basert på
tverrfaglighet, blir faget hele tiden eksponert for synspunkter, referanserammer
og teoretisk forståelse fra andre fagområder. Det er derfor mindre sannsynlig at
en bestemt forståelsesramme skal få så stort gjennomslagskraft at den kan
dominere begrepsbruken og utviklingen av teori og praksis innenfor disiplinen.
På den måten skapes det et felles tverrfaglig grunnlag eller sentrum i faget som
er i kontinuerlig utvikling gjennom empiri, ideer og referanserammer fra andre
disipliner. Muligheten for å få til reelt tverrfaglig arbeid er derfor til stede, men
krever at deltagere i HFE-arbeid er skolert i tankemodellen som utgjør
basisforståelsen i fagfeltet. I tillegg er det selvsagt en forutsetning at man har en
genuin interesse for å arbeide tverrfaglig.

Teoretisk tilnærming

Tradisjonell teoretisk forståelse

En viktig oppgave for ergonomer har tradisjonelt vært å identifisere og
forebygge helsefare forbundet med fysiske arbeidsbelastning og repeterende
bevegelser. Omfanget av litteratur som undersøker ulike temaer innenfor dette
feltet er i dag betydelig. Selv om det ikke alltid er sagt eksplisitt, har mye av
forskningen blitt gjort innenfor rammen av en tradisjonell medisinsk og
biomekanisk modell, der oppfatningen av dose – responsforhold er avgjørende.
Ubehag og helseproblemer knyttet til dataarbeid er for eksempel ofte forstått
som enkle årsaks- og virkningsrelasjoner mellom spesifikke miljøfaktorer og
symptomer. Visuelle problemer har i en slik forståelsesramme vært knyttet til
dårlig visuell kvalitet på dataskjermen, mens muskel- og skjelettplager ofte har
vært betraktet som et resultat av dårlige kontormøbler og feil sittestilling. Det
har imidlertid vist seg å være vanskelig å finne klare positive effekter av tiltak
gjort med utgangspunkt i slike enkle forklaringsmodeller (se f.eks., Nishiyama,
1990; Veitch & McColl, 2001; Winkel & Westgaard, 1996).

Noe av forklaringen kan være det anvendte perspektivet innenfor fagområdet
som medfører at forskning på risikofaktorer og ergonomiske tiltak sjelden er
teoretisk drevet (Hancock & Diaz, 2010). Dette er eksemplifisert i en oversikt av
Meister (1999), som viser at bare 1% til 2% av alle artikler publisert innen



ergonomi og human factors området prøver å teste en bestemt teori. Denne
tilsynelatende mangelen på teoretisk forankring og bruken av enkle
forklaringsmodeller gjør at man ofte bare er i stand til å si noe om hvorvidt en
utforming er bedre enn en annen, uten at man kan si noe om hvorfor det er slik. I
tillegg vet vi at de fleste problemene man arbeider med i ergonomifeltet er
sammensatt av mange enkeltelementer. Selv om man velger de enkeltelementene
som hver for seg er best, kan manglende forståelse av hvordan enkeltelementene
påvirker hverandre gi et samlet resultat der løsningen ikke bare er suboptimal,
men som også kan virke direkte negativt (Dainoff, Mark, & Gardner, 1999).

Systemteoretisk forståelse

Erkjennelsen av teoretiske og praktiske begrensninger ved den tradisjonelle
modellen, har ført til økt oppmerksomhet på teoriutvikling innenfor feltet.
Spesielt har det vært knyttet interesse til forsøk på å utvikle systemteoretiske
tilnærminger. Mange av disse tar utgangspunkt i tenkningen rundt det klassiske
menneske – maskin-systemet (MMS). MMS modellen er opprinnelig utviklet, og
er mye brukt, innenfor kognitiv ergonomi. Kort beskrevet antar modellen at det
foregår en gjensidig tilpassing mellom mennesket og den maskinen som brukes
til å gjennomføre en arbeidsprosess eller aktivitet. Til sammen utgjør de to
delene menneske – maskin systemet, hvor individuelle egenskaper hos personen,
som konsentrasjon, oppfattelse, diskriminerings og reaksjonsevne, påvirker
hvordan maskinen fungerer og omvendt (se f.eks. kap. 9: Kroemer & Grandjean,
1997). Modellen blir også benyttet på andre områder, men da ofte i overført
betydning. Det trenger derfor ikke å handle om en maskin i bokstavelig forstand,
men kan være andre former for teknologi som brukes for å få utført en
arbeidsprosess eller aktivitet.

Andre mener at menneske–maskin system modellen er for begrenset, selv i
overført betydning, og at den bare kan brukes til å beskrive faktiske prosesser og
derfor ikke egner seg til teoriutvikling. Et alternativ er å benytte sosioteknisk
systemteori som utgangspunkt. Den sosiotekniske modellen er basert på to
hovedforutsetninger. Den første er at mennesket ikke opptrer isolert, men er en
del av et større sosialt system. Dette sosiale systemet innholder ulike
enkeltelementer som for eksempel arbeidskolleger, ledere og
arbeidsorganisering.

Den andre forutsetningen er at bruken av teknologi (Det tekniske systemet)
ikke kan betraktes isolert fra det sosiale systemet. All bruk av teknologi er



knyttet til en overordnet problemstilling og hvordan menneske-maskin
(teknologi)-dialogen utspiller seg vil i stor grad bestemmes av slike overordnede
problemstillinger. Modellen peker derfor på at man må forstå enkeltindivider,
arbeidsorganisering og bruk av teknologi som et helhetlig system (se f.eks.
Waterson, 2005).

I praksis er det ikke nødvendigvis noen stor forskjell mellom de to
utgangspunktene. Begge modellene peker på dialogen eller interaksjonen
mellom mennesket og maskin (teknologi) som den viktigste enheten for å forstå
aktiviteter og arbeidsprosesser. Forskjellen ligger mer på hvilket teoretisk nivå
man ønsker å beskrive interaksjonen. Med utgangspunkt i disse grunnmodellene
har det etter hvert blitt utviklet teoretiske bidrag innenfor ergonomi og human
factors området. Det vil føre for langt å gå inn på mange av disse, men to viktige
bidrag skal nevnes kort i tillegg til en evolusjonsteoretisk tilnærming som kan få
betydning for HFE feltet.

Den økologiske tilnærmingen til ergonomi og human factors bygger på
teoriutvikling innenfor økologisk psykologi og spesielt J.J. Gibsons (1979/1986)
teori om direkte persepsjon. Et viktig premiss for denne teoriforståelsen er at
mennesket eller operatøren i systemet selv er aktiv. Personen reagerer ikke bare
på stimuli fra maskinen, men velger også handlinger på egen hånd. Slike valg er
som oftest gjort for å forsøke og oppnå bestemte mål i systemet, selv om dette
ikke alltid synes å være like klart. Skal man klare å forstå hvorfor det oppstår feil
er det nødvendig å inkludere målene i systemet i analysen (se f.eks., Flach,
Hancock, Caird, & Vicente, 1995). Det er mye som taler for at en
sammenkobling av systemteori og den økologiske tilnærmingen kan gi grunnlag
for utviklingen av en mer universelt anvendelig teori som ikke bare har
nytteverdi innefor HFE-området, men som også kan være et viktig bidrag i den
generelle forståelsen av intensjonale handlinger (Hancock & Diaz, 2010).

Det andre bidraget har sin bakgrunn i utviklingen innen moderne
hjerneforskning. Selv om Nevroergonomi, som dette feltet kalles er i oppstarten
og fortsatt er lite utviklet teoretisk, er det mye som peker mot at dette området
kommer til å gi viktige bidrag i tiden framover. Med utgangspunkt i moderne
nettverksmodeller prøver man å forstå hvordan hjernens funksjon påvirker
adferd i et system. Målet er at slik kunnskap skal gjøre det enklere å designe
teknologi tilpasset mennesket, samtidig som det kan bidra til å utvikle mer
effektive opplæringsprogram (se f.eks., Parasuraman & Rizzo, 2006).

Begge bidragene, og forsåvidt hele HFE-feltet, baserer seg på en antagelse om
evolusjonær tilpassing. Det er likevel sjelden dette blir diskutert eksplisitt, og det



er ofte vanskelig å se hvordan evolusjonstanken har påvirket teori og praksis.
Innenfor nærliggende fagområder som psykologi og medisin har det de senere
årene utviklet seg sterke evolusjonsteoretiske bidrag (se f.eks. Toby &
Cosmides, 1990; 2005; Varki, 2012). I og med at formålet til HFE er å tilpasse
miljø og teknologi til menneskets forutsetninger, er det rimelig å anta at
evolusjonsteoretiske tilnærminger kan bidra til teoretisk og praktisk utvikling
også innenfor dette fagfeltet. Målet med evolusjonsteoretiske forklaringer er å
bidra til en dypere forståelse av menneskelig adferd og helse. Tradisjonelle
forklaringer, ofte kalt proximate forklaringer, tar opp spørsmål knyttet til
hvordan kroppen fungerer. Ved hjelp av kunnskap om anatomi, fysiologi,
biokjemi og kognisjon forsøker man å beskrive og forklare strukturer,
mekanismer og prosesser i kroppen. Et mål kan være å forklare hvorfor noen
mennesker utvikler symptomer og sykdommer, mens andre ikke gjør det. Et
annet mål kan være å forklare hvordan personer oppfatter objekter og bevegelse i
en tredimensjonal verden eller hvordan atferd blir utløst, utføres, og læres.
Evolusjonsteoretiske forklaringer, ofte kalt ultimate forklaring, har et annet
utgangspunkt. Målet er å forstå hvorfor vi har utviklet de evolusjonære
tilpasningene som i dag karakteriserer oss som biologisk art. Hvorfor har vi
utviklet oss slik at vi får noen sykdommer og ikke andre. Hvorfor har noen
kroppsdeler utviklet evne til å tåle store belastninger mens andre ikke har slik
toleranse. Tanken er at man gjennom å forstå evolusjonære tilpasninger bedre
kan forstå hvorfor noen miljøendringer fører til uhelse og problemer mens andre
ikke får slike konsekvenser. Et forsøk på å benytte evolusjonsteori på HFE-feltet
er nylig publisert av Fostervold, Watten og Volden (2014). I artikkelen
argumenteres det for at man er nødt til å forstå hvordan synssansen
evolusjonsmessig har utviklet seg for å få en helhetlig forståelse av
funksjonsfeil, sykdommer og symptomer assosiert med langvarig statisk
synsarbeid, som for eksempel skjermarbeid.

Ergonomiens metoder og teknikker

Ser man på utviklingen av verktøy (teknologi) er det åpenbart at allmen fornuft
har vært det viktigste designkriteriet i mesteparten av menneskets historie.
Kompleksiteten i moderne teknologi er imidlertid på et helt annet nivå enn
tidligere. Dette gjør det vanskelig å forstå og løse problemer som oppstår bare
ved hjelp av allmen fornuft. Noen av forskjellene mellom produksjon av



tradisjonelle verktøy (teknologi) og dagens verktøy er vist i tabell 1. (Neste side)

Tabell 1: Forskjeller mellom design og bruk av tradisjonelle verktøy og
maskiner og dagens verktøy og maskiner (Oversatt fra: Galer, 1987)

Tradisjonelle verktøy Dagens verktøy

Relativt enkle Økende kompleksitet

Konstruert av brukeren Konstruert av spesialister

Lite antall Stort antall

Trivielle konsekvenser ved feil konstruksjon Store konsekvenser ved feil konstruksjon

Trivielle konsekvenser ved feil bruk Store konsekvenser ved feil bruk

Markedskonkurranse uinteressant Markedskonkurranse svært viktig

Liten variasjon i brukerpopulasjon Stor variasjon i brukerpopulasjon

Ser vi på endringene i tabell 1, er det ganske åpenbart at man i dag er nødt til å
angripe problemet på en mer systematisk måte, hvis man ønsker å tilpasse
teknologi til mennesket. Ergonomi og human factors benytter derfor
vitenskapelig anerkjente metoder for å studere interaksjonen mellom mennesket,
teknologien og de andre elementene i systemet.

Målet er å bedre forståelsen av hvordan menneskets kropp fungerer og
hvordan mennesket oppfatter og forstår ulike forhold som har betydning for
aktiviteten som utføres. Slik kunnskap brukes deretter, sammen med kunnskap
om interaksjonen mellom mennesket og teknologi, som utgangspunkt for design
og konstruksjon av teknologi og komplekse systemer. Et resultat av dette
arbeidet er utviklingen av designprinsipper, retningslinjer, sjekklister og
analyseredskaper (se f. eks. Mital, Kilbom & Kumar, 2000) som skal gjøre det
enklere å sikre god tilpassing av teknologi til menneskets forutsetninger. Samlet
utgjør dette ergonomifeltets metoder og teknikker. I dag er dette de viktigste
arbeidsredskapene i praktisk ergonomiarbeid og benyttes innenfor de fleste
områder av arbeidslivet og ved utviklingen av en rekke typer ny teknologi. I
USA går dette ofte under betegnelsen Human – system interface technology
(Hendrick, 2008), noe vi kanskje kan oversette til bruker – system grensesnitt-
teknologi.

Tre subdisipliner.



Til tross for at ergonomi og human factors ser på seg selv som en tverrfaglig
disiplin, med et ønske om å forstå helheten i systemene man arbeider med, har
det etter hvert utviklet seg ulike subdisipliner eller interesseområder innenfor
faget. Inndelingen kan diskuteres, men i følge den internasjonale
ergonomiforeningen IEA er det mulig å identifisere tre grove hovedområder:
fysisk ergonomi, kognitiv ergonomi og organisasjonsergonomi (IEA, 2013).

Fysisk ergonomi

Fysisk ergonomi er nok det hovedområdet de fleste i Norge forbinder med
ergonomi. Fysisk ergonomi er i hovedsak opptatt av å forstå ulike fysiske
aspekter ved menneskekroppen og hvordan disse faktorene samspiller med
fysisk aktivitet og fysiske forhold i omgivelsene (Karwowski, 2005).
Fagområder som har betydning for fysisk ergonomi er foruten fysiologi,
anatomi, antropometri (studiet av størrelse, vekt og proporsjoner hos mennesket)
og biomekanikk (studiet av hvordan muskelskjelettsystemet og kontroll av
bevegelse fungerer). Ved å se kunnskap fra disse områdene i sammenheng
forsøker man å forstå hvordan mennesket reagerer på fysisk belastning. Målet er
å endre de fysiske omgivelsene og kravene til fysisk aktivitet slik at de passer
menneskets forutsetninger. Ser man på arbeidsrelaterte skader knyttet til fysiske
forhold er disse ofte knyttet til aktiviteter som innebærer løfting, bæring,
trekking eller skyving samt bøying. Andre forhold som har betydning ser ut til å
være arbeid i statiske og unaturlige posisjoner samt repeterende bevegelser. Det
er derfor ikke underlig at man innenfor fysisk ergonomi er opptatt av emner som
for eksempel arbeidsstillinger, MMH (Manual Material Handling), repeterende
bevegelser, belastningslidelser, arbeidsstasjonsdesign, sikkerhet og helse.
Innenfor fysisk ergonomi har man kommet langt i utviklingen av retningslinjer,
manualer og sjekklister. Formålet er å forebygge skader, uhell og produksjonstap
knyttet til uheldig fysisk utforming av arbeidsredskaper og arbeidsprosesser.
Selv om omfanget og detaljnivået kan variere en hel del er de fleste basert på
noen grunnleggende forutsetninger. McLeod (2000) har oppsummert grunnlaget
for forebyggende arbeid innen fysisk ergonomi ved hjelp av 10 prinsipper.

Bruk nøytrale arbeidsstillinger.

2. Reduser mengden arbeid med stor kraft.
3. Ha arbeidsredskaper og annet nødvendig utstyr innenfor rekkevidde.



4. Utfør arbeidet i riktig høyde (i forhold til egen kropp).
5. Reduser bruken av store bevegelser.
6. Reduser uttrøtting og statisk belastning mest mulig.
7. Minimaliser trykkpunkt
8. Sørg for å ha tilstrekkelig rom (klaring) til arbeidet.
9. Sett av tid og rom til bevegelse, mosjon og strekkøvelser.
10. Pass på å opprettholde et komfortabelt fysisk arbeidsmiljø.

Tar man hensyn til disse prinsippene i utformingen av arbeidsprosesser,
aktiviteter og systemer vil man redusere faren for negative konsekvenser av
fysiske forhold i arbeidslivet.

Kognitiv ergonomi

Kognitiv ergonomi er opptatt av hvordan mentale prosesser, som persepsjon,
hukommelse, informasjonsbehandling, resonering og motoriske responser
påvirker interaksjonen mellom mennesket og andre deler av systemet
(Karwowski, 2005)

Målet er med andre ord å studere hvordan mennesket bearbeider og forstår
informasjon, for deretter å kunne tilpasse informasjonen slik at den i større grad
passer menneskets kognitive forutsetninger. Kognitiv ergonomi gjør dette
gjennom å studere hvordan kognitive komponenter som oppmerksomhet,
beslutningstakning og læring påvirker problemområder som brukervennlighet,
mental belastning, stress og menneskelige feilhandlinger.

Kognitiv ergonomi er nært knyttet til kognitiv psykologi og bruker i stor grad
samme språk og forskningstilnærming. Den viktigste forskjellen er at kognitiv
ergonomi i større grad har et anvendt perspektiv der målet er å øke forståelsen av
menneskelig adferd for å kunne forbedre utformingen av arbeidsprosesser,
informasjon og opplæring av maskinoperatører. Forskningen innenfor kognitiv
ergonomi ligger ofte et sted mellom kognitiv basalforskning og hvordan denne
anvendes i praksis. Gjennom sitt anvendte perspektiv bidrar kognitiv ergonomi
ofte til økt ytre validitet ved å tilpasse og komplettere kognitive
laboratoriestudier med forskning fra reelle og mer naturlige situasjoner (Hoc,
2001).



Den primære analyseenheten innenfor kognitiv ergonomi har tradisjonelt vært
menneske – maskin systemet (MMS). Som nevnt er MMS en modell som
benyttes til å analysere og optimalisere interaksjonen mellom menneske (ofte
kalt operatøren) og maskin (teknologi). En forutsetning for interaksjon mellom
operatør og teknologi er at det i designet av teknologien er lagt inn muligheter
for samhandling. I sin enkleste form er dette en av/på knapp, mens det i andre
tilfeller, som for eksempel en datamaskin, finnes en rekke funksjoner som kan
benyttes både til å overvåke prosesser i maskinen og til å endre pågående
prosesser. Prosessene kan være enkle, som lagring av et tekstdokument, eller
kompliserte som for eksempel styring av kjølesystemet i en atomreaktor. Slike
funksjoner kalles ved en fellesbetegnelse for grensesnittfunksjoner for å
poengtere at de danner grenseflaten mellom mennesket og teknologien. Selve
interaksjonsprosessen blir ofte beskrevet som en kontinuerlig informasjons løkke
der output (skjerm, målere m.m.) og input (tastatur, knapper og spaker) på
maskinsiden knyttes sammen med input (persepsjon) og output (motorresponser)
på operatørsiden. Skal informasjonsløkken fungere tilfredsstillende må
operatøren forstå og dekode informasjon fra maskinen på en slik måte at den
fører til hensiktsmessige motorresponser (hos operatøren) som igjen endrer
hvordan maskinen virker. Det er derfor ikke underlig at mye arbeid innenfor
kognitiv ergonomi har vært rettet mot å designe gode grensesnittfunksjoner.
Eksempler på dette kan være fargebruk på skjermer, fonttype og -størrelse,
utforming av menyer og ikoner, men også grensesnittfunksjoner som ikke er
skjermbaserte, som utforming av brytere, knapper m.m. Også her har man
utviklet retningslinjer, manualer og sjekklister som hjelp i designprosessen (Se
f.eks. Mital, Kilbom & Kumar, 2000).

Målet for interaksjonen i menneske-maskin-systemet er et viktig tema i
kognitiv ergonomi. Når vi benytter verktøy og maskiner, altså teknologi, er det
fordi vi har en målsetting med adferden vår. Vi ønsker å oppnå noe. For å kunne
bruke teknologien på riktig måte og dermed oppnå målsettingen er vi nødt til å
vite hvordan vi skal samhandle med teknologien. I mange tilfeller er dette
åpenbart, som for eksempel hvordan en sykkel fungerer, mens det i andre
tilfeller slett ikke er så lett å forstå hva som egentlig skjer. I slike tilfeller er vi
nødt til å lene oss på vår mentale eller konseptuelle modell av hvordan
teknologien fungerer. Donald Norman (2002), i sin epokegjørende bok “The
Design of Everyday Things”, peker på at all bruk av teknologi involverer en slik
konseptuel modell og at denne består av tre elementer. Designmodellen er
designerens eller ingeniørens modell av hvordan teknologien fungerer og skal



brukes. Systembildet eller brukergrensesnittet er det fysiske utseendet til
teknologien, deriblant tilgjengelige brukergrensesnittfunksjoner. Brukermodellen
er brukerens mentale representasjon av teknologien og bruken av den. Denne
konstrueres på bakgrunn av erfaring med teknologi generelt og
brukergrensesnittet til en bestemt teknologi. Hvis designmodellen og
brukermodellen stemmer overens har vi å gjøre med teknologi som stort sett
fungerer etter hensikten. Stemmer de ikke overens, har vi i beste fall å gjøre med
teknologi som ikke fungerer optimalt, og som i verste fall ikke fungerer i det
hele tatt. Uansett fører en slik situasjon til økt risiko for menneskelige
feilhandlinger og feil bruk av teknologien, som i mange situasjoner kan være
dramatiske eller til og med fatale.

Kognitiv ergonomi brukes i denne sammenhengen for å tilrettelegge
brukergrensesnittet på en måte som øker muligheten for at brukeren danner seg
en mental modell av teknologien som stemmer overens med designmodellen og
slik at det blir lettere og mindre kognitivt krevende å benytte teknologien på
riktig måte.

Organisasjonsergonomi

Organisasjonsergonomi eller macroergonomi som det også kalles er rettet mot
optimalisering av det sosiotekniske systemet (STS) (Karwowski, 2005). Som
tidligere nevnt beskriver STS samhandlingen mellom det tekniske systemet og
det sosiale systemet. Systemene betraktes som en helhet der bruk og innføring av
teknologi ikke bare påvirker arbeidet til enkeltpersoner, men også det sosiale
systemet. Selv om dette er den vanligste forståelsen i ergonomisammenheng,
brukes benevnelsen STS også til å beskrive og analysere forholdet mellom
samfunnets komplekse infrastruktur og menneskelig adferd (Carayon, 2006).
Organiasjonsergonomien anerkjenner at arbeidslivet i sin alminnelighet og all
jobbutførelse påvirkes av generelle organisasjons- og samfunnsprosesser og at
disse prosessene derfor må inkluderes i analysen av det sosiotekniske systemet.
Organisasjonsergonomisk arbeid går derfor ut på å analysere, forstå og tilpasse
faktorer som har betydning for organisasjoners struktur, handlinger og politiske
verdier. Målet er å bidra til utviklingen av organisasjoner og arbeidsoppgaver
som er tilrettelagt menneskelige behov og tilpasninger. Dette vil bidra til å skape
bærekraftige arbeidsprosesser som vil redusere risiko for ulykker og uhelse, øke
effektivitet og produktivitet, samt bidra til ansattes trivsel og engasjement.



Organisasjonsergonomi er relativt nytt område og kan sees på som en
videreføring av kunnskap og ideer hentet fra fysisk og kognitiv ergonomi. I
tillegg er slektskapet til fagfelt som organisasjonspsykologi og
organisasjonssosiologi ganske åpenbar. Selv om alle de tre fagfeltene er opptatt
av samme tema – organisasjonen, er det noen viktige forskjeller. Både
organisasjonspsykologi og organisasjonssosiologi er forankret innenfor egen
disiplin. De baserer seg derfor på anerkjent teori og metode innenfor henholdsvis
psykologi og sosiologi. Organisasjonsergonomi er til forskjell et
tverrvitenskapelig fagfelt der man forsøker å forene teori og metode fra ulike
disipliner, for på den måten å skape en ny måte å forstå organisasjoner og
hvordan disse påvirker arbeid og arbeidstagere.

Det er også tematiske skillelinjer. Organisasjonsergonomien er som nevnt
opptatt av at systemet skal tilpasses menneskelige forutsetninger. Forskningen
vil som oftest ha et klart anvendt perspektiv der man fokuserer på å løse reelle
problemstillinger. Organisasjonspsykologi har også et anvendt perspektiv og er
opptatt av hvordan organisasjoner og arbeidstagere påvirker hverandre, men
utgangspunktet om tilpassing til meneskelige forutsetninger er ikke like klart
uttalt. Seleksjon, effektiv ledelse, produktivitet og organisasjonsendring er for
eksempel viktige tema i organisasjonspsykologisk forskningen (se f.eks. Cascio
& Aguinis, 2007) uten at temaene nødvendigvis blir vurdert i forhold til
meneskelige behov, interesser og tilpasninger. Forskjellen er tydeligere i forhold
til organisasjonssosiologien. Her er tema først og fremst organisasjonen selv. I
organisasjonssosiologien blir organisasjoner sett på som adaptive systemer som
forsøker å overleve under gitte miljøbetingelser. Forskningen vil som oftest være
teoretisk og beskrivende og er er opptatt av hvordan organisasjoner endres og
tilpasser seg nye samfunnskrav og betingelser (Scott, 2004).

Selv om de ergonomiske prinsippene kan brukes på mange områder blir
betydningen av organisasjonsergonomi ofte oversett i organisasjoner. Årsaken er
sannsynligvis både at ledere sjelden har særlig kunnskap om fagfeltet (Jensen,
2002), men også at man stort sett arbeider med faktorer som i liten grad er
direkte synlige (Poage, 2003). Området der man oftest ser at
organisasjonsergonomi blir benyttet er ved innføring og implementering av ny
teknologi i organisasjoner. Ved slike tilfeller bidrar gjerne
organisasjonsergonomer med å vurdere faktorer som funksjonskrav til
teknologien, brukervennlighet, kapasitet, opplæringsbehov og integrasjon med
annen teknologi i bedriften.



Eksempler på andre relevante arbeidsområder der organisasjonsergonomi kan
bidra med verdifull kunnskap er brukermedvirkningsprosesser der ansatte blir
involvert i arbeidet med å identifisere og forebygge ergonomiske problemer,
planlegge produksjonslinjer, systemer og skiftplaner. Det kan også være å
utvikle programer for teamarbeid, virtuelle team og telependling. Et siste
eksempel kan være innføring og tilrettelegging av nye arbeidsmåter og
ledelsesprinsipper som for eksempel Quality Management samt utdanning og
trening av besetninger (tog, fly båt etc.) i kommunikasjon, rollefordeling og
samhandling, såkalt CRM (Crew Resource Management).

Oppsummering

Så langt har vi gitt en kort innføring i grunnprinsippene for ergonomifeltet og
hvilke implikasjoner arbeid med ergonomi medfører. Som en oppsummering har
vi samlet de viktigste prinsippene i ni kulepunkt, men gjør oppmerksom på at
dette bare er en liten smakebit på innholdet i ergonomifeltet.

Grunnprinsipper og implikasjoner for ergonomifeltet.

• Miljøet, maskiner, verktøy etc. Skal tilpasses mennesket og ikke
omvendt.

• Krever kunnskap om mennesket biologi og fysiologi.
• Krever kunnskap om menneskets evolusjonsmessige tilpassing.
• Krever kunnskap om individuelle forskjeller.
• Ergonomi er samspillet mellom mennesket og det fysiske og psykiske

miljø som omgir oss. Ergonomi kan omfatte så vel tekniske som
organisatoriske forhold.

• Ergonomien består i å endre oppgavers funksjonskrav slik at de passer
godt til personforutsetninger. Dette gjelder både for opplæring og arbeid.
Formålet med tilpasningen kan være mange. forebygging av sykdom,
skade, øke trivsel, øke kvalitet.

• Et tverrfaglig arbeidsfelt for forskjellige yrkesgrupper, herunder helse-
og vernepersonell, arkitekter, designere, ingeniører, psykologer og
pedagoger.



• Det ergonomiske perspektivet på tverrfaglig arbeid for analyse av
problemer og utvikling av løsninger i menneske-maskin-systemer
innebærer å fokusere på forandring av maskinsiden under stadig
hensyntagen til enkeltindividers rettmessige interesser. Det psykologiske
og medisinske perspektiv setter fokus på personen.

• Ergonomi har som sentralt mål å redusere belastningslidelser, bedre
sikkerhet, kvalitet og produktivitet, samt bedre brukervennligheten til
varer og tjenester.

Ut over disse punktene er det klart at ergonomifeltet er en anvendt disiplin som
inneholder en stor grad av fleksibilitet og tilpasning til den aktuelle situasjon. I
utgangspunktet er ethvert problemområde unikt i og med at det befinner seg
innenfor en unik kontekst både i tid og rom (les: bedrift og tidsepoke).
Ergonomisk arbeid/tilrettelegging består derfor av å se mulighetene som finnes
innenfor en gitt bedrift eller situasjon med den kunnskapen man sitter på og den
prinsipielle tilnærmingen til situasjonen som ergonomifeltet bygger på.
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Innledning

Det siste tiåret har interessen for universell utforming (UU) økt kraftig. Noe av
grunnen er helt sikkert at samfunnet i større grad har akseptert og tatt opp i seg
verdigrunnlaget universell utforming bygger på. De fleste opplever det i dag som
selvsagt at alle mennesker har rett til å delta i samfunnet på like vilkår og at dette
nødvendigvis krever tilrettelegging. Et annet moment er at begrepet universell
utforming, på samme måte som ergonomibegrepet, har blitt et
markedsføringsverktøy. Merkelappen «universelt utformet» signaliserer at
produktet eller tjenesten er gjennomtenkt, har god kvalitet og er salgbar til
nesten alle.

En forutsetning for å lykkes med universell utforming er at man har god
kunnskap om mennesket og dets funksjonsevne. Det er derfor ikke rart at arbeid
med universell utforming krever en tverrfaglig tilnærming. Tverrfaglig arbeid er
imidlertid utfordrende og det kan fort resultere i en kamp om hvor grensene går
mellom de ulike fagområdene. Denne diskusjonen finner en også i fagmiljøene
som er opptatt av å bidra til større integrering av personer med nedsatt
funksjonsevne i samfunnet. Når det gjelder universell utforming er det spesielt
forholdet til ergonomi og human factors (HFE) som diskuteres. Dette er egentlig
ikke så rart siden både ergonomi og human factors og universell utforming har
klare målsettinger om å bidra til et miljø som er tilrettelagt forutsetningene til det
enkelte individ.

Et spørsmål som diskuteres er om universell utforming bare er et
designkonsept og at det faglige innholdet egentlig dekkes av ergonomi og human
factors. Andre mener at universell utforming representerer noe unikt som ikke
faller inn under det vi vanligvis forstår med ergonomi og human factors. Det går
selvsagt an å hevde at det ikke spiller noen rolle «hva barnet heter», så lenge
man arbeider målrettet for økt brukervennlighet og tilgjengelighet for alle.
Likevel, begrepene ergonomi og human factors og universell utforming kommer
i økende grad til å bli brukt i mange sammenhenger som for eksempel forskning,
veiledere, kravspesifikasjoner, offentlige dokumenter og utviklingsplaner. Det
kan derfor være nyttig å foreta en grenseoppgang mellom begrepene slik at man
i større grad vet hva man snakker om.



Forutsetninger for universell utforming

Målet for universell utforming er å gi samfunnets tilbud og aktiviteter en
utforming som gjør dem bedre tilgjengelig for alle, også for personer med ulike
former for nedsatt funksjonsevne. Uansett om man skal lage et nytt design eller
tilpasse et eksisterende må man ved universell utforming ta hensyn til to
grunnleggende forhold. Utformingen må ta hensyn til hvilke funksjonskrav som
stilles for å kunne utføre den aktuelle aktiviteten samt hvilke typer
funksjonsnedsettelser som kan påvirke muligheten til å utføre den. Innenfor
habilitering og rehabiliteringsfeltet har man lenge vært av den oppfatning at et
begrep som «nedsatt funksjonsevne» ikke er entydig. Funksjonsevne blir først
sett på som meningsgivende når man sammenligner en persons forutsetninger
med funksjonskravene som er knyttet til en bestemt aktivitet. All aktivitet
mennesker deltar i forutsetter funksjonskrav. Funksjonskravene vil variere fra
aktivitet til aktivitet. Det er for eksempel ganske klart at funksjonskravene som
stilles for å kunne delta i Birkebeinerrennetiii er ganske ulike kravene som stilles
for å ta bussen inn til sentrum. Uansett aktivitet er det slik at noen personer vil
ha problemer med å møte funksjonskravene. Samtidig er det også slik at alle før
eller senere vil oppleve at egen funksjonsevne ikke tilfredstiller
funksjonskravene til en aktivitet man ønsker å utføre. Nå vil det neppe være
mange som karakterisere det å ikke kunne delta i Birkebeinerrennet som et
resultat av nedsatt funksjonsevne, men prinsipielt er dette det samme.

Sett på denne måten kan vi si at nedsatt funksjonsevne er summen av de
aktivitetsproblemer som oppstår når det er et misforhold mellom en persons
forutsetninger og de funksjonskravene som stilles på et område der personen
ønsker å delta. Økt deltagelse i aktiviteter kan fremmes både gjennom å bedre
personens forutsetninger og gjennom å endre og tilpasse funksjonskravene som
er knyttet til aktiviteten (Lie, 1996).

Dette kan gjøres på flere måter. Personer med nedsatt funksjonsevne kan få
spesialtilpasset trening eller opplæring som kan gjøre dem i stand til å mestre
ulike aktiviteter. Dette forutsetter imidlertid at nytteverdien, i form av bedret
funksjonsevne, er større en de menneskelige omkostningen treningen eller
opplæringen medfører i form av fysisk og psykisk belastning, tidsbruk og
økonomi. For mange vil derfor trening eller andre opplæringsprogram ikke være
et reelt alternativ.

Personens forutsetninger kan også endres med spesialtilpassede hjelpemidler.
Eksempler på dette er punktskrift for personer med nedsatt synsevne og



trappeheis for rullestol eller personer med nedsatt bevegelighet. I Norge er det
hjelpemiddelsentralene som har ekspertise på dette området og som skal bidra
med hjelpemidler tilpasset ulike former for nedsatt funksjonsevne. Tekniske
hjelpemidler refererer i denne sammenhengen til utstyr som er laget spesielt for å
hjelpe personer med nedsatt funksjonsevne til å fungere mest mulig selvstendig.
Selv om tekniske hjelpemidler i mange tilfeller er et positivt bidrag for den
enkelte, kan ikke slike hjelpemidler i seg selv regnes som bidrag til universell
utforming. Tvert imot vil mange hevde at tekniske hjelpemidler, og for så vidt
også spesialtilpasset trening og opplæring, er eksempler på det motsatte av hva
man ønsker å oppnå med universell utforming. Målet er at utsatte grupper skal
øke mulighetene sine til å delta i samfunnet på like vilkår som andre borgere.
Deltagelse i samfunnet skal derfor ikke være avhengig av endringer i
personforutsetningene, noe som ligger implisitt i bruken av tekniske
hjelpemidler, trening og opplæring (Iwarsson & Ståhl, 2003; Vanderheiden,
1998). I stedet er tanken at man skal oppnå økt deltagelse gjennom tilpasning av
funksjonskravene til personforutsetningene. Det er med andre ord omgivelsene
som må endres og ikke individet.

Ett design som passer alle

En av de viktigste forutsetningene for at vi skal kunne bruke betegnelsen
universell design om et produkt, menneskeskapte omgivelser eller systemer er at
designet ikke bare har positiv betydning for utsatte grupper, som for eksempel
eldre, men også oppleves som positivt for resten av brukerene. Det er med andre
ord ikke nok at designet virker integrerende for en gruppe med nedsatt
funksjonsevne, ved for eksempel å lette adkomsten for personer som bruker
rullestol, hvis dette ikke oppleves som en funksjonell løsning for andre personer.
Det er vanskelig å få til dette hvis tilpassningene blir gjennomført som
ekstraordinære tiltak i ettertid. Et typisk eksempel på dette er diskusjoner om
hvilke mulgheter man har til å ettermontere rullestolramper på offentlige bygg.
Universell utforming må derfor være utgangspunktet for utforming av produkter,
omgivelser og systemer og en integrert del av den generelle designsprosessen.

Det er imidlertid viktig å være klar over at resultatet av en designprosess
vanligvis regnes som tilfredsstillende selv om designet ikke er optimalt for den
person eller den oppgaven som skal utføres. Mindre avvik fra det optimale er
med andre ord vanlig og blir som oftest akseptert både av designeren og



brukeren. Klær trenger for eksempel ikke å passe 100% for å oppleves som
funksjonelle og komfortable. En stol kan være litt for høy eller lav og likevel gi
tilfredsstillende sittekomfort. Dette skyldes menneskets store tilpasningsevne. Vi
tolererer relativt greit små avvik fra optimalt design i utstyret vi bruker og i
omgivelsene hvor vi ferdes. Det kan ta litt tid å tilpasse seg, men kostnaden er
liten og i mange tilfeller ikke merkbar. Hvis vi ikke hadde denne
tilpassningsevnen ville vi vært nødt til å spesiallage hvert eneste produkt til hver
eneste bruker. Vi skal likevel være klar over at selv om personer er i stand til å
utføre en oppgave, på tross av dårlig design og gjerne under vanskelige
arbeidsbetingelser, betyr ikke dette at de utnytter utstyret eller resursene best
mulig. Med mindre optimalt design vil omkostningene ved å opprettholde
aktiviteten øke, både menneskelig og resursmessig. Arbeidsprosessen eller
aktiviteten tar lenger tid, feil oppstår og kvaliteten på resultatet går ned. I tillegg
er det mye som tyder på at selv små tilpassninger over tid kan føre til negative
konsekvenser i form av uhelse, konsentrasjonssvikt, osv.

All tilpasning har likevel en grense. Noen ganger er designet rett og slett så
dårlig at arbeidsoppgaven eller aktiviteten er nesten umulig å gjennomføre. Da
hjelper det lite med tilpassing, og konsekvensen er tapt produktivitet, skader,
frustrasjon og redusert livskvalitet. En skjematisk framstilling av forholdet
mellom design, tilpasning og prestasjon er gitt i figur 1.

Figur	1.	Design,	tilpasning	og	prestasjon.	A	=	Maksimum	prestasjon	opprettholdes	ved
tilfredsstillende	tilpasning.	B	=	Tilpasning	kan	ikke	kompensere	for	dårlige	designløsninger,	selv
om	prestasjonen	er	tilfredsstillende.	C	=	Designet	tilfredsstiller	ikke	oppgavens	krav.	(Retegnet
og	oversatt	fra:	Galer,	1987)



Skal designet benyttes av personer med nedsatt funksjonsevne vil grensen for
når fallende optimalt design får negative konsekvenser (område B og C i
figuren) flyttes nærmere det optimale designet (Område A i figuren blir mindre).
Vi har med andre ord mindre å gå på før vi tråkker over tålegrensen for
tilpasning. I tillegg må man være oppmerksom på at ulike former for nedsatt
funksjonsevne påvirker toleransen for tilpasninger forskjellig. Kravene til
designets optimalitet og sluttproduktets funksjonalitet øker derfor når man tar
hensyn til universell utforming. Konsekvensen er at kravene til planlegging og
kunnskap øker og går ut over det man vanligvis tar hensyn til i en designprosess.

I designprosessen er det viktig å være oppmerksom på eventuelle
merkostnader ved universell utforming. Ideelt sett bør det selvsagt være slik at
man foretrekker et design som fungerer god for mange, framfor et design som
fungerer godt for noen, selv om løsningen er dyrere. Likevel er det nå engang
slik at pris er en viktig faktor ved valg av all utforming. Skal arkitekter,
byggherrer og andre velge å satse på universell utforming må løsningene ikke
virke uforholdsmessig fordyrende. Det er derfor viktig at man i samfunnet
forstår både utgifts- og innsparingssiden ved universell utforming.

I dette regnestykket er det viktig å huske at universell utforming kan være
med på å øke verdien eller inntjeningen til et produkt, omgivelse eller system
ved at «kundegrunnlaget» øker. Ved å masseprodusere universelt utformede
produkter og tjenester vil prisene bli lavere for alle brukere, samtidig som et
større utvalg vil redusere behovet for spesialtilpasning. Personer med nedsatt
funksjonsevne har ofte vært missfornøyd med tilbudet av produkter og tjenester
som er tilpasset deres behov. Løsninger i form av spesialtilpassede boenheter,
adkomstløsninger og tekniske hjelpemiddler blir ofte opplevd både som dyrere
og tildels stigmatiserende. Universell utforming trenger derfor ikke å være
fordyrende, snarere tvert i mot. Forutsetningen er imidlertid at man planlegger
for universell utforming allerede når designprosessen starter. Hvis
designprosessen lykkes vil universell utforming rett og slett være brukerbasert
god design som oppleves som trygg, funksjonell og fysisk og følelsesmessig
attraktiv for de fleste brukere.

7 prinsipper for universell utforming

For å oppnå målsettingen om universell utforming har det etter hvert utviklet seg
en rekke retningslinjer og prinsipper som skal sikre at produkter, omgivelser og



systemer blir designet på en slik måte at de kan benyttes av alle. Blant de mest
kjente er de såkalte «Syv prinsipper for Universell Utforming». Prinsippene ble
utviklet i 1997 av en tverrfaglig gruppe bestående av blant annet arkitekter,
produktdesignere, ingeniører og eksperter på ulike former for miljødesign.
Gruppen ble ledet av Ronald L. Mace som er regnet som en av de viktigste
pionerene i utviklingen av universell utforming. Mace var også kjent som
grunnlegger av Center for Universal Design ved North Carolina State
University.

De syv prinsippene skal kunne brukes både som evalueringskriterier for
eksisterende design og som veiledning i designprosessen av nye produkter,
omgivelser og systemer. De skal også kunne brukes i utdanningen av designere
og som informasjon til forbrukere om viktige egenskaper ved brukervennlige
produkter omgivelser og systemer (NCSU, 1997). Skal man kunne si at et
produkt, en bygning eller et miljø er universelt utformet, må alle syv prinsipper
være fulgt og oppfylt.

De syv prinsippene er:

Like muligheter for bruk: designet er brukbart og attraktivt for alle grupper i
samfunnet.

2. Fleksibel i bruk: designet tilfredsstiller et bredt område av individuelle
preferanser og ferdigheter.

3. Enkel og intuitiv bruk: designet sørger for at bruksmåten er enkel å
forstå, uansett brukerens forkunnskaper, språkkunnskaper og
konsentrasjonsevne.

4. Forståelig informasjon: designet tar hensyn til at nødvendig informasjon
skal være lett og forstå uavhengig av miljøbetingelser og brukerens
perseptuelle evner.

5. Toleranse for feil: designet minimerer faren for feilhandlinger og
negative konsekvenser ved uhell og utilsiktet bruk.

6. Lav fysisk anstrengelse: designet gjør bruken effektiv og komfortabel
med minimal fysiske anstrengelse.

7. Størrelse og plass for tilgang og bruk: designet skal gjøre det lett å holde,
manipulere og bruke objektet uavhengig av brukerens kroppsstørrelse,
plassering og mobilitet.



Tradisjonelt har universell utforming først og fremst vært et tema ved design av
offentlige bygninger og tildels fysiske gjenstander. De senere årene har dette
endret seg og ideene omkring universell utforming har blitt introdusert på nye
områder. Et område som har fått en god del oppmerksomhet, og der det har blitt
gjort en del arbeid, er læringssituasjonen. Hvordan personer med nedsatt
funksjonsevne skal få lik adgang til skoler og universiteter har lenge vært et
tema, men det ikke nok å ha tilgang. De fleste utdanningsinstitusjoner benytter
tekst og muntlig språk som hovedmedium både når det gjelder opplæring og
evaluering. Avhengig av type funksjonsnedsettelse er det åpenbart at tekst og
muntlig språk ikke er like tilgjengelig for alle, og for noen vil det fungere som et
reelt hinder. Ved å benytte prinsippene for universell utforming i utviklingen av
nytt opplæringsmateriell, samtidig som man øker bruken av alternative
presentasjonsmetoder, kan læringsinnholdet gjøres tilgjengelig for grupper som i
dag har vansker med å tilegne seg stoffet (Dolan & Hall, 2001).

Et annet område der man har sett økt interesse og bruk av universell utforming
er i planlegging av utearealer. Skal man nå målet om et bærekraftig og likestilt
samfunn er det viktig å øke antallet møteplasser der alle kan delta på like vilkår.
Det er også viktig at integrasjonen starter tidlig og et område som peker seg ut er
lekeområder for barn. I dag er mange slike områder utformet slik at de virker
ekskluderende for barn med ulike former for nedsatt funksjonsevne. Når vi
samtidig vet hvor viktig lek er for barns intellektuelle, sosiale og fysiske
utvikling vil bedre tilrettelegging av lekeområder, i tråd med prinsippene for
universell utforming, være et viktig tiltak for alle barn uavhengig av om de har
nedsatt funksjonsevne eller ikke (Abdou, 2011; Prellwitz & Skär, 2007). Andre
eksempler som har vært diskutert i forhold til universell utforming er parker,
hager, gangstier samt sitte- og rekreasjonsområder (York, 2009).

Forholdet mellom ergonomi/human factors og universell
utforming

Ved første øyekast kan det se ut som om ergonomi og human factors (HFE) og
universell utforming er to sider av samme sak. I begge tilfeller ønsker man å
bidra til økt produktivitet, helse og livskvalitet gjennom å endre produkter,
omgivelser og systemer slik at de passer personforutsetningene. Fagfeltene har
med andre ord felles verdimessig utgangspunkt. De to fagfeltene deler også det
anvendte perspektivet i og med at man først og fremst er opptatt av å løse reelle



praktiske problemer. I tillegg vektlegger begge områder tverrfaglighet som en
forutsetning for å utvikle gode bærekraftige løsninger og har på dette grunnlag
utarbeidet kriterier og prinsipper for hvordan man skal gå fram i det praktiske
arbeidet. Det er derfor mange likeheter mellom de to områdene, men det er også
viktige forskjeller.

Fagfeltenes formål

Den viktigste forskjellen er kanskje knyttet til de prinsipielle forutsetningene.
HFE dreier seg om tilpasning til menneskelige forutsetninger, uansett formål.
Fagfeltet er med andre ord ikke primært opptatt av hva sluttproduktet brukes til,
eller i hvilken sammenheng det benyttes. Det primære er derimot at produktet,
omgivelsene eller systemet er tilpasset brukeren uansett hvilken aktivitet bruken
inngår i. For nå dette målet benytter fagfeltet vitenskapelig metode for å
innhente empirisk informasjon om hvordan mennesket fungerer fysisk og
kognitivt. I dette ligger det implisitt en grunntanke om at det er mulig å utvikle
en helhetsforståelse basert på god kunnskap om enkeltelementene som inngår i
helheten, samt relasjonene mellom dem. Denne kunnskapen skal deretter danne
grunnlaget for utviklingen av kriterier og prinsipper for evidensbasert praksis.

Når det gjelder universell utforming er situasjonen litt annerledes. Den
grunnleggende tanken her er at produkter, omgivelser og systemer skal kunne
benyttes av alle. Universell utforming er dermed primært opptatt av produktets
formål uansett design. Det er med andre ord bruken som er avgjørende. Kan
produktet, omgivelsene eller systemet brukes av alle er det nærmest per
definisjon universell utforming. Dette kommer tydelig fram i de 7 prinsippene
for universell utforming nevnt ovenfor. Samtlige er knyttet til evaluering av
bruken og sier egentlig svært lite om hvordan man skal gå fram for å utvikle et
design som oppfyller prinsippene. Litt spissformulert kan man kanskje si at
universell utforming er design av helheter uten at premissene for hvilke
enkeltelementer som skal inkluderes i designet er kjent. Tenkningen omkring
universell utforming ser ut til å mangle et klart ankringspunkt i grunnkunskap
både om brukerne og om hvordan enkeltelementer påvirker hverandre gjensidig.
Skal man unngå en praksis som i stor grad styres av synsing, prøving og feiling
må slik grunnkunnskap hentes fra andre fagområder og benyttes som basis for
designprosessen.



Er universell utforming alltid bra for alle?

Hovedprinsippet i universell utforming er at samme design skal kunne fungere
for alle uansett funksjonsevne. Det er imidlertid ikke nok bare å øke
tilgjengeligheten hvis man skal sikre alle lik mulighet til å delta i samfunnets
aktiviteter. Utformingen må også bidra til å stimulere personlig utvikling,
selvrealisering samt gi muligheter til å glede seg over psykososiale og estetiske
sider av samfunnslivet. For å oppnå dette må prinsippet om universell utforming
benyttes på et bredt spekter av produkter, miljøer og systemer.

Selv om målet synes ganske klart, er det ofte vanskelig å oppnå. Det kan være
flere grunner til dette, men en ting som ofte skaper problemer er at produkter og
omgivelser som sikrer god tilgjengelighet for en gruppe med nedsatt
funksjonsevne kan generere vanskeligheter for andre grupper. I forhold til ulike
former for nedsatt funksjonsevne er dette lett og se. Det er for eksempel greit å
forstå at auditiv informasjon, som åpenbart er nyttig for grupper med nedsatt
synsfunksjon, er ubrukelig for personer med nedsatt hørsel. Verre er det å være
oppmerksom på, forstå og forutsi problemer som oppstår når utforming gjort for
å øke tilgjengeligheten for utsatte grupper fører til redusert tilgjengelighet og
brukervennlighet for folk flest. Løsningen er å ta utgangspunkt i grunnleggende
kunnskap om de fysiske, kognitive og perseptuelle prosessene som inngår i
aktiviteten man designer for. Som nevnt ovenfor må kunnskapen om slike
faktorer i stor grad hentes fra andre fagfelt. Når det gjelder kognitive og
perseptuelle faktorer vil det være naturlig å hente kunnskap fra psykologi og
kognitiv ergonomi.

Når det gjelder fysiske faktorer er det naturlig å benytte kunnskapen som
finnes innenfor fysisk ergonomi. Foruten kunnskap om fysiologi, anatomi og
biomekanikk er kanskje antropometrisk kunnskap (tallmessige uttrykk for
menneskekroppens proporsjoner) noe av det viktigste i en designprosess. Siden
antropometriske karakteristika varierer har det blitt utviklet egne tabeller for
ulike befolkningsgrupper. Tabellene er ofte delt opp i kategorier som kjønn,
alder, etnisitet og yrkesgruppe. Ergonomi og human factors har som formål å
utvikle prosedyrer og metoder for å sikre mest mulig kostnadseffektive løsninger
for flest mulig mennesker. Det har derfor blitt en konvensjon at man forholder
seg til variasjonen innenfor den 5 og 95 percentilen ved utforming av produkter,
omgivelser og systemer. Dette betyr med andre ord at utformingen vil være
tilpasset 90% til 95% av de aktuelle brukerne. Ved tilpassing ut over dette vil
kostnaden raskt bli større enn den antatte gevinsten (Pheasant & Steenbekkers,



2005). I forhold til universell utforming kan denne praksisen skape problemer
siden noe av poenget nettopp er å utvikle utforminger som passer alle. Skal man
oppnå dette vil det nødvendigvis være slik at man noen ganger må ta høyde for
variasjon ut over den 5 og 95 percentilen. Dette betyr at selv om man bruker
kunnskap fra HFE-feltet i designprosessen må man ta hensyn til formålet for
universell design og gjøre de tilpassinger og utvidelser som er nødvendig for å
sikre et godt design for alle.

Skal alt være universelt utformet?

Nå er det er imidlertid ikke slik at alle produkter, omgivelser eller systemer er
beregnet på allmenn bruk. Et eksempel på dette er hjelpemiddelteknologi
beregnet på grupper med spesifikke behov. Dette kan være enkle produkter som
krykker eller komplekse systemer som datateknologi utviklet for å hjelpe
personer til å kunne kommunisere skriftlig ved hjelp av øynene (Majaranta &
Bates, 2009). I begge disse tilfellene blir det meningsløst å snakke om universell
utforming. Produktene er utviklet og designet for å bedre personforutsetningene
og dermed funksjonsevnen til bestemte målgrupper. Produktene har derfor ingen
særlig bruksverdi for andre enn gruppen de er utformet for.

I andre tilfeller er det spørsmål om forventet nytte ved universell utforming
forsvarer omkostningene. I samfunnet er en rekke tjenester og produkter
utformet på bakgrunn av interessene til bestemte grupper. Deltagelse i
Birkebeinerrennet kan være et eksempel. Erfaringer fra Ridderrennetiv viser at
det er fullt mulig å tilrettelegge løyper for personer med nedsatt funksjonsevne.
Nytteverdien for Birkebeinerrennet vil i så fall være økt inkludering og dermed
kundegrunnlag. Hva så med omkostningene? Økonomiske omkostninger med
selve tilretteleggingen er nok ikke det største problemet. Noe av poenget med et
slikt arrangement er jo nettopp at ikke alle kan delta. Det at man deltar i et
arrangement som Birkebeinerrennet signaliserer at man er en av de få som
mestrer en slik utfordring. Fjernes denne eksklusiviteten, er det mye som taler
for at rennet vil miste mye av sin popularitet og status.

Ulike forutsetninger for designprosessen



Et problem som sjelden diskuteres i denne sammenhengen er at formålet med
utformingen ofte fører til ulik vinkling i designprosessen. Spørsmålet er rett og
slett hva som oppleves som nyttig investering i design. Ser man for eksempel på
produkter rettet mot den generelle befolkningen er det som oftest produkter med
mange kjøpere og stor konkurranse. I slike situasjoner vil prisforskjellen mellom
konkurrerende produkter ofte være avgjørende, men også god design blir sett på
som en viktig markør og et viktig konkurransefortrinn. Design i denne
sammenhengen blir imidlertid ofte et spørsmål om estetikk da funksjonaliteten
til konkurrerende produkter ofte er ganske lik. Produkter som ikke retter seg mot
massemarkedet, som for eksempel hjelpemiddelteknologi, har derimot få kjøpere
og liten konkurranse. Prisen får derfor mindre betydning og produktets
funksjonalitet blir i større grad avgjørende. Dette får betydning for
designprosessen og fører ofte til at estetiske sider ved utformingen blir
nedprioritert.

Nå er det ikke slik at man ikke bruker kunnskap fra HFE-feltet i utviklingen
av produkter beregnet for massemarkedet, men det er nok en generell tendens til
at ergonomi og human factors oppleves som viktigere i utviklingen av
hjelpemiddelteknologi og andre smale produkter. Skal man lykkes i å utvikle et
marked for universell utforming må utformingen tilpasses kravene til
massemarkedet slik at produktene faktisk blir brukt av alle. Samtidig må HFE
prinsipper styre utviklingen av produktene hvis man ønsker produkter som
passer for alle.

Tilgjengelighet for alle og betydningen av ergonomi og
human factors og universell utforming

Tanken om at alle borgere har rett til å delta i samfunnet, ha glede av de
aktiviteter samfunnet tilbyr og oppleve en meningsfull hverdag, er ikke spesielt
kontroversiell i dagens Norge. De fleste forstår også at det er nødvendig med økt
tilrettelegging for at dette skal la seg gjennomføre. Spørsmålet som gjenstår er
imidlertid hvordan dette skal gjennomføres og hvilken rolle HFE og universell
utforming skal ha i denne sammenhengen.

Begge fagområder kan sies å være menneskesentrert, i og med at de ønsker å
tilpasse produkter, omgivelser og systemer til menneskelige forutsetninger.
Målet er å øke brukervennligheten og dermed nytteverdien for flere grupper enn
de man vanligvis designer for. Dette betinger at man aktivt tar i bruk kunnskap



om menneskets begrensninger og muligheter i designprosessen. Slik kunnskap
kan i stor grad hentes fra ergonomi og human factors området. Man skal likevel
være oppmerksom på at målet med universel utforming er tilpasning til grupper
som ofte ligger utenfor det kunnskapsbasen til HFE feltet vanligvis dekker. Som
nevnt tidliger tåler man rett og slett dårligere avvik fra optimalt design ved
universell utforming. For å kompensere for dette er det nødvendig å kjenne
brukergruppen designet er ment for. En måte å gjøre dette på, og som ofte
benyttes innenfor universell utforming, er å innhente synspunkter og erfaring fra
brukere med ulike personforutsetninger, for eksempel hørselshemmedes
landsforbund eller Norges blindeforbundet. Her skal man imidlertid være
oppmerksom på at denne praksisen kan føre til designløsninger som favoriserer
enkelte brukergrupper på bekostning av grupper som ikke blir invitert inn i
designprosessen.

Diskusjonen i dette kapittelet peker på at det i mange sammenhenger er
vanskelig, om ikke umulig, å inkludere alle i designløsningen i alle situasjoner.
En definisjon av brukergruppen, hvem utformingen er rettet mot, blir derfor
svært avgjørende for designprosessen. Hvor nøye brukergruppen skal defineres
er selvsagt et skjønnsspørsmål, men en god tommelfingerregel er alltid å tenke
gjennom hva som er det verste som kan skje hvis produktet, omgivelsene eller
systemet ikke passer brukeren. Desto større konsekvens, jo tydeligere bør det
avklares hvilke grupper utformingen er ment å dekke og hvilke grupper som
eventuelt faller utenfor. Dette betyr likevel ikke at målet om å gi alle muligheten
til å delta i samfunnet må oppgis. Tvert imot betyr det at man for enkelte
grupper, i noen situasjoner, må ta i bruk andre midler for å nå målet. Uansett
framgangsmåte må imidlertid slike avgjørelser og tilpasninger basere seg på
kunnskap og evidensbasert praksis. Den såkalte brukerpyramiden, fremstilt i
figur 2, illustrerer sammenhengen mellom potensielle brukergrupper, universell
utforming og andre målrettede tiltak samt bruken av prinsipper fra HFE-feltet.



Figur	2.	Forholdet	mellom	brukere,	design	og	tiltak	i	forhold	til	prinsipper	fra	ergonomi	og
human	factors.	Retegnet	og	modifisert	fra	(Benktzon,	1993;	Nordby,	2004)

Grunnivået i pyramiden består av brukere uten spesielle eller store
funksjonsnedsettelser. Her er generelt godt design som oftest tilstrekkelig til å
gjennomføre oppgaven eller aktiviteten. Det neste trinnet i pyramiden består av
brukere med ulike former for funksjonsnedsettelser. Her vil universell utforming
være et godt egnet verktøy til å sikre godt design som øker gruppens mulighet til
å delta på like vilkår i samfunnet.

Dette er de to største områdene i pyramiden og dekker dermed mesteparten av
befolkningen. Over dette nivået finner vi personer som har nytte av universell
utforming, men som i tillegg trenger noe ekstra tilpasning eller opplæring for å
kunne delta i samfunnet på lik linje med andre. På nest øverste trinn har vi
personer der universell utforming, selv med tilpasninger, ikke vil kunne gi
tilfredsstillende resultat. Tekniske hjelpemidler kan imidlertid være en hjelp for
denne gruppen og øke muligheten til å delta i samfunnet, selv om de kanskje
ikke kan delta i alle situasjoner. På øverste trinn i pyramiden finner vi personer
der funksjonsevnen er såpass redusert at selv ikke de best tilpassede tekniske
hjelpemidler vi i dag kjenner, vil kunne være nok til å sikre integrasjon og
deltakelse. For denne gruppen må man sette inn menneskelig resurser i form av
personlige assistenter, pleiepersonell, m.m. Uansett hvor man befinner seg i
pyramiden vil ergonomi og human factors (HFE) være en viktig premissgiver
for utformingen av produkter, omgivelser og systemer. Bortsett fra det øverste
nivået vil dette først og fremst gjelde design av produkter, omgivelser og
systemer brukeren selv benytter for å gjennomføre oppgaver og aktiviteter. Vi
har derfor valgt å kalle dette direkte ergonomi og human factors. For det øverste
nivået er situasjonen litt annerledes. Her vil bruken i stor grad være indirekte.



Det er hjelpere og assistenter som bruker produkter, omgivelser og systemer for
å gi personer med nedsatt funksjonsevne tilgang til samfunnets aktiviteter. For å
markere denne forskjellen har vi valgt å kalle dette indirekte ergonomi og human
factors.

Selv om de to fagområdene åpenbart har mange likhetstrekk og
sammenfallende interesser viser gjennomgangen i dette kapittelet at det også er
en rekke ulikheter, både i innhold, formål og praksis. Målet med universell
utforming må være å dytte grenseområdet for når det er nødvendig å gjøre
spesialtilpasning og opplæring så langt opp i pyramiden som mulig. For å få
dette til blir prinsippene for universell utforming viktige designkriterier. Likevel
er det kunnskap og prinsipper fra ergonomi og human factors som må ligge bak
utviklingen av universell utforming på lik linje som ved allmenn design,
utforming av tekniske hjelpemidler og andre spesialtilpassinger. Et inngangsparti
med trapper vil for eksempel ikke kunne regnes som universell utforming. Er
inngangspartiet konstruert uten trapper og terskler kan dette være et resultat av
universell utforming. I begge tilfeller må imidlertid designet være basert på
prinsipper hentet fra ergonomi og human factors.
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Introduksjon

Krav om deltakelse i samfunnet på lik linje med andre fremmes nå både fra
yngre, eldre og mennesker med ulike typer av funksjonsnedsettelse, men også
fra politikere og fagfolk på forskjellige område. Dette stiller en del design og
konstruksjonskrav til våre fysiske omgivelser på tre hovedområder: Inne, ute og i
det digitale rom. På den annen side er det en økende bevissthet omkring
begrensningene for deltakelse i disse omgivelsene, begrensninger som ligger i
dårlig design og konstruksjon. Dette kan være offentlige og private bygg, skoler,
transportsystemer og butikker, men også deltakelse i den digitale verden som
omfatter datasystemer, internett og andre digitale kommunikasjonsformer. For at
flest mulig skal kunne delta på mest mulig like premisser, har derfor mange
politikere og fagfolk fremhevet betydningen av universell design eller universell
utforming. Design for alle er et alternativt uttrykk og brukes i mange europeiske
land (Design for all) og referer til et bredt spekter av virkemidler anvendt på den
menneskeskapte fysiske og virtuelle virkelighet. Dette omfatter ikke bare
utforming av ute og innemiljøer, men skal også inkludere design og utforming
som fremmer personlig utvikling, læring, selvrealisering, estetiske aspekter av
bygninger og omgivelser. Universell utforming blir nå i økende grad inkludert i
lovverket (bla.a Plan og bygningsloven) som følge av EØS-avtalen. Design for
alle er jo opprinnelig et EU-drevet prosjekt. Myndighetene har også lagt en
ambisiøs handlingsplan som sier at Norge skal være universelt utformet innen
2025 (BLD,2009). Det er tverrpolitisk enighet om dette, selv om det reiser
mange problemer, ikke minst i innenfor boligbygging. Her har tekniske
standarder (TEK07 og TEK10) skapt en del utfordringer og politisk debatt.

Universell design – noen innebygde dilemmaer

Kjerneideen i universell design er annerledes enn ideen om spesiell tilpassing for
grupper med funksjonsnedsettelser eller som har spesielle behov: Det skal i
utgangspunktet ikke gjøres spesielle tilpasninger for noen – utformingen skal
være lik for alle. Dette målet er imidlertid vanskelig oppnåelig, siden utforming



av omgivelser som er gunstige for en gruppe, kan skape problemer for andre
grupper. Det er lett å forstå at auditiv informasjon (eks. kunstig tale i en
billettautomat) åpenbart er nyttig for svaksynte og blinde, er til liten nytte for
døve eller mennesker med nedsatt hørsel. Mer problematisk blir det når design
eller arkitektur fremmer tilgjengelighet og deltakelse for en liten minoritet, men
blir direkte problemskapende for en majoritet – og dermed reduserer
tilgjengelighet og deltakelse for disse. En offentlig infotavle, f.eks.
Sentralstasjonen Oslo S som viser ankomst og avgang for alle tog ut og inn av
Oslo, kan teknisk lages slik at den tilpasses sterkt svaksynte, men da ville den bli
svært høy, lang og meget plasskrevende. Det ville trolig kreve bygningsmessige
endringer og en slik «megatavle» blir svært dyr både å produsere, installere og
vedlikeholde. Den ville også totalt dominere synsbildet i ankomst og
avgangshallen og få så store bokstaver at det kunne bli visuelt forstyrrende for
normalsynte. Samlet sett ville en slik løsning være direkte problemskapende for
de fleste. En bedre designløsning ville da være systemorientert og
diversifiserende. Dette kunne være en felles infotavle — som i dag — i
kombinasjon med PC-baserte mindre infostasjoner flere steder i hallen med
skriftstørrelse tilpasset svaksynte og/ eller med auditiv informasjon i tillegg. Se
mer om diversifisering av design i kapitlet til Sevaldson og Vavik i denne boken.

Hva slags kunnskap trengs for å møte utfordringer med
universell utforming?

Man må ha grunnleggende kunnskap om hvordan Det normale menneske
oppfatter og reagerer på sine omgivelser. Omgivelser er i praksis alle steder vi
mennesker oppsøker og bruker våre sanser for å orientere oss, finne fram, skaffe
oss informasjon, foreta valg og regulere adferd (Ware, 2013). Dette omfatter
også det digitale eller virtuelle rom: PC og datamaskiner, datastyrte prosesser,
informasjonsteknologi (IKT).

Vi trenger først og fremst kunnskap om persepsjon, vår fortolkning av
sensorisk informasjon; visuell, auditiv, berøring osv. Dette er felles for alle
mennesker. Slik kunnskap er særlig viktig for alle som arbeider innenfor
arkitektur, ulike typer design, teknisk konstruksjon av veier og transportsystemer
(eks. skilting), planlegging og utforming av byer og tettsteder, utearealer og
offentlige steder, samt IKT. Mer konkret kan sistnevnte være visuelle display (i
stort og lite format), hjemmesider på internett, brukergrensesnitt, digitale



kartsystemer (veier, bygg, areal), informasjonsarkitektur, digitale
trafikksystemer, rute og tabellsystemer for tog og fly, rømningsveier i bygg, osv.
Persepsjon er en integrert del av miljøpsykologien og her ligger det store faglige
utfordringer i tiden framover.

I dette kapitlet skal vi se nærmere på ulike områder av visuell persepsjon og vi
starter med perseptuell tilgjengelighet.

Perseptuell tilgjengelighet

I følge Lidwell et al. (2003) er hovedmålsettingen for universell design følgende:

“objects and environments should be designed to be usable, without
modification, by as many people as possible” (p. 14)

For å oppnå dette, er god perseptuell tilgjengelighet en grunnleggende
forutsetning. Tilgjengelighet er sammensatt av fire ulike subfunksjoner og alle
må være tilfredsstillende oppfylt for at god tilgjengelighet er tilstede. Dette er: 1.
Perseptibilitet, 2. Operabilitet, 3. Enkelhet og 4. Perseptuell «tilgivelse».

Perseptibilitet innebærer at alle kan oppfatte designet – uavhengig av sensoriske
funksjonsnivå og modalitet. Man kan altså se, høre, føle, kanskje også lukte,
designets utforming slik at det får en personlig informasjonsverdi. For å øke
perseptibilitet er det tre ting som bør gjøres:

Redundant koding. Samme ting kodes eksempelvis både ikonisk, tekstuelt, taktilt
og auditivt.

2. Kompatibilitet med hjelpeteknologi (eks. ALT-tags, internett)
3. Plassering av informasjon og kontrollfunksjoner (eks. knapper, display)

slik at både en som sitter og står kan persipere dette like bra.

Operabilitet har vi når alle kan bruke designet uavhengig av fysisk
funksjonsevne. Flere ting kan gjøres for å bedre operabilitet, men disse fem
rådene er viktigst:

• Repetitive handlinger bør unngås – altså ikke om-igjen-og-om-igjen
• Langvarige eller vedvarende fysiske handlinger – helst ikke



• Kontrollfunksjoner gjennom god affordance (Tilbydelse eller Perseptuell
«invitasjon»). En tast vil «invitere» til å trykke og gir få mulige
handlingsalternativer

• Kompatibilitet med fysisk hjelpeteknologi (e.g. rullestol)
• Plassering av informasjon og kontrollfunksjoner (eks. knapper, display)

slik at både en som sitter og står kan persipere dette like bra.

Begrepet affordance er sentralt i persepsjonpsykologien. Det er innført av den
britiske psykologen J.J. Gibson (1977; 1979) og ble nærmere omtalt i forrige
kapittel (Fostervold, Watten og Volden).

Enkelhet: Når alle lett kan forstå og bruke designet uavhengig av erfaring,
kunnskap, utdannelse eller konsentrasjonsnivå. Enkelhet kan oppnås slik:

Progressiv avdekking av relevant informasjon

2. Klar og konsistent koding av kontroll- og operative funksjoner
3. Klar prompting og tilbakemelding for alle handlinger
4. Forenklet språk – tilpasses lave nivåer av leseferdighet

Perseptuell tilgivelse er sentralt i både produkt, IT og utstyrsdesign, fordi
formålet er både å minimere feil og konsekvenser av feil. Ulike typer feil - som
feilpersepsjon og feilhandlinger – tilhører det normale menneskets vanlige
daglige funksjon; mao. det er ikke et avvik i forhold til normalitet. Alle gjør feil –
før eller siden. Sett fra en designside blir utfordringen derfor å regne med at feil
gjøres, men minimere sannsynligheten for at det skjer og prøve å unngå negative
konsekvenser når det skjer. Perseptuell tilgivelse dreier seg om dette. Disse tre
enkle rådene kan bedre perseptuell tilgivelse betydelig:

God affordance og sterke handlingsbegrensninger (eks. gassventiler som bare
kan slås på en vei – den riktige)

2. Tilbakemeldinger på handlinger og advarsler (eks.«…denne operasjonen
kan slette alle filer…»)

3. Reversible handlinger og sikkerhetsnett for å minimere konsekvensene
av feil (eks. «angreknapp» - muligheten for å reversere en handling).



Noen viktige faktorer for å oppnå god perseptuell
tilgjengelighet

De fire underområdene innenfor perseptuell tilgjengelighet bygger igjen på mer
grunnleggende psykologiske funksjoner - kognitive, nevrobiologiske og visuelle
faktorer. I det følgende skal vi presentere de mest sentrale og som er knyttet til
vårt synssystem; de er visuoperseptuelle basisfunksjoner. De er integrert i vår
hjerne, medfødt og følgelig en del av vår utviklingshistorie. De automatiserte,
raske og lite påvirkelig av vår intensjon. Vi kan ikke «kutte dem ut». Noen av
dem kan imidlertid påvirkes av emosjonelle og kognitive faktorer og det er
særlig perseptuell terskel for registrering som påvirkes. De er felles for alle
mennesker, selv med stor variasjon av funksjonell kapasitet fra det
«hypernormale» til nesten funksjonelt blind. Disse faktorene dekker mao. det
meste som bør ligge innenfor universell utforming på det visuelle området, og
som man må ta spesielt hensyn til i design og utforming. Vi skal se nærmere på
noen av disse funksjonene.

Orienterings-sensitivitet

Dette er en perseptuell effekt som viser at visse orienteringer av linjer oppfattes
raskere og lettere enn andre. Det er to hovedtyper: Oblik-effekten og Pop-out
effekten.

Oblik-effekten er evnen til raskere og mer presis oppdagelse linjeorienteringer
som er nær opp til vertikale eller horisontale linjer. Vi er altså mer perseptuelt
sensitive for litt «skrå» linjer (Nothdurft, 1991).



Figur	1.	Oblique	og	Pop-out	effekten.	Skråstilte	striper	oppfattes	raskere	enn	horisontale	og
vertikale.	Den	«stikker	seg	også	mer	ut»	(pop-out).	Fra	Watten	(1990).

Pop-out effekten foreligger når visse elementer i et display «stikker seg ut»,
«popper opp» som perseptuelle figurelementer og ikke som bakgrunnselementer.
Disse oppfattes raskt og presist.

Det er viktig å kjenne til begge disse effektene når man skal designe
skjermbilder som krever visuell diskriminasjon mellom ulike linjer, mønstre og
figurer, eller når man skal ta beslutninger basert på relative posisjoner mellom
elementer. Eksempler på slike systemer kan være dataskjermer som viser
oversikter over flytrafikk, vei eller jernbanetrafikk. I disse skjermbildene er det
mange linjer og streker i ulike orienteringer og farger, og objekter som flytter
seg i forhold til hverandre.

Ebbinghaus-illusjonen

Dette er en optisk illusjon knyttet til persepsjon av relativ størrelse. Den ble først
beskrevet av den tyske eksperimentalpsykologen Hans Ebbinghaus (1850-1909).
Han var mest kjent for sine hukommelsesstudier (Ebbinghaus’ glemselskurve),
men var også interessert i visuell persepsjon. Illusjonen ble gjort kjent i den
engelskspråklige forskerverden av den britisk-amerikanske psykologen Edward
B. Titchener i 1901 i en lærebok i eksperimentalpsykologi. Den benevnes derfor
også som Titchener-sirkler noen ganger. Her er de indre oransje sirklene
identiske i størrelse, men vi ser dem som ulike fordi de omkringliggende sirklene
gir en visuell kontekst som forvrenger vår persepsjon av størrelse. Dette er et av
mange eksempler i persepsjonspsykologien på at vi ikke alltid kan stole på våre
sanser.

Figur	2.	Ebbinghaus-illusjonen.	De	to	oransje	sirklene	er	like	store,	men	de	omkringliggende
sirklene	er	av	ulik	størrelse	og	«skalerer»	den	indre	sirkelen	i	forhold	til	visuell	kontekst.	Hjernen



lurer	oss	litt	her	også.	Fra	Wikipedia	Commons.

Ebbinghaus-illusjonen har hatt en viktig rolle i debatten om
to separate systemer i hjernen for persepsjon og handling
(Two Streams hypothesis). Det har vært laget en 3-
dimensjonal modell av illusjonen og når forsøkspersoner har
blitt instruert i å gripe tak i den innerste sirkelen med
fingrene, så har noen funnet at skalering av fingergrepet ikke
affiseres av størrelsesillusjonen, men andre vist at en slik
skalering forekommer. Dette taler altså både for og mot to
separate systemer for persepsjon og handling (Goodale,
2011).

Hick’s lov

Her snakker vi om et fenomen som både inneholder en kognitiv og perseptuell
komponent. Det dreier seg om kognitive beslutninger basert på persepsjon av
muligheter for handlinger. Hick’s lov sier at Beslutningstiden øker i tråd med
antall persiperte alternativer (Hick, 1952; også kjent som Hick-Hyman loven).
Hick’s lov er viktig for alle visuelle oppgaver og systemer eller prosesser som
krever valg og beslutninger basert på multiple opsjoner kjennetegnet av disse
fire faktorene:



Figur	3.	Hicks	lov.	Beslutningstiden	(tiden	man	trenger	for	å	bestemme	seg,	gjøre	et	valg	og
deretter	handle)	øker	med	økende	antall	perseptuelle	alternativer.	Derfor:	Minimer	antall
valgmuligheter	(Lidwell	et	al.,	2003).

Identifikasjon av et problem eller et mål

2. Kartlegging av alle tilgjengelige opsjoner eller handlingsalternativ for å
løse problemet eller nå målet

3. Valg av opsjon
4. Implementering av opsjonen/ handlingsalternativet.

Hick’s lov er særlig viktig for design av tidskritiske oppgaver, fordi loven sier at
antall handlingsalternativer bør være så få som mulig. Dette vil redusere
reaksjonstiden og sannsynligheten for feilhandlinger (varslings og
sikkerhetssystemer, navigering, kontrollpaneler osv.). Hicks lov er lite relevant



for mer sammensatte interaksjoner og hierarkiske systemer, eks.
organisasjonsdesign, programmering av databaser osv. Dette er funksjoner som
først og fremst krever gode kognitive og intellektuelle funksjoner, mer enn
perseptuelle.

Perseptuell adaptasjon

Det er nevrobiologiske mekanismer bak alle perseptuelle fenomener.
Mekanismer er imidlertid ikke det samme som årsak, men det er fenomener som
virker på et lavere nivå i hjernen. Skal et perseptuelt fenomen forklares, må det
foreligge både en nevral mekanisme og funksjoner på et høyere kontrollnivå;
f.eks. psykologiske funksjoner som perseptuell forventning. Noen av disse
mekanismene ligger i synshjernebarken. Her ligger millioner av nerveceller med
ulike funksjoner, men i koordinert samspill. Det forteller samtidig at persepsjon
også er en aktiv prosess. Vi skal nevne et slikt eksempel – Tilt-effekten. Du kan
selv teste effekten i figur 3.

Figur	4.	Tilt-effekten.	Du	kan	teste	effekten	på	følgende	vis:	1)	Dekk	til	figuren	til	venstre	et
papirark	slik	at	du	ikke	ser	mønstret,	2)	La	øynene	gli	over	rektanglet	i	figuren	til	høyre	mellom
de	to	skråstilte	stripene.	Gjør	dette	i	ca.	1	minutt.	3)	Ta	arket	over	venstre	figur	bort	og	se	hva
som	skjer.	Du	har	nå	merket	en	adaptasjonseffekt.

Grunnlaget for effekten er den funksjonelle organisering av synsnervecellene i
synshjernebarken. Noen av cellene er svært følsomme for orienteringen av ting
vi ser på eks. – skrått, vertikalt, horisontalt. I tillegg er de ofte organisert i
motsetningspar: Høyre-venstre, horisontalt-vertikalt. Cellene reagerer bare hvis
stimuli er orientert i visse orientering og bare da. I likhet med alle nerveceller



adapterer også disse (habituere er et annet uttrykk for samme fenomen). Det
betyr at ved kontinuerlig stimulering innenfor det sensitive området (eks.
vertikalt), vil cellenes respons gradvis avta – de «fyrer» sjeldnere. Denne
adaptasjonsprosessen merker vi ikke mens den pågår. Samtidig med
adaptasjonen genererer hjernen aktivt et perseptuelt etterbilde. Selve dannelsen
av etterbildet kan vi heller ikke merke, men vi kan merke resultatet.
Adaptasjonen vil nemlig trigge aktivitet i cellens «motsatte» partner (eks.
horisontale hvis adaptasjonsstimulus er vertikal). Følg oppskriften for testen og
se selv.

Man kan også få tilsvarende etter-effekter på celler som er sensitive for andre
typer mønstre, f.eks. størrelse. Det ser du i fig. 5 og 6. Gå frem på samme måte
som ved forrige figur. Adapter i 1 minutt og se hva som skjer.

Figur	5.	Størrelses-etter-effekt	(Watten,	1990).



Figur	6.	Størrelses	etter-effekt.	Perseptuell	adaptasjon	til	tekstmønstre	–	en	annen	type	spatial
frekvens	(Watten,	1990).

Du vil nå oppleve stripemønstre og bokstavtekster i ulike størrelser. Du har mao.
sett en størrelse etter-effekt. Under adaptasjonsprosessen vil altså hjernen
«konstruere» et nytt, komplementært mønster og dette nye mønstret dukker opp
når vi flytter blikket fra det mønstret vi ser på. Vi merker altså ikke denne
prosessen mens den pågår – bare sluttresultatet.

Spatiale frekvenser

Øret oppfatter lyd i form av bølgelengder; jo høyere lyd, jo høyere frekvens på
lydbølgene. Frekvens måler vi i Hertz (Hz) – svingninger pr. sekund. Det er
oppkalt etter den tyske fysikeren Heinrich Rudolf Hertz (1857-94). Han var også



den første som beviste eksistensen av elektromagnetisk stråling (1888). Det
menneskelige øre kan oppfatte lyder som ligger i frekvensbåndet 20Hz-
16.000Hz – en betydelig akustisk spennvidde.

På samme måte som øret er følsomt for variasjoner i auditiv frekvens, er øyet
sensitivt for spatial frekvens. Det er lys-mørke variasjoner i romlig utstrekning
(spatiale områder). Et synsbilde har en viss spatial utstrekning og basis for
fastsettelse av spatial frekvens er bildets inndeling i synsvinkelgrader. Antall lys-
mørke skifter pr. synsvinkelgrad uttrykker dermed bildets spatiale frekvens.

Spatiale frekvenser ble beskrevet første gang av to engelske hjerneforskere
John Campell og Paul Robson (1968) ved å anvende Fourier-analyse på bilder
(mye brukt i akustikk, EEG, signalanalyse). Kort sagt kan alle bilder beskrives
som komposisjoner av ulike spatiale frekvenser – på samme måte som et
lydbilde kan beskrives som et sett av ulike auditive frekvenser. Campbell og
Robsons oppdagelse var et stort fremskritt innen synsforskningen. Deres teori
ble kalt Multikanalteorien og som resultat av deres oppdagelse kan vi i dag både
forstå og måle syn på en helt annen måte enn før. I stedet for de tradisjonelle
synstavlene vi ser i legekontorer (Snellen-tavler) bruker persepsjonspsykologer
Gitterteknikk (Grating) hvor man måler synsskarphet med utgangspunkt i
spatiale frekvenser. I teknisk språk angir spatial frekvens antall hele
sinusperioder innenfor en synsvinkelgrad og hvor 1 grad tilsvarer 1 cm avstand
mellom to punkter 57.3 cm fra øyet.

Et sinusgitter består av alternerende hvite og svarte vertikale striper. Stripene
kan være av forskjellig tykkelse. Når den er stripemønster i varierende tykkelse
og kontrast. Fig. 7 viser et slikt stripemønster. Jo tettere striper vi kan skille fra
hverandre, jo høyere spatial frekvens, jo bedre avstandssyn. Brede striper er lav
spatial frekvens og ser vi bare brede striper, er avstandssynet dårlig. Fordelen
med gitterteknikken er at vi kan teste både synsskarphet og en annen viktig
egenskap – kontrastsensitivitet - samtidig. Testen kan også gjennomføres uten
verbal deltakelse.



Figur	7.	Lav	spatial	frekvens,	høy	kontrast	(stor	lyshetsforskjell	mellom	svart	og	hvitt).

Det er også viktig å huske på at spatiale frekvenser ikke bare er stripemønstre.
Det er ringer, firkanter, trekanter, multifigurer – alt som har et spatialt uttrykk i
en eller annen form. En annen liten ting: Vi er svært følsomme for tette
stripemønstre i svart-hvitt (eller farger). Det kan både oppleves ubehagelig og
fremkalle fargeillusjoner. Et eksempel har vi i figuren nedenfor. Her er det to
figurer som begge har høy spatial frekvens (tette striper).

Figur	8.	Høy	spatial	frekvens,	høy	kontrast.	Kan	også	gi	ubehagelig	synsopplevelse	og	svake
fargeopplevelser	(subjektive	farger).

Kontrastsensitivitet

Når den ene av de vertikale stripene er helt svart og den andre helt hvit, er
lyshetsforskjellen mellom dem maksimal – det foreligger høy kontrast. Er
lyshetsforskjellen mindre, er kontrasten mindre. Figur 9 viser et sinusgitter med



ulike spatiale frekvenser, men med ulike kontraster. Øyet har ulik
kontrastfølsomhet for ulike spatiale frekvenser og høyest følsomhet har vi ved 2-
5 c/deg.

Figur	9.	Kontrastsensitivitet.	Sinusgitter	(sinusoidal	frekvens)	med	forskjellige	spatiale
frekvenser.	Høye	spatiale	frekvenser	til	venstre,	lave	til	høyre.	Vi	er	mest	følsomme	for	spatiale
frekvenser	mellom	2-5	c/deg	og	har	best	kontrastfølsomhet	i	20-års	alderen	(Wikipedia
Commons).

Det nevrale grunnlaget for dette finnes i synshjernebarken hvor synsnevronene
er følsomme for ulike spatiale frekvenser; noen for høye, andre for lave spatiale
frekvenser. Dette er vist i studier av selektiv adaptasjon både på mennesker og
dyr. Vi adapterer hele tiden og i prinsippet kan vi adaptere til alle spatiale
frekvenser. Et eksempel er tegnstørrelse og linjebredde på dataskjermer og hvor
høyden på bokstavene vanligvis er ca. 3 mm. Ved synsavstand på ca. 50 cm til
dataskjermen, er oppløsningen 1.5 – 2 synsvinkelgrader. Ser vi på dette over tid
(timer) adapterer vi til linjens spatiale frekvens. Dette betyr at de nevroner som
er følsomme for denne spatiale frekvensen, reduserer sin fyringsfrekvens. Vi kan
ikke unngå å adaptere, den eneste som motvirker dette, er variasjon i visuell
stimulering.

Litt fargepersepsjon

Vi skal ikke gå i detalj om farger, fargesyn, metoder for testing og måling av
farger (colorometri), hvordan farger kan lages på dataskjermer osv. Vi skal



begrense oss til noen fargeperseptuelle fenomener som er relevante for universell
og annen design og hvordan vi oppfatter våre omgivelser, inne og ute.

Farger er lys, altså en del av den elektromagnetiske energi vi er omgitt av (ca.
3% av den totale energi). Hvis lys med en bølgelengde mellom 400 og 700
nanometer (1 nanometer = 1/ 1000 000 mm) treffer synscellene i øyets netthinne
(retina), vil vi se lys og farger. Elektromagnetisk energi over eller under disse
bølgelengdene gir ikke synsopplevelse – og vil derfor ikke være en del av vår
visuelle «virkelighet».

Det er totalt ca. 8 millioner fargesensitive celler i netthinnen og de er av tre
typer:

Rødtapper — følsomme for langbølget lys (ca. 3.5 millioner)
Blåtapper — følsomme for kortbølget lys (ca. 1 million)
Grønntapper — følsomme for mellombølget lys (ca. 3.5 millioner)

Når signalene fra disse cellene behandles på forskjellige deler i avsnitt i
sentralnervesystemet, gir det oss en opplevelse av lys, mørke og farger. Det
betyr egentlig at vi «ser» med hjernen og det er der de mest sentrale
fargeperseptuelle effektene oppstår. Vi skal se nærmere på noen av disse:
Fargekontraster, kromatiske etterbilder og kroma-stereopsis.

Hovedgrunnen til at vi bruker farger på dataskjermer, i design, interiør osv. er
knyttet til to grunnleggende perseptuelle effekter:

Farger fremmer deteksjon («noe» er der)

2. Farger fremmer diskriminasjon (se forskjell på)

Figur 10 viser dette.

Figur	10.	Farger	versus	svart-hvitt.	Farger	fremmer	deteksjon	og	diskriminasjon	(Watten,	1990).



I tillegg brukes farger av estetiske grunner, farger er knyttet til kultur og farger
kan brukes til fargekoding. Det er to hovedtyper: Kvalitativ og kvantitativ
koding. Skal man gruppere informasjon på lavt kategorinivå (kvinne/mann;
høy/middels/lav) kan man bruke symboler eller tall, men også farger for å
markere forskjeller mellom kategoriene. Da bruker man en kvalitativ koding.
Kvantitativ koding brukes for å fremheve gradsforskjeller av ulik art. Eksempler
kan være temperaturkart eller konturkart. I begge tilfelle gjelder at man må være
konsistent og helst unngå å blande form og farge for å markere forskjeller.
Overforbruk av farger og form for å få ting til å «stikke seg ut» lager
«fargesmørjer». I neste omgang kan dette skape ubehagelige kromatiske
etterbilder og være forstyrrende for synsprosessen. Det siste skal vi si litt mer
om.

Det er med farger som det er med Tilt-effekten og spatiale frekvenser – vi
habituerer og danner kromatiske etterbilder. Slike bilder dannes i hjernen etter at
stimulering har opphørt. Fig. 11 viser en slik etterbilde-effekt.

Figur	11.	Kromatiske	etterbilder.	Prøv	testen.	Hvilken	farge	får	smilefjeset	når	du	har	flyttet
blikket	til	firkanten	på	høyre	side?	Du	har	adaptert	og	hjernen	har	skapt	et	nytt	bilde	i
komplementærfargen	til	grønt.

Det er lett å fremkalle etterbilder: Fest blikket i krysset midt i det grønne
smilefjeset til venstre og hold det der i 30 sekunder. Flytt deretter blikket til den
gråe firkanten til høyre. Du vil nå kunne se et rosa-rødlig smilefjes. Dette
skyldes at grønntappene habitueres når du ser på den grønne elefanten og under
denne nevroperseptuelle danner hjernen aktivt etterbilder i den komplementære
fargen til grønt – som er rødt. Denne fargen dukker så opp når blikket flyttes til



et nøytralt felt.

En annen variant er suksessiv kontrast. Dette demonstreres i figur 12.

Figur	12.	Suksessiv	kontrast.	Komplementærfarger	legger	seg	«oppå	hverandre»	og	forsterker
adaptasjonseffekten.

Se på det blå smilefjeset på venstre side av figuren i 30 sekunder og flytt deretter
blikket til krysset i det gule rektanglet. Du vil da se et gult smilefjes i den store
gule firkanten. Dette skyldes at blåtappene habituerer og danner komplementære
gule etterbilder – som så legger seg opp den gule. Det blir en summasjonseffekt.

Det tredje eksemplet er grensekontrast. Dette vises i fig. 13.



Figur	13.	Grensekontrast.	Komplementærfarger	forsterker	hverandre	gjensidig	og	gir	en
«skimmer-effekt»	i	randsonen	mellom	det	indre	(grønne)	og	ytre	(røde)	smilefjes.

Se på krysset i 30 sekunder og du vil oppdage en «skimmer-effekt» i grensen
mellom det røde og grønne feltet. Her habituerer både grønn og rødtappene
samtidig, danner komplementære etterbilder – som jo er grønt og rødt – og
etterbildene vil kontinuerlig legges opp på hverandre og skape en
summasjonseffekt. Dette kan oppleves ganske ubehagelig.

Det fleste kromatiske etterbilder dannes i retina og har relativt kort varighet –
sekunder til få minutter. Det finnes imidlertid etterbilder som oppstår lengre bak
i hjernen (McCulloch-effekten) og som er av lengre varighet, men det viser vi
ikke her. Slike effekter oppstår som følge av langvarig kombinasjon av spatiale
og kromatiske stimuli, f.eks. på en dataskjerm. Man kan da merke effekten når
man kommer hjem og leser avisen og oppdager at den har et rødskjær i kanten,
eller at papirark har en rødtone i kanten. Dette kan virke underlig og noen tror
det må være noe galt med synet. Det er det ikke, en synstest vil vise normale
forhold. Det kan være ubehagelig og angstskapende og alle som arbeider mye
med PC, dataskjermer, tekniske display, nettbrett og lignende bør derfor kjenne
til slike effekter.

Den siste kromatiske effekten med relevans for IKT og annet er kroma-
stereopsis og den vises når man kombinerer rødt og blått. Det er egentlig et
optisk fenomen som skyldes at rødt (langbølget lys) og blått (kortbølget lys)
brytes ulikt i øyets linse og danner en optisk illusjon, en dybdeillusjon.

Figur	14.	Rødtblått	–	Kroma-stereopsis.	Blått	og	rødt	brytes	ulikt	i	øyets	linse	og	gir	en
dybdeillusjon.	Noen	kan	også	oppleve	at	skriften	blir	uklar	og	«ullen».	Dette	er	en	visuell
stressfaktor	som	bør	unngås.



Figur	15.	Vi	ser	samme	fenomenet	om	vi	bytter	farge	på	bokstaver	og	bakgrunn.

Vi ser at de de røde bokstavene på blå bakgrunn «står ut» sammenlignet med den
samme tekst med lysere blå skrift. Det samme skjer om vi bytter om skriftfarge
og bakgrunn – rød bakgrunn og blå skrift. Kromastereopsis oppstår her også.

Kombinasjonen rød-blått er mye brukt i reklame, markedsføring, dataskjermer
osv. Det kan kalles Flagg-syndromet. Perseptuelt sett er det uheldig, stereopsis
innebærer perseptuelt stress og virker uttrettende på øyet. Jo renere rød og
blåfargene er, jo sterkere blir stereopsis. Man bør derfor unngå rødt på blått og
omvendt. Man kan redusere effekten ved å blande ut fargene, mindre mettet og
gjøre dem bredspekteret. Rødt vil være sammensatt av både, rødt, blått og grønt
uten av «rødheten» minskes vesentlig.

Fargekontraster handler om at samme farge oppleves forskjellig med ulik
bakgrunn. Dette vises i fig. 16.

Figur	16.	Fargekontraster.	En	farge	på	et	objekt	endres	med	fargen	på	objektets	bakgrunn.	Her
har	begge	sirklene	samme	farge,	men	de	oppleves	likevel	som	forskjellige	pga.	ulik
bakgrunnsfarge.	Hjernen	lurer	oss	litt.



Begge sirklene har samme grønnfarge, men den ene har gul bakgrunn og den
andre blå. På blå bakgrunn virker den mye grønnere enn på gul bakgrunn.
Bakgrunnsfargen styrer opplevelsen av objektfargen. Dette fenomenet ser man
ofte på dataskjermer og det kan skape en del forvirring.

Perseptuelle konflikter og interferens-effekter

Interferens-effekter oppstår når to eller flere perseptuelle og/eller kognitive
prosesser kommer i konflikt med hverandre. Konflikt betyr her motstridende
budskap. Slike effekter har konsekvenser for mentale prosesser; det reduserer
kognitiv prosesseringshastighet, svekker presisjon, øker responstid for valg,
lager mental forvirring og kan gi feilhandlinger. Hovedgrunnen er at kognitive
og perseptuelle prosesser konkurrerer med hverandre (Wickens, 1972). De fire
mest kjente interferens-effektene er: Stroop effekten, Garner effekten, Proaktive
og Retroaktiv interferens. Både Garner og Stroop effektene er hovedsakelig
persptuelle, de to andre kognitive og lager konflikt i hukommelsesprosesser.



Figur	17.	Stroop-effekten.	Perseptuell	og	kognitiv	konflikt.	Forlenger	beslutnings	og
reaksjonstid.	Det	går	raskere	å	lese	nederste	linje	hvor	det	er	samsvar	mellom	farge	og	navn
enn	linjen	over.

Det sentrale i Stroop-effekten er fargepersepsjon. Irrelevante aspekter ved en
stimulus trigger mentale prosesser som interfererer med relevante aspekter av en
stimulus. Effekten kan demonstreres på flere måter og et typisk eksempel er rød-
grønn interaksjon: Stopp i grønn skrift eller med grønt symbol (se figuren).
Garner-effekten er knyttet til formpersepsjon. Irrelevant variasjon av en stimulus
trigger kognitive prosesser som interfererer med perseptuelle prosesser knyttet til
de relevante aspekter ved stimulus. Et eksempel er navngiving av former som
ligger inntil hverandre (sirkel-firkant, trekant-sirkel; se figur).



Figur	18.	Garner-effekten.	Interferens-effekt	mellom	former.	Det	går	fortere	å	navngi	formene	til
venstre	i	figuren	enn	når	de	samme	formene	«forstyrres»	av	andre	figurer	som	er	ulike	(til	høyre
i	figuren).

Proaktiv interferens foreligger når det du har i hukommelsen fra før forstyrrer ny
innlæring. Et eksempel: Skal du lære fransk gramatikk, vil din norske gramatikk
interferere med innlæring av den franske.

Retroaktiv interferens er motsatt prosess og foreligger når innlæring av nye
ting forstyrrer det du har lært fra før. Et eksempel: Innlæring av nye PIN-koder.
Dette kan forstyrre hukommelse av andre tall du har lært fra før – som
telefonnumre.

Noen anvendte perspektiver

Vi har nå sett på noen basale perseptuelle funksjoner som ligger til grunn for all
visuell persepsjon – uansett hva vi ser på: Dataskjermer, hus, fjell, landskap,
trafikkskilt, blomster osv. Dette er «perseptuelle lover» og basiskunnskap som vi
må ta hensyn til og som har flere viktige praktiske implikasjoner – ikke minst
innenfor universell utforming. Vi skal nå gå nærmere inn på noen av disse.

Ikonisk representasjon



Dette er bruk av bilder eller symboler eks. i PC, lesebrett, mobildisplay,
instrumentpaneler som skal gjøre det lettere å finne objekter, logoer,
dataprogrammer m.m. Ikoner gjør det også lettere å gjenkjenne, lære og huske
ting og prosedyrer. De er også effektive alternativer til tekst, tar mye mindre
plass i et display eller annet visuelt medium – vel og merke hvis logoene er gode
og gir umiddelbar mening (eks. veiskilt, infotavler).

Det er fire hovedtyper ikoner:

Likhets ikoner (skilt – steinras)

2. Eksempel ikoner (skilt fly)
3. Symbolske ikoner (skilt – høyspent)
4. Arbitrære ikoner (skilt – radioaktiv).

Figur 19 viser fire slike ikoner.

Figur	19.	Ikonisk	representasjon.	Det	er	fire	hovedtyper	fra	venstre	til	høyre:	Likhet	(rasfare),
eksempler	(fly),	symbolske	(elektrisitet)	og	arbitrære	(radioaktiv).

Visibilitet

Dette dreier seg om et grunnleggende kognitivt-perseptuelt fenomen som oftest
rettet mot tekniske systemer og kan defineres slik: Brukervennligheten av et
system bedres når både systemets struktur, status og metodikk vises tydelig
(Norman, 1990). Visible systemer indikerer bedre teknisk status, mulige
handlinger, valg og beslutninger som kan gjøres og konsekvenser av handlinger.
Mennesker kan raskere og lettere velge gode løsninger fra et sett av visuelle
opsjoner, heller enn å hente ut det samme direkte fra hukommelsen. Visibilitet
baserer seg på hukommelsesformen gjenkjenning, mens uthenting fra
minneregistrerne krever gjenkalling – en mer mentalt krevende og begrepsstyrt
prosess. Visibilitet kan derfor overstyre kognitive prosesser. Et hverdagslig



eksempel er trafikkskilter som viser fartsgrenser. De bør ha god visibilitet og
være satt opp med passe avstander. For lang avstand kan «viske ut»
hukommelsen pga. annen informasjonsprosessering som foregår underveis (..var
det 50, 60 eller 70 her???). Slik viktig trafikkinformasjon bør ikke være
hukommelsesbasert, men basert på visibilitet. Figur 20 er et eksempel på god
visibilitet.

Figur	20.	Visibilitet.	Gode	og	enkle	budskap	for	henholdsvis	smalere	vei	og	bilkø.

Visibilitet er svært viktig i design av komplekse og hierarkiske systemer. Tre
ting må formuleres klart: Antall betingelser, antall opsjoner og antall utfall.
Hierarkiske systemer har kontrollfunksjoner og informasjon i logiske navngitte
kategorier. Kategorienes navn må være synlige, mens kontrollfunksjoner og
informasjon forblir usynlig inntil de aktiveres. Disse forteller hva som er mulig
og ikke mulig å gjøre. Organisering av systemer basert på visibilitet forteller
tydelig systemstatus, hva som foreligger av handlingsalternativer og
konsekvenser av disse. Visibilitet er derfor grunnleggende viktig når problemer
og kriser oppstår - spesielt når det betyr stress i kombinasjon med tidskritiske
operasjoner. Kjernereaktorulykken i USA i 1973 – Three Mile Island – utviklet
seg til en katastrofe fordi fordi prosessene under utvikling ikke ble synliggjort på
dataskjermene for operatørene i kontrollrommet. Man kan godt si at manglende
visibilitet var en hovedgrunn til katastrofen (Lidwell et al. 2003).

von Restorff effekten

Fenomenet ble første gang beskrevet av den tyske psykologen Hedwig von
Restoff i 1933 og er oppkalt etter henne. Det er primært en hukommelses-effekt
og sier at uvanlige ting huskes bedre enn vanlige ting. Effekten kalles også for
Isolasjonseffekten eller Nyhets-effekten (Lidwell et al. 2003). Økt sannsynlighet
for å huske unike og distinktive objekter, hendelser, handlinger skyldes at vårt



kognitive apparat gir mer oppmerksomhet til ting som skiller seg ut – det som
gjør en perseptuell forskjell. Hvis oppgaven er å huske en liste med ord, vil rare
navn, ord, stavelser osv. huskes bedre enn andre. Det samme vil gjelde ansikter,
bilder, situasjoner, og personer. Det perseptuelle grunnlag for von Restorff-
effekten er stimulus-kontekst (skiller seg ut fra omgivende stimulig) og stimulus-
erfaring (skiller seg ut erfaringer lagret i hukommelsen). Det er lett å se denne
effekten i det daglige: Annonser og reklame spiller på dette (se figur).

Figur	21.	von	Restorff-effekten.	Kognitiv	og	pereseptuell	effekt.	Perseptuelt	uvanlige	ting	(som
kyr	her)	huskes	bedre	enn	mer	vanlige	ting	(Lidwell	et	al.	2003).

Perseptuell navigering

Det kan definers slik: Bruk av spatial og omgivelsesmessig informasjon for å
navigere til en destinasjon (Lidwell et al. 2003). Det kalles ofte veifinning i
grafisk design og IT-verden. Dette består av fire kognitive-perseptuelle
elementer:

• Orientering
• Veivalg
• Veimonitorering
• Destinasjons gjenkjenning

Alle elementene må være tydelig presentert.



Figur	22.	Navigering,	veifinning.	Adaptert	etter	Lidwell	et	al.	2003.

Orienteringselementet viser ens egen lokalisasjon i forhold til nære objekter og
til Destinasjon. Her er det viktig å dele det perseptuelle rom i mindre deler med
markering av disse (symboler, merker) som gjøre det lett å identifisere disse
mindre rommene.

Veivalg er valg av rute til en destinasjon. Det er viktig å minimere antall valg
for navigering; jo flere valg, jo større sannsynlighet for feil.

Veimonitorering er vår perseptuelle overvåking av ruten mens man navigerer
til destinasjon. Dette er et viktig persesptuelt kontrollelement, gir mulighet for
korrigering av feil, finne tilbake til riktig rute osv. Monitorering vil være lettere
hvis stedene er forbundet med stier som markerer tydelig start, midtveis og
destinasjon.

Destinsjonsgjenkjenning er en hukommelsesprosess. Den vil gå raskere og gi
mindre feil hvis stedet markeres visuelt med symboler som tydeliggjør at målet
er nådd og visuelle barrierer som markerer stopp i handlingssekvensen. Alle



destinasjoner må perseptuelt og kognitivt gis klare og konsistente identiteter.
Dette må samsvare med informasjon i starten.

Perseptuell forventning

Hvordan vi «ser verden» kan også påvirkes av kognitive faktorer som
perspepuell innstilling. Det kalles også for perseptuelt set. Dette er en
forventningseffekt og den kan styre vår visuelle oppmerksomhet og bidra til at vi
ser det vi forventer å se. Et eksempel vises i fig. 23.

Figur	23.	Perseptuell	forventning	påvirker	hvordan	vi	«leser»	verden.	Har	man	lest	en	mengde
tall	i	forkant	av	dette	bildet	er	det	sannsynlig	at	det	blir	oppfattet	som	tallet	13.	Har	man	derimot
lest	tekst,	vil	man	trolig	oppfatte	dette	som	B.	(Watten,	1990).

Hvis man har lest mye tekst forut for denne figuren, skapes en forventning om
bokstaver og man vil tendere til å si at figuren viser en B. Har man derimot lest
masse tall, vil man heller si at det er tallet 13 som vises. Det bør understrekes at
det er særlig tvetydige symboler eller bilder som er påvirkelig av perseptuell
forventning. Farger vil f.eks. være mindre påvirkelige. En viktig implikasjon er
at perseptuell forventning senker terskel for det man forventer, altså øker
sensitivitet. Leter man etter en spesiell bokstavkombinasjon (UiO), et navn
(Jens), et begrep (fredsarbeid) oppdager man disse lettere, mens det øker terskel
for andre begreper. Det kan fo oss til å overse fell lettere. Søking i tekst eller
bildemengder er derfor et ganske følsomt spill med hva vi forventer å finne
(oppdaget du de to stavefeilene i forrige setning?)



Når tekniske standarder ikke er nok – det bør også gjøres
miljøpsykologiske vurderinger.

I hverdagen er vi omgitt av en storg mengde informasjon i form av skilter og
visuell merking av ulike slag. Bare i veitrafikken har vi åtte hovedkategorier
med skilt (fareskilt, vikeplikt og forkjørsskilt, forbudsskilt, påbudsskilt,
opplysningsskilt, serviceskilt, underskilt og markeringsskilt). I hver
hovedkategori er det varierende antall enkeltskilter, men alle har de
standardiserte krav til størrelse, utforming, fargebruk, skiltelementer osv. Men
selv om alle tekniske og designmessige krav er oppfylt, er ikke dette nok. Skilt
skal leses og forstås av trafikanter - som er mennesker. Den menneskelige faktor
blir nemlig ikke automatisk ivaretatt om alle tekniske standardkrav er oppfylt.
Den miljøpsykologiske faktor er særlig viktig: Hvordan oppfattes skiltet, har det
god nok informasjonsverdi, gir det umiddelbar mening for trafikanter, kan det
oppfattes hurtig nok i en trafikksituasjon, er det veiledende, gir det god nok
informasjon for riktige beslutninger, eller skapes tvil som i neste omgang kan
skape problemer og farlige situasjoner osv.? På den miljøpsykologiske siden er
det et betydelig forbedringspotensiale for norske veimyndigheter og andre som
skal informere oss visuelt. Her skal vi nøye oss med noen eksempler på skilter
som ikke har tatt nok hensyn til den menneskelige faktor.

Figur	24.	Hvilken	ferge?	Hvor	går	den	fra?	Hvor	langt	er	det	til	Ferga	osv.	Godt	eksempel	på
subjektivitet	i	skilting	som	forutsetter	at	den	som	leser	er	lokalkjent.



Et gjennomgående trekk i psykologisk dårlige skilt er subjektivitet. Dette
innebærer at designeren forutsetter at leser av skiltet har samme type
informasjon tilgjengelig som en selv – skiltet baseres på gjenkjennbarhet. Dette
kan være bruk av ord, symboler eller andre ting som forutsetter at du-vet-det-jeg-
vet. Skiltet på neste side er et slikt eksempel.

Figur	25.	Hva	slags	service	får	vi	her	–	elektronikk,	kamera,	sjekk	på	stråling?

Dette skiltet gir ingen mening for en sjåfør fra Halden eller en tysk turist. Her
mangler all nødvendig informasjon om sted, tid, avstand og viktigst av alt – hvor
er denne Ferga? Her burde det i det minste stått «Randsfjordsferga» og at den
går mellom Horn (riksvei 34) og Tangen (riksvei 245) – altså over Randsfjorden
i Oppland.

Figur 25 viser et annet skilt med tvilsom informasjonsverdi. Det viser seg at
dette skal angi bensinstasjoner hvor det er mulig å få utført teknisk og annen
service på biler og andre motorkjøretøyer. Slik informasjon er viktig for
veifarende, men de grafiske elementer og symbolene som er valgt gir ingen slik
informasjon. Veifarende får mer assosiasjoner i retning av elektronikk, støy,
kamera, kanskje stråling - alt annet enn bil og verksted. Da var det var bedre
med et skilt med elementer som bensinpumpe og skiftenøkkel.

Skilt skal også gi allmenn mening og oppfattes raskt. Man skal ikke tenke,
analysere og lure på … «hva i alle dager betyr dette..?». Skiltet i figur 26 er et
slikt eksempel og det viser Stammespråk.



Figur	26.	Hva	er	en	Gangkulvert?	Godt	eksempel	på	«stammespråk»	og	subjektivitet.

Dette er faguttrykk som brukes av enkelte grupper, men som ikke er en del av
vårt daglige språk og derfor alment kjent. Gangkulvert gir nok mening til
ingeniører og teknikere i kommuner som jobber med reguleringsplaner for
gangveier, men neppe oss andre. Stammespråk er derfor et annet eksempel på
subjektivitet – det er greit innenfor «stammen», men ikke utenfor. Da blir det
desinformerende og skaper forvirring og analytisk tvil påvirker adferd.

Trafikkskilt bør ikke være plassert slik at de inviterer til tvil, krever logiske
analyser og beslutninger på grunnlag av analyser – muliti-tasking bør det være
minst mulig av bak rattet. Det kan føre til misforståelser, bilisten stopper opp,
bremser, eller gjør feilaktige valg og skaper farlige trafikksituasjoner. Derfor bør
skiltene veilede direkte visuelt, ikke kreve for mye kognitiv prosessering – det
tar for lang tid. Bilisten skal jo også kjøre bilen, passe fartsgrenser, følge med
trafikkbildet, biler foran og bak osv. Figur 27 viser plassering av et skilt som kan
være forvirrende.



Figur	27.	Dårlig	skilting	som	kan	gi	tvil	om	kjørefelt.	Plassering	av	skiltet	gir	ikke	direkte	visuell
anvisning,	mulighet	for	tvil	og	feilvalg.

Bilkjøring krever god evne til multi-tasking, det kan være stressende, og særlig
for eldre mennesker. I slike tvilssituasjoner er det lett å gjøre feil valg og komme
inn i feil kjørefelt. Hvert år det er flere alvorlige ulykker som skyldes at bilisten
har misforstått og kommet over i feil kjørebane. I dette konkrete tilfelle burde
man ha satt opp to skilt med Innkjøring forbudt – et på hver side av veien.

Men skiltingen kan også ta hensyn til psykologiske faktorer og gjøres bedre. I
figur 28 har vi et slik eksempel.



Figur	28.	God	skilting	som	gir	direkte	visuell	anvisning	på	riktig	kjørebane.	Helt	tydelig	hva	som
er	riktig	og	feil	kjørebane	–	god	perseptuell	og	kognitiv	kontrast-effekt.	Hentet	fra	ut-	og
innkjøring	til	en	fransk	motorvei.

Skiltet er plassert godt, gir direkte visuell veiledning til hva som er riktig og feil
kjørebane. Bilisten slipper å tenke, analysere, og deretter gjøre valg.
Dobbelskiltet belaster ikke kognitive prosesser i særlig grad og hva som er
«riktig» og «galt» vises direkte – det gir en god perseptuell og kognitiv
kontrasteffekt som veileder effektivt.

Sammenfatning

I dette kapitlet har vi vist noen viktige perseptuelle og kognitive faktorer som er
felles for alle mennesker. Vi snakker om universelle fenomener som derfor er
relevante for ulike aspekter av universell utforming og design. Disse faktorene
må man ta hensyn til for å få gode løsninger i alle sammenhenger hvor vi bruker
synssansen – og det er ganske mange. Det omfatter både hvordan vi oppfatter,
reagerer på og «leser» natur og utemiljø, transportsystemer, skilt og infotavler i
det offentlige rom, men også boliger, skoler, barnehager, arbeidsplasser, kultur
og sakrale bygg og innemiljøene tilhørende disse.

Disse perseptuelle faktorene er særlig viktige for å skape gode digitale miljøer
– alt fra skjermbilder, via nettsider til store dataskjermer i kontroll og
overvåkningsrom (alarmsentraler, vaktsentraler, instrumentpaneler på båter,
oljeplattformer m.m.). Likevel, man vil aldri klare å løse disse perseptuelle
utfordringer med datagrafiske eller tekniske standarder knyttet til universell
utforming.

Godt design for alle vil kreve at man identifiserer spesielle områder innenfor
universell design hvor spesielle tilpasninger er nødvendige. Kompliserte
tekniske systemer, paneler med flere dataskjermer osv. vil kreve
«skreddersydde» løsninger. Enkelte grupper, som eldre, mennesker med fysiske
og bevegelsesmessige funksjonshemminger, vil også by på spesielle
utfordringer. Lar man behovene til disse gruppene danne norm for utforming,
kan det skape dilemmaer og problemer for andre og dermed redusere
tilgjengelighet for mange – stikk i strid med det inkluderende prinsipp innenfor
universell utforming. Her må det gjøres en balansert vurdering og man kan ikke
ukritisk bruke tekniske standarder for hvordan ting skal se ut. Universell
utforming må derfor kombineres med diversifisering på flere områder og det er



viktig i tiden framover å identifisere «kollisjonssoner» mellom universell
utforming og spesifikk tilpasning – hvor grensene går. Her må det gjøres mye
forskning i årene som kommer.

Veier og transportsystemer er også viktige deler av våre omgivelser – det er
landets «blodårer» og flere hundre tusen mennesker benytter disse daglig. Vår
egen og andres atferd i trafikken er svært avhengig av riktig og god informasjon
som veileder og regulerer – som trafikkskilter. På reiser rundt om kring i Norge
har vi sett mye dårlig og forvirrende skilting som ikke tar hensyn til det
menneskelige element – selv om tekniske og designmessige standarder og krav
er ivaretatt. Vi er derfor ikke forundret over ulykker som skyldes dårlig og
misvisende skilting. Trafikanter misforstår, tar feil beslutninger, blir kognitivt
«overlesset», rekker ikke reagere fort nok, husker ikke skiltene osv. Generelt sett
tror vi det tror vi det er stort behov for psykologisk ekspertise på området. Her
trengs miljøpsykologer i tiden framover.
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Innledning

Ved det Norske kommunevalget 2011, ble det gjennomført et forsøk med
elektronisk stemmegivning. Velgere i ti norske kommuner kunne velge å
forhåndsstemme via Internett. Forsøket innebar på denne måten at
stemmegivning via Internett var en alternativ måte å forhåndsstemme på, og ikke
en total endring av kravene til å kunne stemme, men tanken er selvsagt at dette
skal bli fremtidens måte å avgi stemme på.

En evaluering av forsøket pekte på problemer knyttet til forståelse og
mulighet til å betjene løsningen for stemmegivning (Segaard og Saglie, 2012),
men det påpekes også at man kan se dette på en annen måte, nemlig at gode
løsninger for selvbetjening også gir nye muligheter. En gruppe som kanskje kan
nyte godt av e-valg er personer med former for nedsatt funksjonsevne. For
personer som tidligere var helt avhengig av en hjelper for å komme til/fra
valglokalet eller for å plukke frem en stemmeseddel, kan den elektroniske
valgløsningen gi en mulighet for å kunne stemme uten å spørre om hjelp. Dette
handler også om verdighet og likebehandling i samfunnet.

Stadig flere tjenester vi trenger i samfunnet vårt baseres på informasjons og
kommunikasjonsteknologi. «Selvbetjeningssamfunnet» er et begrep vi stadig
oftere støter på når denne utviklingen skal beskrives. Selvbetjeningssamfunnet
tvinger kanskje i større grad enn lovverket frem behovet for å tenke
tilgjengelighet av tjenestene.

Det er ikke lett å finne en omforent definisjon av begreper som
«selvbetjeningssamfunnet», “e-governance”, “e-government”. Stort sett kan vi
imidlertid si at dette dreier seg om å overføre tjenesteyting (Marche & McNiven,
2003) eller utøvelse av rettigheter eller plikter i samfunnet, fra manuelle
systemer til noe som brukerne selv gjør via teknologi. Billettluker og kontorer
som må besøkes erstattes av automater og nettsider. Det vi tidligere fikk hjelp til
å utføre, gjør vi nå selv; Vi tar ut og setter inn penger, kjøper bensin på
fullstendig ubetjente stasjoner, kjøper og håndterer flybilletter elektronisk, og
gjør alt arbeidet med innsjekking og bagasjehåndtering selv. Tilgang til tjenester
i offentlig sektor utføres også i stadig økende grad av oss selv. Søknadsprosesser
krever tilgang til internett, og krever både kompetanse og fysiske muligheter for



å kunne utføres.
Drivkrefter for dette er selvsagt økonomi og effektivisering, men forhold

knyttet til at et flertall av brukerne også foretrekker selvbetjeningsløsninger er
avgjørende. Imidlertid; det som gjør hverdagen lettere for de fleste av oss, kan
fort bli nye hindringer for andre. Noen kan ha problemer med å forstå den nye
teknologien, noen kan møte fysiske hindringer og noen har kanskje ikke
ressurser til å benytte de nye mulighetene og kravene. Om alternativer ikke
eksisterer eller er vanskelig tilgjengelig vil dette skaper ulikheter og det vil
kunne være et demokratisk problem.

Informasjonsteknologi har gjort det mulig å utføre oppgaver raskere og
uavhengig av åpningstider og geografisk plassering. Dette har ikke nødvendigvis
gjort det enklere å være kunde. Det krever ofte mer kunnskap av kunden å
benytte en automat enn å bli ekspedert av en kundebehandler. I tillegg stiller
automaten større krav til syn, hørsel og motorikk enn det en kundebehandler
gjør. Informasjons og kommunikasjonsteknologi (IKT) innebærer altså på
enkelte områder en barriere for enkelte mennesker med funksjonsnedsettelser,
men vil også kunne sees på som en mulighet for likebehandling. På IKT området
som på flere andre områder i samfunnet har det også har det også etter hvert
kommet på plass lovverk, forskrifter, metoder og standarder som bidrar til å
overkomme barrierene.

Nå har vi etter hvert fått på plass et lovverk som fastsetter krav om
tilgjengelighet av elektroniske tjenester, og det er etablert retningslinjer og
verktøy for å kunne realisere dette. Vi har altså en god del kunnskap om dette i
dag, men det er slett ikke sikkert at løsninger som teknisk sett er tilgjengelige
faktisk er særlig brukbare. Flere har hevdet at teknisk tilgjengelighet alene bar er
en av brikkene som må på plass for å lage gode løsninger. Godt strukturert
informasjon og tjenester som er skreddersydd til bruksbehov er minst like viktig.
Gode utviklingsprosesser som evner å kartlegge behov og understøtte for disse
blir altså like viktig som teknisk tilgjengelighet.

Autonomi

Grunnen til at vi drar frem universell utforming av informasjons- og
kommunikasjonsteknolgi (IKT) her, er den sentrale plassen denne teknologien
har fått i endringen av tjenesteytingen i samfunnet vårt. Gjennom å sørge for at
en så bred brukergruppe som mulig kan benytte seg av IKT-baserte tjenester



oppnår vi ikke bare å effektivisere tjenesteytingen. Brukergrupper som tidligere
var assistanseavhengige, han klare å benytte tjenestene på samme måte som alle
andre, med alt det innebærer av økt selvrespekt og selvstendighet. For
tilgjengelighet handler også om autonomi og verdighet. Det å kunne delta
likeverdig på de forskjellige samfunnsområdene, råde over sin egen tid
uavhengig av bistand osv, er et sentralt mål i vår helse og omsorgspolitikk.
Tilrettelegging av omgivelser, produktutvikling som fokuserer på en
brukergruppe med forskjellige behov og muligheter, og et generelt fokus på
holdninger som understreker viktigheten av deltagelse, er mål mange setter høyt.
Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (Barne-, likestillings- og
inkluderingsdepartementet) fra 2008, understreker hvor viktig dette ansees.

Retten til et selvstendig liv og til å være en del av samfunnet fremheves i
Informasjons og utviklingsprogram 2010-2013 «Mennesker med
utviklingshemning skal heller ikke diskrimineres». Et sentralt mål her er å
formidle kunnskap om gode praktiske løsninger på alle livsområder, for å
fremme inkludering og deltagelse. Tilgjengelighet er en sentral faktor for å
kunne fremme deltagelse. I Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven vektlegges
universell utforming som sentralt for å sikre tilgjengelighet. Universell
utforming kan sees som det motsatte av spesiell utforming, det vil si at
omgivelsene konstrueres på en slik måte at alle kan bruke dem. Dette kan blant
annet forhindre mulig stigmatisering ved spesiell utforming og spesielle
assistansebehov.

Dilemmaer

Tilgjengelighet for alle er ikke helt enkelt, og man møter et vidt spekter av
behov, som tidvis også kan fremstå som motstridende. Grafiske grep for å bedre
leselighet for mennesker med synsnedsettelser kan f.eks redusere leselighet for
andre grupper av brukere, og føre til dårligere brukeropplevelser. Spekteret av
mennesker med spesielle behov kan være bredt, og behovene svært forskjellige.
Blinde og synshemmede brukere har helt andre behov enn f. eks døve og
tunghørte brukere. Ofte er behovene ikke motstridende, men de kan være det.
Andre grupper med tilpassningsbehov er f.eks eldre eller f.eks
fremmedspråklige. Det kan være en vanskelig balansegang å tilfredsstille alle.

God design og gode arbeidsmåter kan håndtere noen slike konflikter, og dette
er selvsagt noe å arbeide mot, men det kan være at enkelte slike konflikter er



vanskelig å løse. Flere av artiklene i denne antologien diskuterer nettopp slike
forhold, og arbeidsformer for å avdekke og løse dem.

Fra ideologi til praksis

Enigheten om at tilgjengelighet og deltagelsesmuligheter skal være lik for alle
er, som mange av artiklene i denne antologien understreker, stor. En
samfunnsutvikling i retning av at vi forventes å være stadig mer selvhjulpne,
sammen men en ideologi som understøtter autonomi og normalisering, har gitt
oss et lovverk og forskrifter omkring universell utforming.

Veien derfra til praktiske løsninger kan likevel være lang. De følgende
artiklene i denne antologien vil på forskjellig måte handle om praktiske
løsninger for å gjøre våre omgivelser mer tilgjengelige.

Først problematiseres forskningsaktiviteten omkring universell utforming. Vi
som artikkelforfattere vil der hevde at mye av kunnskapen om løsninger på feltet
er drevet av teorier, og ikke i så stor grad forskningsbasert. Eksempler på
forskningsstrategier og arbeidsformer vil bli diskutert. Videre følger artikler som
tar for seg universell utforming på forskjellige områder. Universell utforming av
informasjons og kommunikasjonsteknologi, av fysiske omgivelser,
kollektivtransport og ting vi omgir oss med er slike tema. Et annen tematikk som
tas opp er forhold omkring universell utforming for å fremme likeverd og positiv
selvpersepsjon hos vanskeligstilte grupper.
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Innledning

«Alle skal ha mulighet til å delta i informasjonssamfunnet. Digitale
tjenester skal være tilpasset den enkeltes behov.»

Dette er målsettingen for «eNorge 2009: Det digitale spranget» (eNorge-planen).
Videre står det at:

«Regjeringen ønsker et kunnskapssamfunn hvor alle kan delta og hvor
potensialet i informasjonsteknologien utnyttes. Norges avanserte
teknologibruk skal gi innbyggere og næringsliv en enklere hverdag og
bidra til å fremme verdiskaping og dermed trygge velferden for nye
generasjoner. Informasjonsteknologi skal understøtte utvikling av en
offentlig sektor som leverer best mulig tjenester for ressursene den
disponerer. Innbyggernes og næringslivets behov skal stå i sentrum for
utviklingen av det digitale Norge».

Det vært lagt ned et stort arbeid i offentlig sektor for å informere om tjenester på
internett. Mye av kontakten mellom innbyggere og det offentlige foregår ved
hjelp av nettbaserte tjenester. Mange offentlige tjenester er dermed tilgjengelige
24 timer i døgnet, 7 dager i uka, og det blir enklere for innbyggerne å få ordnet
for eksempel søknad om barnehage- eller SFO-plass, byggeløyver,
skjenkebevilling eller inntak til videregående skoler.

For mange er det å kunne benytte internett en god og lettvint løsning. Andre
opplever at der de tidligere hadde mulighet til å snakke med en person og få
hjelp, nå selv må orientere seg i et virvar av tjenester fra ulike offentlige nivå og
føler at servicen er blitt mye dårligere. 30% av den norske befolkningen har
problemer med å forstå tekst. I tillegg er det mange som ikke behersker IT-
verktøy, spesielt i den eldre generasjonen.

Målet i eNorge-planen er som nevnt at alle skal ha mulighet til å lese og
benytte de digitale tjenestene som finnes på nettet.

Ett eksempel er bruk av minibanker eller bankkort i butikk: Fremdeles
opplever blinde å måtte be fullstendig fremmede mennesker om hjelp til å ta ut
penger. De må oppgi kortkoden til vedkommende og stole på at dette tilfeldige



mennesket behandler informasjonen konfidensielt og tar ut det beløpet den
blinde har bedt om. Heldigvis utstyres stadig flere minibanker med en plugg for
høretelefoner, og brukeren får instruksjonene på skjermen lest opp. I tillegg er
tastaturet utstyrt med forhøyede symboler som gjør at blinde og svaksynte kan
bruke maskinen.

Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne
(tilgjengelighet og diskrimineringsloven) trådte i kraft 1.1.2009. Denne loven
omfatter også IKT og nettjenester gjennom §11:

«Plikt til universell utforming av informasjons- og
kommunikasjonsteknologi (IKT)
Med informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) menes
teknologi og systemer av teknologi som anvendes til å uttrykke, skape,
omdanne, utveksle, lagre, mangfoldiggjøre og publisere informasjon,
eller som på annen måte gjør informasjon anvendbar»

I loven er det også satt tidsfrist for iverksettelse:

«Nye IKT-løsninger som underbygger virksomhetens alminnelige
funksjoner, og som er hovedløsninger rettet mot eller stillet til rådighet
for allmennheten, skal være universelt utformet fra og med 1. juli 2011,
men likevel tidligst tolv måneder etter at det foreligger standarder eller
retningslinjer for innholdet i plikten. For eksisterende IKT-løsninger
gjelder plikten fra 1. januar 2021. Plikten omfatter ikke IKT-løsninger
der utformingen reguleres av annen lovgivning».

I juni, 2013 vedtok regjeringen å innføre ny forskrift om universell utforming av
IKT-løsninger. Forskriften gjelder fra 1. juli 2013 og er gitt på grunnlag av
diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Dette betyr at fra 1. juli 2014 skal alle
nye IKT-løsninger være universelt utformet. Eksisterende løsninger skal være
universelt utformet senest fra 1. januar 2021. Kravene om universelt utformede
løsninger vil gjelde både i privat og offentlig og sektor (se mer i appendix).

Universell utforming på internett handler om å gjøre informasjons- og
kommunikasjonskanaler tilgjengelige på den måten som er mest hensiktmessig
for brukeren, i den situasjonen vedkommende er i. Noen har dårlig syn, og er
avhengig av at teksten kan vises med stor skrift, mens andre ønsker å få teksten
lest høyt. Informasjonen må kunne leses uavhengig av hvilken flate (pc,
mobiltelefon, lesebrett) eller nettleser brukere ønsker å benytte. Det er lett å



tenke at krav om tilgjengelighet gjelder en liten gruppe med helt spesielle behov.
I virkeligheten er det ikke slik:

• Mer enn 1000 nordmenn er helt blinde
• Mer enn 130 000 nordmenn er svaksynte
• 600 000 nordmenn er hørselshemmede
• Omtrent 800 000 nordmenn har ulike funksjonshemminger
• Flere hundre tusen lider av dysleksi
• 14% av Norges befolkning har passert 67 år
• Andre grupper som kan ha behov for tilgjengelighet er

fremmedspråklige, brukere av palm, ipod etc, brukere av gamle nettlesere
eller de med lav båndbredde

For mennesker med nedsatt funksjonsevne finnes det en rekke verktøy som gjør
det enklere å bruke pc og internett. Lesestaver for blinde, pekepinner for
personer med omfattende lammelser, eller joystick for brukere med nedsatt
funksjonsevne i arm eller hånd er eksempler på alternativt PC-utstyr. Imidlertid
er det ikke alle internettløsninger som har kodet innholdet slik at disse
verktøyene kan benyttes. Erfaringer viser at ved å legge til rette for bruk av slikt
utstyr, gjør vi den generelle tilgjengeligheten bedre. Det er derfor
innholdsleverandørens ansvar at alle, uavhengig av funksjonsevne og PC-utstyr,
kan lese informasjon på nettet. For å sikre at nettsidene fungerer best mulig, er
det viktig at internettløsningen følger de standardene som finnes for internett.
Det er W3C (World Wide Web Consortium) som utarbeider disse
standardene. (Les mer: http://www.w3c.org)

Tilgjengelighet for alle omfatter også hvordan vi formidler et budskap. Et
tydelig språk uten bruk av for mange fremmedord og spesielle faguttrykk bidrar
til å gjøre teksten lettere tilgjengelig for oss alle.

Søkemotorer er blinde

Søkemotorer på nettet er blinde, det vil si at de leser teksten på samme måte som
en blind person gjør. Dersom en nettside er tilrettelagt etter kravene for
universell utforming, vil nettsiden også få bedre treff, eller med andre ord være
optimalisert for søking.

http://www.w3c.org


Kvalitetsmerking av offentlige nettsteder

Direktoratet for IKT og forvaltning (DIFI) er tilsynsmyndighet for
tilgjengelighets og diskrimineringsloven. Siden 2004 har DIFI gjennomført
årlige kvalitetsvurderinger av offentlige nettsteder. Hvert år vurderes stadig flere
nettsider, og i 2009 ble over 800 nettsteder gjennomgått og vurdert. Vurderingen
presenteres hvert år i begynnelsen av desember, og alle nettansvarlige inviteres
til å delta på konferansen. Konferansen og kvalitetsvurderingen har bidratt til å
sette fokus på innhold, teknisk løsning og brukertilpasning på offentlige
nettsider, og kvaliteten på disse har blitt mye bedre de siste årene.

Tilgjengelige nettsider — Krav til den tekniske løsningen

Noen krav til universell utforming må være programmert i den tekniske
løsningen, mens andre krav må ivaretas hver gang det publiseres nytt innhold.

Responsivt design

Innholdet må automatisk tilpasse seg den flaten brukeren benytter, om det er stor
skjerm til pc eller liten skjerm til lesebrett eller mobiltelefon. I denne
sammenhengen er det viktig å tenke mobil først, slik at man tilpasser innholdet
til den minste flaten. Her må man sørge for at skriften er stor nok til at den gir
god lesbarhet og at knapper og menyer fungerer når man skal trykke på dem med
fingeren.

Innhold og utseende er skilt

Når man lager en nettside må man skille mellom utseende på nettsiden og
innholdet. Innholdet er tekst og bilder som oppdateres ofte. Utseende, dvs.
bakgrunn, farger og hvordan innholdet presenteres, bidrar til gjenkjennelse og
hjelper til å strukturere innholdet. Utseende (eller design) kodes i eget stilark
(CSS). Ved å benytte flere ulike stilark, kan man presentere det samme innholdet
på flere måter. For de aller fleste oppleves det best å lese innholdet med svarte
bokstaver på hvit bakgrunn, men for noen er det lettere å lese dersom teksten er
gul på svart bakgrunn. Gjennom bruk av flere stilark kan man også presentere
nettsiden med ulike skriftstørrelser. En nettside som skiller innhold og utseende



kan tilby brukeren selv å velge hvilken presentasjonsmåte han ønsker.

Brukeren kan velge skriftstørrelse

I Norge er det mer en 100.000 mennesker som er synshemmet. En langt større
gruppe har mindre vansker med synet, og de aller fleste mennesker ser dårligere
etter fylte 50 år. Helst skal brukeren kunne endre skriftstørrelse på nettstedet
etter eget ønske, ved hjelp av en funksjon (knapp) (se forrige punkt). Imidlertid
har de mest brukte nettleserne (Explorer, Mozilla, Safari, Opera, Chrome) i dag
mulighet til å forstørre nettsiden ved å klikke Ctrl +. Da forstørres hele innholdet
– både design og tekst. Tilsvarende kan man redusere størrelsen ved å klikke Ctrl
-. I Explorer og Opera ligger denne funksjonen også tilgjenglig som en
rullegardinliste nederst til høyre i skjermbildet. Hvis man holder Ctrl-tasten nede
og ruller hjulet på musen, oppnår man også det samme. Dersom man åpner en ny
nettside vil nettleseren åpne denne i normal visningsstørrelse. Noen ønsker at
tekststørrelsen skal være fast (uavhengig av hvilket nettsted man besøker). I
Explorer er det mulig å velge mellom «Størst, stor, mellomstor, normal, liten og
minst» tekststørrelse. Dette valget finner man under Vis-menyen i nettleseren,
under adressefeltet.

(Ulempen med dette valget er at mange nettsider benytter dialogvinduer eller
pop-up-vinduer der man skal godkjenne noe. Dersom teksten er stor og vinduet
lite, kan man risikere at viktig tekst, knapper eller lenker ikke får plass i vinduet
og derfor ikke vises – man må derfor ikke lage slike dialogvinduer…).

Datatabeller er kodet riktig

Tidligere ble ofte tabeller brukt for å plassere tekst i forhold til bilder. I dag
bruker vi heller kodesystemet CSS for å lage layouten på nettsiden. Gjennom
CSS-koding ivaretar vi at nettstedet blir vist likt i ulike nettlesere, og at
skjermlesere oppfatter teksten riktig. Tabeller skal først og fremst brukes til å
håndtere tall og tekst som er oppstilt i kolonner og rader. Eksempler kan være
oversikt over inntekter/utgifter, tog- og bussruter, antall innbyggere i kommuner
og lignende. Dersom en person som benytter skjermleser (program som leser
teksten høyt) skal lese data i tabellen, vil første rad bli lest først, så neste rad og
neste rad, osv. Da må brukeren huske hvilken kolonne som har hvilket innhold.
Når tabellen er kodet riktig vil skjermleseren gjenta kolonnetittelen når den leser
innholdet i hver rad, slik at innholdet i tabellen oppfattes riktig.



Datatabeller skal derfor inneholde rad- og kolonneoverskrifter, overskrift
og/eller sammendrag.

Koding:

• <caption> for tabelloverskrift
• <table summary> for tabellsammendrag
• <th> for rad- og kolonnetitler (<td> skal ikke brukes til rad- og

kolonnetitler)

Statisk innhold kan hoppes over

På nettsider skiller vi mellom statisk og dynamisk innhold. Statisk innhold er
tekst som i liten grad forandrer seg og er festet til et menypunkt. Dynamisk
innhold ligger på transportsider som generer innhold etter visse kriterier, for
eksempel etter dato for publisering. Etter hvert som det publiseres nytt innhold
skyves tidligere artikler lenger ned på siden.

For en blind leser blir det statiske innholdet (eller menypunktene) listet opp
først. Dersom innholdsstrukturen er kompleks, må leseren bla seg forbi mange
menypunkter før han kommer til det innholdet som er nytt. Det er derfor viktig
at det finnes mulighet for å hoppe over statisk innhold og komme direkte til det
dynamiske. Det er også viktig for blinde brukere å kunne finne søkeboksen fort.



Figur	1.	Eksempel	fra	Oppland.no

Slike «hopp-over-innhold-lenker» behøver ikke være synlige for de som kan se
nettsiden, de kan være kodet slik at kun blinde lesere har nytte av funksjonen. I
nettleseren Mozilla kan man se disse kodene ved å velge:

Vis >Sidestil >Ingen sidestil (View >Page style >No page style)

Innholdsstrukturen er tydelig, med intuitiv navigering

Mange nettsteder - ofte kommuner, fylkeskommuner og statlige institusjoner,
har en kompleks oppbygging med mange undernivå. Det finnes ingen fasit på
hvordan en slik struktur skal være, og det er stadig «nye trender». Bør man legge
vekt på det som er mest aktuelt (10 mest leste), eller bør man gjenspeile

http://www.Oppland.no


organisasjonens egen struktur? Er det brukerens behov som skal stå i fokus, eller
er det brukeren selv som skal definere hvilke behov han har? Skal nettsiden ha
lekker design og vekke nysgjerrighet, eller er innholdet spennende nok i seg
selv? Om dette strides de lærde….

Grundig gjennomgang av formål og hensikt med nettsiden, samt definering av
målgrupper er en forutsetning for å bygge et godt nettsted. Et nettstedskart kan
være en god hjelp i mange sammenhenger. En «brødsmulesti», dvs en markering
øverst på nettstedet som viser hvor brukeren befinner seg i strukturen, kan også
gi nyttig informasjon.

Tydelig markering av menypunkt kan være god navigasjonsstøtte for mange
som synes det er vanskelig å finne frem på nettstedet. Hovedmenyen bør være
konsistent gjennom hele nettstedet.

Noen praktiske tips om skjermdesign

Bakgrunn

En bakgrunn som viser mye mønster og mange farger kan virke forstyrrende for
innholdet.

Meny og funksjonsknapper

Det må være mulig å klikke på menypunkter og funksjonsknapper uten å bruke
musepeker. I tillegg til at mange har en funksjonsnedsettelse som gjør at de ikke
kan håndtere en mus, foretrekker mange i dag å bruke hurtigtaster og tab-tast
fordi det går raskere. Hovedmenyen må være synlig hele tiden, uansett hvor en
befinner seg i nettstedet. Når man søker på nettet får man ofte treff på en
underside, og det må være enkelt å finne hovedsiden og andre sentrale sider på
nettstedet. Menyer som folder seg ut i flere nivåer når du peker på menyen kan
være vanskelig å bruke, både for de som har nedsatt funksjon i hånd, og de bare
bruker tastaturet til for å navigere. Det er derfor viktig at denne funksjonen
reagerer på samme måte både ved museklikk og ved bruk av tastaturet.

Tekst



Teksten må være tydelig og synlig. På nettet er det lettest å lese tekst som er uten
seriffer (dette er tekst med seriffer, altså bokstaver med små «føtter», som mange
derimot syns er lettest å lese på papir). Arial, verdana, tahoma og calibri er
vanlige teksttyper på nettet.

Kontraster

Både for fargesvake og svaksynte kan det være vanskelig å lese teksten dersom
tekst og bakgrunnsfargen har for liten kontrast i forhold hverandre. Jo større
kontrast, desto bedre lesbarhet. Svart skrift på hvit bakgrunn har god kontrast og
er det mest brukte. Gul skrift på svart bakgrunn regnes som maksimal kontrast,
men kanskje ikke lettest å lese for alle. Mange nettsider har flere CSS-er med
ulik fargekontrast, slik at brukeren selv kan velge den mest egnede kontrasten.
Se figurene nedenfor.

Ofte kan det være fristende å bruke visuelle elementer for å beskrive og
fremheve noe, men det er ikke alltid man oppnår den ønskede effekten. De
fargene som velges for å skape kontrast må ha ulik metningsgrad, slik at de
fremstilles som en lys eller mørk farge. Rødt og grønt kan for en som er
fargeblind se helt lik ut, dersom metningsgraden er den samme. Opplevelsen av
fargeblindhet er imidlertid individuell og varierer fra menneske til menneske.

5 grunnregler for nettsideutforming

Alternativ tekst på bilder og lydfiler



Alle bilder skal være merket med alternativ tekst, slik at informasjon som ligger
i bildet eller lydfilen også er tilgjengelig dersom bildet ikke vises. Tilpasningen
er viktig for blinde og svaksynte, men også for de som bruker programvare som
ikke støtter visning av bilder (Lynx), eller har slått av bildevisningen i
nettleseren (som gjør at man kan navigere mye raskere på nettet).

Det publiseres ofte bilder som inneholder tekst, og denne teksten er det spesielt
viktig at merkes med alternativ tekst. Slike bilder er typisk logoer og annen
grafisk tekst. Dette gjelder også for lydfiler (og video), som døve og
hørselshemmede ikke vil kunne ta del i.

I koden kan alternativ tekst skrives slik:

<img src=”bilde.png” width=”128” height=”128” alt=”Alternativ
tekst” />

Søkemotorer leser kun tekst. Alternativ tekst på bilder og lydfiler bidrar godt for
å optimalisere nettsiden for søking.

Merking av overskrifter (Semantisk koding)

Alle overskrifter må være riktig kodet for å definere overskrifter i riktig
rekkefølge. Det er 6 overskriftsnivåer, der 1 er øverste nivå og 6 er laveste nivå.

De som kan se teksten, kan enkelt skumlese ved å flytte blikket fra én
overskrift til neste overskrift. Blinde har ikke den muligheten, men dersom
teksten er kodet riktig får de også mulighet til å navigere raskere. De kan velge å
hoppe fra overskrift til overskrift uten å lese den underliggende teksten, dersom
overskrifter og under-overskrifter har fått riktig kode. Søkemotorer utnytter også
denne kodingen for å få bedre resultater.

Eksempel:

Overskrift 1 <h1> (artikkelens tittel)
Overskrift 2 <h2> (overskrift i teksten)
Overskrift 3 <h3> (underoverskrift i teksten)

Lenketekster er meningsbærende og synlige



Lenker er internettets mest grunnleggende funksjon fordi de binder ulike
nettsteder sammen og samler innhold som omhandler eller utdyper samme tema.
Lenker må kunne brukes av alle, og må derfor være tydelig markert. Det
vanligste er at de er blå og understreket. Søkemotorer benytter lenker for å finne
de mest relevante resultatene/treffene, og det er derfor spesielt viktig at lenker er
meningsbærende.

På nyhetssider avsluttes ofte teksten med lenken «Les mer». En vanlig
navigeringsmåte for blinde er å hoppe fra lenke til lenke. Har man fem «Les
mer» lenker etter hverandre gir ikke lenkene mye mening. På slike nyhetssider er
det enkleste og beste å legge lenken på overskriften (tittelen), da oppnår man
presise og meningsbærende lenker. Dersom man gjerne vil benytte les-mer-
lenker bør lenken skrives helt ut, for eksempel «Les mer om regnværet i
Bergen».

Lenker bør inneholde minimum 7 tegn. En typisk feil er å lage lenken slik:
«Klikk her for å lese mer». Mange mennesker synes det er vanskelig å klikke på
en lenke som bare inneholder tre tegn. Benytter man pekepinne styrt med hodet,
eller kamera som registrerer øynenes posisjon, sier det seg selv at en lang lenke
er lettere å treffe enn en kort. Lenken bør åpnes i det samme nettleservinduet. Da
kan brukeren benytte Tilbake-knappen for å komme tilbake. En blind nettleser
oppfatter ikke at nettleseren har åpnet et nytt vindu, og kan derfor å ha
vanskelighet med å finne veien tilbake til den forrige nettsiden.

Språket er tydelig og lettfattelig

Det hjelper lite å ha en god løsning som ivaretar de tekniske utfordringene,
dersom vi som publiserer innholdet ikke bruker et forståelig språk. Et eksempel
fra et statlig organ:

«Planleggingsfasen gir implikasjoner på alle delene i verdikjeden og
gir direkte implikasjoner på det produktet eller den tjenesten som
anskaffes, både i forhold til pris og kvalitet. Innkjøpsledelse er dermed
avgjørende for enhver virksomhet med en viss anskaffelsesandel av
brutto budsjett og viktigheten av innkjøpsledelse øker proporsjonalt
med anskaffelsesandelen og anskaffelsenes kritikalitet i forhold til
virksomhetens tjenesteproduksjon.» Kilde: www.klarsprak.no

http://www.klarsprak.no


Det er ikke lett å tolke slike tekster… men dersom man styrer unna de tyngste og
vanskeligste ordene, kan kanskje avsenderen ha ment dette:

«Det er viktig å planlegge innkjøp av varer og tjenester, særlig i
virksomheter som bruker mye av budsjettet sitt til å kjøpe inn varer og
tjenester. Jo flere varer og tjenester en virksomhet kjøper, jo viktigere
er det at man planlegger godt og at noen styrer innkjøpene. Det er
særlig viktig at noen har styringen dersom innkjøpene betyr mye for
virksomhetens tjenester.»

Norsk er et verbalt språk, det vil si at vi bruker aktive setninger med ett eller
flere verb. Engelsk (og til dels dansk) bruker først og fremst substantiv og lager
passive setninger. Når vi overfører dette til norsk, har det lett for å bli et tungt og
vanskelig språk, og av og til tåkeprat.

Gode råd:

Målgruppe og formål

• Hvem skriver du for? Fagfolk, kolleger eller «alle andre»?
• Hva slags budskap skal du formidle?
• Hva vil du at mottakeren skal vite eller gjøre etter å ha lest teksten din?

Innhold

• Ta med det som er relevant, og stryk det som mottakeren ikke trenger å
vite.

• Kom raskt til saken. Skriv det viktigste først.
• Skriv kort. Da sparer du plass, og mottakeren sparer tid.

Avsnitt

• Lag en tydelig struktur og del teksten inn i avsnitt.
• Lag overskrifter som er i samsvar med innholdet i avsnittene.



• Pass på at setningene i hvert avsnitt henger sammen.

Setninger

• Begrens bruken av passiv. Fortell hvem som gjør hva.
• Unngå substantivtunge setninger.
• Vær forsiktig med ved + substantiv. (ved henvendelse til – si heller

«henvend deg til»)
• Unngå kompliserte setninger med mange innskudd.
• Del opp lange setninger.
• Pass på at setningsledd som hører sammen, står i nærheten av hverandre.
• Hvis du bruker henvisningsord som den, denne, det, dette, de, disse, må

du gjøre det klart for mottakeren hva eller hvem du viser til.
• Unngå forkortelser og faguttrykk

Ord

• Spar på ordene.
• Unngå «stabling» av hjelpeverb (må, skal, vil, bør. Eks. du vil kunne

finne…)
• Bruk heller korte ord enn lange.
• Forklar ord som du ikke kan regne med at mottakeren kjenner, eller lag

en ordliste som er lett tilgjengelig.
• Unngå vage og upresise ord og forkortelser.

Tegnsetting og rettskrivning

• Pass på tegnsettingen. Et tegn fra eller til kan endre meningen.
• Ikke stol på stavekontrollen. Les korrektur eller be en kollega om å gjøre

det.
• Bruk ordbøker!



Nedlastbare filer er tilgjengelige

Rapporter, tabeller og artikler legges ofte ut på nettet i det formatet de er
produsert i, for eksempel word, excel eller powerpoint. Imidlertid krever disse
formatene at den som skal åpne dokumentet har installert denne programvaren
på sin pc. Ideelt sett bør alle dokumenter publiseres i HTML-format.

Pdf (Portable Document Format) er et format kan benyttes til slike vedlegg.
Pdf-formatet kan kun leses, ikke redigeres. Ved konvertering (endre format) fra
word til pdf blir utseendet ivaretatt og filstørrelsen komprimert, dvs at
filstørrelsen blir mindre. I et elektronisk samfunn med enorme mengder data er
små filstørrelser å foretrekke.

Det finnes også mange forskjellige gratisløsninger på nettet som gjør at alle
har mulighet til både å laste ned og lese pdf-dokumenter eller produsere pdf-
dokumenter ved å konvertere (endre formatet) fra for eksempel word eller excel
til pdf.

Adobe, som er leverandør av pdf-formatet, har gjort mye for å gjøre pdf-
dokumenter mer tilgjengelige. Dokumenter som er konvertert fra et annet
format, er stort sett lesbare også for blinde. I 2008 ble formatet godkjent som et
åpent format. Et pdf-dokument kan også lages ved å scanne et papirdokument.
Da vil innholdet bli låst på lik måte som et bilde. Det betyr at hjelpemidler som
lesestav og skjermlesere (verktøy for automatisk opplesing av tekst) ikke kan
oppfatte at det er tekst i dokumentet. Man kan heller ikke markere teksten i
dokumentet for å kopiere den.

Odf (Open Document Format) er et format som er beregnet for videre
redigering. For å åpne et odf-dokument trenger man et program som gir støtte for
det, for eksempel Word (Microsoft), Open Office.org, Google.docs (se flere på
http://en.wikipedia.org/wiki/OpenDocument).

I eNorge-planen står det følgende om bruk av åpne IT-standarder og åpen
kildekode (innen 2009):

«For å få til brukerrettede tjenester via Internett eller andre
elektroniske kanaler, må løsningene kunne virke sammen.
Standardisering, spesielt innenfor kommunikasjon og datautveksling,
er viktig for å få til økt elektronisk samhandling. Offentlige
virksomheter skal bruke åpne standarder i sine IT- og informasjons-
systemer. Avvik fra dette skal begrunnes».

http://en.wikipedia.org/wiki/OpenDocument


Validering av nettsidene

Det finnes mange gratisløsninger på nettet som kan «validere» eller sjekke om
nettsiden er riktig kodet for universelt utforming. Disse løsningene har litt ulikt
fokus, men til sammen kan de gi en god pekepinn på om nettsiden ivaretar de
viktigste punktene. Disse verktøyene sjekker én nettside av gangen, det vil si at
dersom valideringsverktøyet godkjenner nettsiden, gjelder det akkurat den
nettsiden som er valgt, for eksempel forsiden og ikke undersidene.

W3C (som utarbeider standarden for dette, se side 2) har en egen validator
som sjekker

HTML-koding: https://validator.w3.org/
CSS-koding: http://jigsaw.w3.org/css-validator/

Tilgjengelighet
(alt-tekst på bilder, lenker og lignende; tabeller; bruk av blinkende bilder; etc)

http://www.cynthiasays.no
Kontrast mellom tekst og bakgrunn:

https://www.ssbbartgroup.com/reference/index.php/Color_Contrast_Checker

Referanser
Deltasenteret: www.helsedirektoratet.no/deltasenteret
Direktoratet for IKT og forvaltning (DIFI), kvalitetsmerking av offentlige nettsider:

http://www.norge.no/kvalitet/
Krav til nettløsninger: http://uu.difi.no/veiledning/nettsider/krav-til-nettlosninger/krav-wcag
Digme (publiserer artikler og foredrag om digitale medier) : http://www.digme.no
Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (tilgjengelighets- og

diskrimineringsloven). www.lovdata.no
Norsk språkråd: http://www.klarsprak.no
W3C (World Wide Web Consortium) Standard for internet. www.w3c.org
Regjeringen (2009). Det digitale spranget – eNorge planen. www.regjeringen.no

Andre nyttige lenker om universell utforming på nett:
MediaLT: IT-teknologi rettet mot funksjonshemmede: www.medialt.no

https://validator.w3.org/
http://jigsaw.w3.org/css-validator/
http://www.cynthiasays.no
https://www.ssbbartgroup.com/reference/index.php/Color_Contrast_Checker
http://www.helsedirektoratet.no/deltasenteret
http://www.norge.no/kvalitet/
http://uu.difi.no/veiledning/nettsider/krav-til-nettlosninger/krav-wcag
http://www.digme.no
http://www.lovdata.no
http://www.klarsprak.no
http://www.w3c.org
http://www.regjeringen.no
http://www.medialt.no
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Forskrift om universell utforming av informasjons og kommunikasjonsteknologiske (IKT)-
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Introduksjon

I dette kapitlet ønsker vi å se nærmere på Universell design (UD), både selve
begrepet, verdier knyttet til UD og hvilke implikasjoner og konsekvenser det kan
ha på mange områder. Det er ikke vår intensjon å påvise mest flest feil og
svakheter, men heller komme med konstruktive forslag som kan bringe
diskusjonen om UD videre framover. Vi vil reise en del kritiske spørsmål, særlig
knyttet til manglende fleksibillitet i applikasjon av UD prinsipper og strategier.
Brukt ukritisk kan UD føre til en «forflatning» av våre menneskeskapte
omgivelser og dermed i neste gang kultur. Utfordringer som egentlig fungerer
som «triggere» for læring i hverdagen, utvikling og vekst både på det
individuelle og kollektive plan, kan bli svekket ved ukritisk anvendelse av UD-
tenkning.

En annen diskusjon som er reist, knyttes til forsøk på å trekke grenser for hvor
langt UD lar seg anvende i praksis. Et bredere systemperspektiv vil her kunne
være til hjelp for å kunne trekke disse grensene litt mer klokt og gjennomtenkt.
Avslutningsvis vil vi foreslå en tilnærming til UD hvor målsetningen med
Design for alle kan oppnås med diversifisering heller enn standardisering.
Denne mer pluralistiske strategien er basert på å skaffe tilveie valgmuligheter
(opsjoner) og tilgjengelighet gjennom det vi kaller nærhets-radius (vicinity
radius). Nærhets-radius ivaretar UD gjennom tilpasning av designløsninger for
objekter og omgivelser, men også ved å lage en kontekst slik at alle typer behov
kan oppfylles i akseptabel nærhet. Begrepet nærhets-radius sikrer UD gjennom
diversifisering og bidrar til variasjon og berikelse av våre omgivelser og miljø
heller enn gjennom forenkling og standardisering. Denne tilnærmingen
diskuteres også i forhold til den faglige diskusjon som foregår innen arkitektur
og Design for Diversity (DD – design for diversifisering).

Begrepet Universell design.

Universell design (UD) går under mange navn i ulike deler av verden. I
Storbritannia brukes ofte termen Inclusive Design. I EU brukes ofte begrepet



Design for all. Design for Accessibility er mye brukt i informasjonsteknologi
(IKT). De ulike begrepene reflekterer underliggende felles ideal og forståelse,
selv om ulike kulturelle, historiske og politiske faktorer i ulike deler av verden
har påvirket både begrepsmessig forståelse og uttrykk hos designere.

“Universal Design, like most socially centered modes of thinking has
been politically charged since its inception and remains so today. At its
heart is a fundamental human right that has been fought over, argued
about, defined and redefined since language first enabled conversation
and communication enabled civilisation. Freedom and choice, the
ideological right of every human being sits at the centre of this
approach and ‘the affordance of equal rights, access, goods and
services’ becomes the typical modern day phrasing that still enshrines
this thinking” (Vavik and Gheerawo, 2009).

Hovedideen bak UD er at produkter, tjenester, kommunikasjonsformer og bygde
omgivelser kan brukes og er attraktive for et stort antall mennesker med lite eller
ingen økning i (personlige) kostander. Dette innebærer at designet kan tilpasses
så mange mennesker som mulig uavhengig av alder, ferdigheter eller
omstendigheter og uten spesiell tilpasning eller spesialisert design. UD søker å
finne løsninger som passer alle, ikke bare mennesker med funksjonshemninger.

System orientert design

Et alternativt perspektiv på UD er System orientert design (SOD, Sevaldson,
2009). SOD er et begrep som er utviklet forfatterne og kolleger ved Arkitektur
og designhøgskolen i Oslo (AHO) og som nå er blitt et eget design og
forskningsområde. SOD er basert på teorier som Soft Systems Methodology
(Checkland P. & Poulter, 2006) and Critical Systems Thinking (Midgley, 2000;
Ulrich, 2000) og Systems Architecture (Maier & Rechtin, 2000; Rechtin, 1999).
Selv om disse teoretiske rammeverkene er viktige, er hovedhensikten å utvikle
en designtilnærming innenfor systemtenkning og systempraksis. SOD prøver å
se lengre enn til objektet og undersøke kontekst og relasjoner i store
systemnettverk hvor objektet som sådan bare er en del.

Nå vi analyserer designobjekter, tar vi hensyn til både kultur og brukerstyrt
motivasjon, teknologiske og økonomiske faktorer. Dette hjelper oss til å forstå
og analysere objektet ut over dets skjematiske fortolkning, typologier og klisjeer.



Problemet med forenklete, klisjeaktige objektforståelsesformer, er at de kan få
oss til å ta for gitt ting vi burde stille spørsmål ved. Dette kan være til hinder for
innovasjon. SOD har perspektiver ut over objektet, ser det som symptom med
både intenderte og ikke-intenderte konsekvenser. Dette har også implikasjoner
for UD og vi ønsker vi å inkorporere UD i denne nye for form for
systemtenkning med en utvidet forståelse av konsekvenser for miljø og brukere.

Kritikk av Universell design

Universal design er nå på vei inn i mange designområder. Omfanget er så stort at
det nå bør reises spørsmål rundt potensielle negative konsekvenser. Ved å fjerne
utfordringer, hindringer og andre ting for å gjøre «alt» tilgjengelig, kan det
skapes negative effekter for mange brukere. Slike negative effekter er ikke alltid
synlige, men kan avsløres av et systemperspektiv på UD. Vi skal i det følgende
komme med noen eksempler på dette. Forfatterne har diskutert mer inngående
og prinsippielt forholdet mellom SOD og ergonomi andre steder (Sevaldson &
Vavik, 2010).

Fotgjenger-dilemmaet

Transportoverflater (veier, gater) i urbane miljøer er i økende grad produsert av
flate, harde, like store stein, betong eller asfalt flater. Fotgjengerflater er ikke
bare slik for å være rullestol vennlige. Også andre motive foreligger: Unngå
«snubleuhell», forenkler (maskinelt) renhold og det gir generelt velvære.

Problemet viser seg når det vi ser er bra for renhold og hjul, ikke
nødvendigvis er godt for føtter og gange. Flate, harde og like overflater er ikke
ideelt for fotgjengere. Det innebærer et ensformig, repetitivt stress på mange
muskelgrupper, ledd og ligamenter i ben og kropp. Det vises tydelig på løping
og jogging. Her er jogge og løpesko designet for å kompensere for harde
overflater. Det er også et problem for arbeidsplasser hvor man står mye. Her må
man kompensere med gummimatter og lignende material. Slike hjelpemidler
løser imidlertid bare en del av problemet; demping av hardhet.
Muskelfysiologisk kunnskap tilsier at en ujevn overflate skaper mer variasjon og
dette gir en bedre og mer allsidig trening av bevegelses og stillings muskulatur.

Dette er imidlertid ikke godt nok undersøkt empirisk og så langt vi kjenner til,
er det lite forskning på negative helse-effekter av daglig gang på harde og jevne



overflater – som fortau. Det illustrerer imidlertid godt dilemmaet UD kan skape.
Harde, jevne flater er bra for en rullestol, men kan skape problemer for
mennesker som ikke er avhengig av rullestol. Det har dessuten forandret vår
kulturelle oppfatning av hvordan gode overflater for gange skal være. Når en
sjelden gang fotgjengere har muligheten for å velge mellom å gå på jevne
asfaltflater eller ujevne flater, f.eks. brostein, tenderer vi mot å velge asfalt. Har
våre gangferdigheter og kroppskontroll blitt svekket? Et annet interessant aspekt
kommer fram når vi ønsker å utforme overflater for blinde mennesker. Man
«graverer» da inn informasjon (f.eks. store følgestriper i metall) på ellers flate og
jevne overflater. Det er ikke gunstig for en rullestol eller en barnevogn.

Begge eksemplene illustrer den prinsippielle kritikken som kan reises mot
tenkingen bak og anvendelsen av UD.

Verdien av utfordringer og hindringer.

UD reiser også et viktig problem når vi ser det fra et læringsperspektiv.
Utfordringer og takling av disse er en viktig og verdifull side av
læringsprosesser. Ideen om design for alle er derfor problematisk. Rent
prinsipielt søker UD å finne løsninger som kan brukes av alle og som er
ønskelige for så mange som mulig. UD ønsker derfor å håndtere forskjeller og
utfordringer på lavest mulig mestrings og læringsnivå.

Andre begrensninger ved Universell design

Når man konfronteres med virkeligheten og skal finne gode løsninger, er det
klart at UD er et ideal som neppe kan anvendes konsekvent i enhver situasjon.
Vi kan ikke lage «hele naturen» rullestolvennlig. Vi kan ikke la alle store,
reklame og oppslagstavler (billboards) være tilgjengelige for blinde. Det ville
ikke være enkelt å omsette slike store konstruksjoner til blindeskrift, ei heller gi
meningsfulle auditive signaler som «oversatte» plakatene. Sistnevnte kunne gi
betydelig støymengde og dermed være til stor sjenanse for mange.

I den senere tid har også økonomiske konsekvenser av UD ført til diskusjoner.
Boligbyggere og arkitekter har hevdet at UD-krav til små leiligheter - slik at
disse bl.a. ble rullestolvennlige - medførte en betydelig økning i arealbruk. Dette
førte igjen til en betydelig kostnadsøkning og dermed høyere boligpriser. Dette
vil særlig gå ut over unge førstegangskjøpere av bolig. Fra offisielt hold er en



slik kostnadsøkning tilbakevist, men ikke særlig overbevisende. Diskusjonen
pågår fortsatt. Her er det to ulike behovskategorier som kolliderer: UD-styrt
arealbehov på den ene siden og kostandsbehov på den andre. Det er ingen tvil
om at tradisjonell eller klassisk UD-tenkning gjør produkter dyrere. Vi trenger
nok mer forskning og utviklingsarbeid for å finne synergier og smarte løsninger i
tiden framover.

Et annet område hvor begrensninger i tilgang kan gi utfordringer er områder
med kulturminner eller som er som er vernet. Vanligvis er ikke inngrep og
endringer ønskelig her, men lovverk og forskrifter knyttet til diskriminering
(som UD er en del av) krever innovasjon og kompromisser. Hovedfokus må
være på verdien av vår kulturarv, dens sårbarhet og begrensninger. Løsninger må
derfor ta et samlet hensyn til kulturhistorie, teknologi og estetikk og det er en
komplisert vurdering (Eriksson, 2010).

Disse eksemplene viser at det går en grense for hvor langt man kan anvende
UD. Denne grensen er ikke absolutt, men må i praksis finnes i hvert enkelt
tilfelle. Vi mener derfor at en kritisk vurdering basert på systemtenkning for å
avdekke uønskede konsekvenser bør være en integrert del av UD i praksis.

Hvordan anvende ressursene? Litt mer om tilgjengelighet
og omgivelser

Når man ser på forholdet mellom bruker og omgivelser, er det to strategier for
tilgjengelighet:

Omgivelsene blir permanent forandret for å tilpasses våre behov

2. Vi bruker redskaper eller verktøy (prosthesis) for å tilpasse oss
omgivelsene

Den første strategien tilsier bygging av jevne overflater (veier, fortau) og med
lave terskler. Bruker vi den andre, kan dette innebære bygging av gode
rullestoler og syntetiske talemaskiner. Begge tilnærminger er valide og det er
utviklingsmuligheter innenfor begge. Generelt sett foregår mye av vårt
hverdagsliv mellom disse to strategiene. Vi bruker sag for å skjære ned et tre for
å få mer dagslys på et område. Vi bruker sko og biler for å bevege oss hurtig og
komfortabelt. Vi jevner ut overflater for komfortens skyld og vi utvikler bedre



støtabsorberende systemer på biler av samme grunn. Trangen til å forbedre vårt
hverdagsliv, går svært ofte ut på å forbedre både våre omgivelser og våre
verktøy og redskaper.

UD retter seg mot begge disse områdene, men utviklingen innenfor data og
elektronikk har radikalt forbedret vår evne til teknisk redskaps og
verktøyutvikling. Vil Segway-rullestolen og lignende teknologi gjøre heiser
overflødig? Eller vil noen brukere føle seg deprivert for sin egen kraft når ikke
den menneskelige drevne rullestolen lengre er adekvat?

Dagens robotteknologi er allerede i dag i stand til å bringe rullestolbrukere langt
inn i vill natur og høye fjell. UD – tenkningen kan her frambringe høyt
spesialiserte applikasjoner for spesielle behov.

Problemet med forenkling

Hovedhensikten med UD er å gjøre løsninger så tilgjengelig for så mange som
mulig. I noen tilfelle har dette resultert i tekniske standarder som f.eks. FOR
2010-03-26 nr 489: Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggeteknisk
forskrift). Problemet med slik standardisering er at brukere er svært ulike. Det
som kan være bra for noen, kan være bli et problem for andre. Enkle løsninger
og standarder ivaretar ikke de foreliggende, reelle behov, men er basert på et
hypotetiske minimumsscenarier. Dette kan resultere i høyst middelmådige
løsninger for alle, samtidig som det reduserer mangfold og rikhet i vårt miljø.



Figur	1.	Segway	eller	Stå-hjuling	på	norsk.

Differensieringsparadigmeet

Hensikten med UD kan ivaretas av en strategi som skiller seg fra forenklet
standardisering og “one solution fits the majority of people”: Differensiering.
Økt differensiering av våre omgivelser og redskaper (produkter) kan være et
supplement til DU, man kan oppnå samme mål på en måte som er bedre for en
enkelte og dermed mer ønskelig. Erkjennelsen bak denne tilnærmingen er at en
enkelt menneskeskapt gjenstand kan ikke i seg selv oppfylle behovene for alle på
et gitt tidspunkt. Men ved å produsere en mengde versjoner av samme gjenstand
– eksempelvis sko - eller ved å bygge diversitet inn i samme gjenstand, kan disse
tilleggsstrategiene forbedre UD-løsninger. For å lage et godt samspill, trengs



brukervennlighet for alle, utfordringer på et passé nivå som fremmer læring,
varierte omgivelser som kan brukes for å velge de løsninger som best passer best
og som gir de utfordringer den enkelte bruker ønsker å bli konfrontert med.
Dette synet på differensiering er videreutviklet og mye diskutert innen moderne,
handlingsorientert Performance-arkitektur.

Er differensiering udemokratisk? Litt om geometrisk form

En viktig side ved UD er det demokratiske aspekt – økt tilgjengelighet for alle.
Men for å kunne evaluere viktigheten av dette, må vi også se nærmere på ulike
andre relevante aspekter og balansere disse opp mot problemskapende sider ved
DU. På noen områder er det demokratiske aspekt viktig, på andre områder
mindre viktig. Ser vi på demokrati i snevreste forstand – muligheten for å delta i
politikk og valg – er det viktig at språket som brukes er enkelt og lettfattelig og
at man ikke bruker faguttrykk og ekspertspråk som bare forstås av noen få. Det
er også viktig å være romlig inkludert, dvs. tilgang til offentlig rom og steder slik
at alle kan være delaktig i det offentlige liv.

Innen arkitektur har temaet differensiering vært diskutert av flere, bl.a.
Michael Hensen (Hensel, Menges, & Hight, 2009)

Figur	2.	Jevne	og	like	overflater	er	tilgjengelig	for	alle,	mens	differensiering	som	kan	oppnås
gjennom	enkle	inngrep	i	overflaten	gir	anledning	til	noen	former	for	aktivitet,	men	begrenser
andre.

Hovedideen bak differensiering er at adekvate omgivelser for et stort antall
behov, kan oppnås gjennom diversifisering. Dette betyr at i stedet for å lage et
miljø som skal passe så mange som mulig ut fra en tanke om et gjennomsnitt
som er antatt gunstig for alle, f.eks. gjennomsnittstemperatur i et innemiljø,
designes i stedet løsninger for ulike deler av innemiljøet. Temperaturen kan
f.eks. variere på ulike steder og brukerne kan plassere seg der det passer best



med egne preferanser.
I tråd med dette vil utforming og differensiering bety økt fleksibilitet og

tilpassingskapasitet sammenlignet med flat og jevn geometri. Fremhevelse av
noen steder som ideelle går på bekostning av noen steder som ikke-beboelige for
alle.

Figur	3.	Bildene	her	viser	det	arkitektoniske	begrep	«øyer»	foreslått	i	Tøyenparken	i	Oslo.	Disse
øyene	er	fleksible	arealer	med	potensiale	for	ulike	utforminger	av	et	område.	Øyene	kan
modifiseres	ved	å	legge	til	ulike	geometriske	former.	Det	kan	være	en	jevn	overflate,	et
rammeverk	for	infrastruktur	og	rom	for	en	lukket	paviljong	(Ambient	Amplifiers,	Sevaldson	og
Duong	2000).

Disse eksemplene viser at differensiering kan innebære bedre tilpasning til
individuelle behov, selv om det kan innebære at noen områder blir lite
tilgjengelige for enkelte behov. Men hvis dette planlegges smart og godt, kunne
det bli optimale designløsninger som tilfredsstiller de fleste behov på et rimelig
avgrenset område – som vist her.

Prinsippet om nærhets-radius

Prinsippet om rimelig fysisk avstand nevnt ovenfor har vil kalt Nærhets-radius
(Vicinity Radius). Hovedprinsippet bak UD har vært å prøve å kombinere så
mange brukerbehov som mulig i et og samme objekt eller fysisk rom/ areal. UD-
prinsippet kan være nyttig fordi man da alltid vil se etter synergier og
kombinasjonsmuligheter. Men svært ofte vil prosessen med å balansere
forskjellige behov mot hverandre, ende i mindre optimale løsninger – en
«gjennomsnittsløsning». Prinsippet med Differensiering gir derimot
«skreddersydde» løsninger for en lang rekke individuelle behov og vil dermed
ha mye større bredde. Nærhetsprinsippet sier at ulike løsninger må foreligge i
rimelig nærhet i rom og tid. Et eksempel: En rullestolrampe må være i rimelig
avstand fra en trapp. Men uansett tilnærming: UD eller Nærhetsradius så må
begge deler designes godt for å gi en god opplevelse og ha en god funksjon.



Noen praktiske eksempler

Vi skal gå nærmere inn på tre eksempler på design med utgangspunkt i
ovennevnte perspektiv. Eksemplene er produsert av mastergradsstudenter
innenfor System Orientert Design veiledet av professor Birger Sevaldson, ved
Arkitektur- og designhøyskolen i Oslo (AHO). Oppgaven til studentene var å
gjennomføre en bred og dyp utforskning av området for prosjektet, kartlegge
elementer og relasjoner i systemet, bygge opp et ekspertnettverk og finne
synergier og innovative løsninger. Prosjektet var av teoretisk-konseptuell art i
den forstand at dette var masterstudentenes eksperimentelle tilnærming og del av
en intens læringsprosess. Det var også en tidsbegrensning – ett semester – og
med ett unntak var det ikke meningen at prosjektene skulle realiseres. Prosjektet
var ikke spesielt innrettet på UD-prinsipper og implementering av disse, men
kan fungere som eksempler på en annen tilnærming enn hva “out of the box” –
tenkning kan bidra med. De vises her for å indikere hva en mer ekspansiv
prosess kan bidra med mht. innovasjon og nytenkning. De er også med fordi de
viser design for diversifisering og differensiering (DDD) og hvordan
systemtenkning og designtenkning resulterer i innovative løsninger.



Figur	4.	Bildet	viser	et	ganske	omfattende	kart	over	komponenter	og	sekvenser	som	inngår	i
varehandel	i	et	supermarked.	Det	er	mange	aspekter	man	må	ta	hensyn	til	i	inklusiv	og
diversifiserende	design	(Student:	Erik	Lindberg	2009)

Erik Lindberg startet med å redesigne en betalingstermainal etter UD prinsipper.
Analysene tok utgangspunkt i vanlige UD prinsipper for tilgjengelighet i
matvarebutikker. Analyser med utgangspunkt i System Orientert Design hjalp
ham til å tenke “out of the box”. Re-analyse av hele sekvensen vi går gjennom
når vi kjøper varer i et middels stort supermarked var svært viktig. Ved å
inkludere ny IT-teknologi som nå er på vei inn i varehandelen, bla.a. RFID.
Dette er radio-frekvensidentifikasjon, en metode for å lagre og hente data ved
hjelp av små enheter kalt RFID-brikker. De brukes til identifikasjon av objekter,
merking mm. og er viktige for logistikk, lagerstyring osv. Han kunne nå utvikle
et konsept hvor all nødvendig informasjon ble gitt i det øyeblikket man plukker
opp en vare fra hylla. Mobiltelenonen kan brukes som en RFID-skanner (lastet
ned som en APP) og all relevant informasjon om produktet er umiddelbart
tilgjengelig. Betaling kan også foregå via mobilen. Dette innebærer økt
tilgjengelighet og kontroll for alle med stor variasjon i evnenivå, både



ferdighetsmessig og kognitivt. Man vil alltid vite hvor mye det koster og man
kan enten legge til flere varer, legge tilbake eller ta en ny vare. Man vil også vite
hvor mye som er på konto og mobilen kan sørge for at man ikke går over
kredittgrensen.

Figur	5.	Mobilens	App	med	internettilgang	gir	forskjellige	type	informasjon	om	et	produkt	som
lett	kan	hentes	fram	og	velges	etter	eget	ønske	(Lindberg,	2009)

Lindberg (2009) gikk så gjennom hele systemanalysen (SOD) for å se etter
tilleggsinformasjon som kunne gi ytterligere kontroll i kjøpsøyeblikket. Han
oppdaget fort at en stor hindring for brukerkontroll var mangel på relevant
informasjon i forkant av beslutning om kjøp. Ved å se på hvordan kunder
involveres i online netthandel, oppdaget han at hans systemforslag hadde
potensiale til å gi samme kundemakt i supermarkedet for alle varer som kunne
kjøpes der. Informasjonen som kunne hentes fram for alle produkter, var pris,
holdbarhet, fair-trade o.a. I tillegg kunne systemet framskaffe sammenlignbar
informasjon fra andre produkter og fra andre supermarkedkjeder. Dette systemet
kunne framskaffe en diversitet i aksessnivåer som kunne gjøres tilgjengelig for



den enkelte ved et tastetrykk.

Figur	6a.	Hovedfokus	for	Navigasjon-for-alle	var	overgangen	mellom	ulike	ruter	i	offentlig
transport	innen	Oslo.	Overgangene	vises	i	hvite	striker	på	kartet.	Dette	eksemplet	viser	en
overgang	i	nærheten	av	Nasjonalteatret	hvor	fire	linjer	møtes	(Rebnord	2009).



6b.	Forslag	til	grensesnitt:	Når	man	velger	hvilken	type	bruker	man	er	(modus),	vil	system
foreslå	forskjellige	versjoner	av	overganger	mellom	transportsystemer	tilpasset	brukerens
ønsker	og	funksjonsnivå	(	Rebnord	2009).

Gudmund Rebnor (2009) har designet et konsept for bedre ruteinformasjon på
internett. Hans opprinnelige hensikt var å designe navigasjonshjelp for blinde
som bruker offentlig transport, men mer inngående studier viste at for alle typer
brukere og på ulike funksjonsnivåer var overganger mellom transportsystemer
det mest problematiske punkt. Rullestolbrukere hadde de same problemene med
å navigere mellom de ulike transportsystemene som «vanlige» funksjonsfriske
mennesker. Det gjaldt også andre grupper med spesielle behov, som turister.

Rebnord (2009) konsentrerte seg om forbedring av det nettbaserte
navigasjonssystemt og modifiserte det slik at det fremskaffet bedre og mer
detaljert informasjon om overganger mellom transportsystemene på utvalgte
stoppesteder. Denne informasjonen ble visuelt tilpasset forskjellige brukertyper.
Inkludert her var også en turistmodus hvor turistattraksjoner og severdige steder
var spesielt vektlagt.



Firgur 7. Mediestasjoner i Deichmanske bibliotek. Dynamisk og responsiv
belysning spilte en viktig rolle for å signalisere om mediestasjonens operative
modus: Er den opptatt eller ikke?

Det siste eksemplet viser mediestasjoner i Deichmanske bibliotek. Her er
diversifisering sentralt. Selv om eksemplet kan kritiseres for ikke å være
tilgjengelig fra rullestol, er det likevel mange og ulike individuelle preferanser
som skal ivaretas – de individuelle behov er potensielt svært forskjellige. I dette
prosjektet ble det designet og konstruert fire ulike mediestasjoner for biblioteket.

SOD analysene avdekket at biblioteket er et sted hvor en rekke hendelser
skjer. Selvfølgelig var det mange som brukte biblioteket for å finne litteratur,
men i tillegg var det mange andre bruksformer som dukket opp. Det var ikke var
like lett å forutse var de ulike behov og preferanser til de som hadde biblioteket
som arbeidsplass, folk som brukte det som sosial møteplass, som sitt «eget
hjem» og tilbragte store deler av dagen i biblioteket. Alle disse aktivitetene
hadde behov for “negotiated privacy”. Semi-private, men likevel oversiktelige
rom og arealer manglet.

Design av mediestasjonene ble gjort ut fra ulike grader av privathet, brukernes
ulike (fysiske) størrelse og ulike brukerscenarioer. Konseptet var basert på behov
for differensiering og det resulterte i innovative løsninger for mediestasjonene.



Firgur	8.	Denne	bildeserien	viser	metoder	for	design	som	ivaretar	ulike	motoriske	handlinger	og
behov	hos	ulike	brukere.

Dette prosjektet var initiert av Reinert Mithassel og ledet av Birger Sevaldson,
Michael Hensel og Achim Menges. Produksjonen var ledet av Ronny Andresen,
YNOR in Kragerø Norway. Involverte studenter: Julia Aster, Marc Bischoff,
Elena Burggraf, Nicola Burggraf, Olivier Bustraen, Daniel Kussmaul, Lukas
Methner, Jose Pinto, Steffen Reichert, Nico Reinhardt, Burkhardt Schempp,
Rudi Wulf.)

Konklusjon

I dette kapitlet ønsker vi å bidra til videre utvikling av Universell design (UD).
Ved å ta i bruk nye designmetoder er det mulig å utvide og knytte det bedre opp
mot design kreativitet og innovasjon. UD kan også kobles mer til Design for
Diversitet (DD) og mer avanserte former for differensiering. Ved å kombinere



UD med System Orientert Design blir i tillegg UD mer frikoblet fra rigide
skjemaer, kan utvikle seg videre og dermed gi bedre totalløsninger – for alle.
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Innledning

Design for alle (DFA) har sin opprinnelse i det enkle faktum at vi mennesker er
forskjellige på mange områder: Fysisk, mentalt, sosialt. Det er stor variasjon oss
i mellom og dette er en del av våre daglige erfaringer med det å være et
menneske. Menneskelig mangfold har alltid vært et konsistent trekk ved
komplekse samfunn. Det har lagt grunnlaget for mange sosiale og kulturelle
framskritt, men også vært kilde til uro, sosiale spenninger og krigv. Dette
kommer særlig til uttrykk i den sosiale dimensjonen og blitt forsterket med
økende åpenhet og relasjoner mellom nasjoner og kulturer.

Opp gjennom historien har møtet med «annerledeshet», som i sin natur kan
være destabiliserende, foregått på mange måter og har vært fortolket i relasjon til
den kontekst de har vært i. Det har vært alternerede reaksjoner; nysgjerrigheten
på det uventede og eksotiske, men har også gitt opphav til mistenksomhet og
frykt for mangfold, ofte pga. uvitenhet og usikkerhet. For eksempel har ikke det
siste århundrets utvikling mot globalisering av markeder hatt en tilsvarende
parallell og effektiv kulturell utviklingvi som kunne forsterke og beskytte
«forskjelligheten» mellom kulturervii: Det har heller vært en økning i
diskriminasjon, mistillit og demonisering mot diversitet eller etnisk, kulturet,
religiøst mangfoldersity” til fordel for dominante kulturer/ økonomier, som
faktisk har skapt fordommer mot en hver form for inkludering.

Paradoksalt nok, har imidlertid den samme økonomiske globalisering endret
våre liv til å bli mer forskjellige etnisk, religiøst, kulturelt og opplevelsesmessig.
Likevel vil det i mange sammenhenger vises tendenser til sosial eksklusjon, og
hvor psykofysisk eller adferdsmessig mangfold som ikke passer inn med det som
er «vanlig» eller «standard» blir marginalisert eller i andre tilfelle blir gjenstand
for spesiell «protektiv oppmerksomhet» (og derfor de facto stigamisert).
Samtidig spres også ideen om at alle mennesker, uavhengig av alder, kjønn,
kultur, fysisk og psykosensoriske ferdigheter og evner skulle ha samme
muligheter til fritt å bestemme sin egen livsstil.

Videre, utsikten til en immanent og irreversibel miljømessig sosioøkonomisk
krise, både for de utviklede insdustriland og for de kommende nye økonomier,
har i de senere år påpekt nødvendigheten av nye modeller for bærekraftig



utvikling. Da må menneskelig mangfold inkluderes.
I tillegg til vår planets mest kjente økonomiske og miljømessige

begrensninger, er det også nødvendig å legge til to andre dimensjoner for
framtidig bærekraftig utvikling: «Sosial» bærekraft, viktigheten av å garantere
alle deler av befolkningen like levekår (sikkerhet, helse, utdanning) og
«kulturell» bærekraft, som baseres på kuturelt mangfold. Dette blir midler til å
forsterke den kollektive tilfredshet på et intellektuelt, emosjonelt og åndelig
nivå.

Utviklingen av en global kollektiv bevissthet om disse temaene har endelig
ført til at man nå begynner å se forskjeller mellom mennesker som en ressurs og
ikke som en begrensning.

Innenfor design, har slike perspektiver inspirert utvikling av Design for All
(DFA). Det er design for menneskelig mangfold (human diversitet) og defineres
som “design for human diversity, social inclusion and equality”. Denne
definisjonen er hentet fra EIDD – European Institute for Design and Disability),
den såkalte «Stockholms deklarasjonen» og representerer det grunnleggende
premiss for utforming og design av omgivelser, utstyr, ting og tjenester i
hverdagen og skal kunne benyttes av personer med alle slags behov og
ferdigheter.

DFA er et begrep og samtidig en tilnærming innenfor design i sin
alminnelighet av europeisk karakter (også offisielt godkjent av EU-
kommisjonen). Begrepet tett knyttet til det mer berømte Nordamerikanske
“Universal Design”, men er litt forskjellig pga. den vekt som legges på design
som skal økde tilgjengelighet også for funksjonshemmede personer.

I dag vil DFA omfatte «alle mennesker» (all humanity) med alt hva det
innebærer av variasjon og forskjeller; ikke bare psykologisk og fysisk, men også
sosialt, midlertidig og mer permanent. DFS vil derfor ikke bare om falle
mennesker med funksjonshemninger, men også alle dem som ikke passer med
«normalstandarden» av brukere som er sunne, friske, velfungerende,
oppegående, reflekterte og bevisste (representerer ca. 5% av befolkningening,
mens mer enn 95% av alle produkter og tjenester er rettet inn mot denne gruppen
– savner referanse på tallene..)

Sett i et slikt bredt perspektiv, kan menneskelig variasjon betraktes som en
ressurs, heller en begrensning i et produkts utviklingsprosess. Pr. definisjon vil
derfor DFA inkludere «hele mennesket» i sin hovedmålsetting. Begrepet
«brukere» vil også ha en utvidet betydning, ikke bare «sluttbrukere», men
inkludere alle individer som søker å tilfredsstille sine ønsker, behov og



aspirasjoner som av ulike grunner ønsker å oppleve og bruke et produkt. Dette
omfatter selvsagt mennesker med kroniske funksjonshemninger (fra blinde eller
mennesker i rullestol til mennesker som er uvanlig høye, korte eller svært
overvektige), men også mennesker med begrensninger av mer temporær art (de
med gipsede ben, gravide, de som ikke snakker det lokale språk), eller
begrensninger knyttet til livsfaser (små barn, gamle) til de som opplever
«funksjonssvikt» pga. at de strever med for tung bagasje, må passe på småbarn,
eller rett og slett ikke er vant med stedet eller utstyr de må forholde seg til.

Denne utvidete målsettingen gir en anledning til innovasjon av produkter,
tjenester og omgivelser. Hvis man fra en designside håndterer godt nok
mennskelig mangfold og variasjon, kan dette være et strategisk verktøy fordi det
åpner opp for nye og større markedssegmenter ganske enkelt fordi DFA-
produkter pr. definisjon er rettet inn mot et større antall brukere enn produkter
som er rettet mot et smalere definert segment av brukere.

Identifisere og lære om målgruppen: Fra teori til praksis

«Områdeutvidelsen» som ligger i DFA konseptet, kan også bli et problem for
designere fordi man må uansett kjenne til brukernes behov og karakteristika selv
for spesifikke prosjekter. I DFA-tilnærmingen er den viktigste fasen i hele
designprosessen en tilstrekkelig klar, presis og komplett formulering av det
såkalte «brukersystemet». Mao er utfordringen å forstå hva som ligger i begrepet
«alle» (Accolla, 2009). Designeren må både forstå de psykofysiske
karakteristika for de aktuelle brukerne og produktets «uavhengige bruk»viii, og å
forstå referanse scenariet og de ulike måter produktet vil bli brukt på. Hvis man i
tillegg antar at det er omgivelsene heller enn den aktuelle fysiske tilstand hos
individene som er ansvarlig for at det skapes en funksjonshemming, betyr dette
at for enhver aktivitet er det nødvendig å definere en såkalt “limit target” – den
gruppen av individer som under visse betingelser og situasjoner representerer
«yttergrensene» for bruk av produktet. Klarer designprosjektet å beskrive denne
gruppens karakteristika, behov og ferdigheter godt, er det også mulig å inkludere
alle de andre gruppene av aktuelle brukere rimelig godt.

Flere studier har allerede påpekt de kritiske punktene i en DFA-prosess, særlig
identifisering av og kunnskap om «vanlige» brukere og «yttergruppene» av
brukere. Gjenom analyse av hvem som er «alle» og bruk av de «9 spørsmål»
(Gilardelli, 2009) foreligger også noen verktøy som gjør det lettere å idetifisere



de aktuelle brukerne av et produkt eller en tjeneste og de roller de har i så måte.
De praktiske problmene gjenstår i imidlertid og de er helt overlatt til

designeren. Det er virkeligheten man må forholde seg til, ikke teorien. Det er i
virkeligheten brukere tenker og handler, ønsker, foretrekker, velger, hater, elsker
– kort sagt lever. Bruk av produkter eller tjenester i den virkelige verden
innebærer i realiteten myriader av oppgaver, enten samtidig eller i rekkefølge.
Her kan det oppstå vanskeligheter. La oss si du skal gå inn i et stort offentlig
bygg. Der du enkelt kan bestemme retningen du skal gå i etter vanlige
kjennetegn (leser skilt, ser bygningen, osv.) vil en blind person ha store
vanskeligheter. En person med krykker har ikke disse vanskelighetene (hvis ikke
skiltene er skrevet i et ukjent språk, men da vil svært mange få problemer). Hvis
veien derimot ender i trappetrinn, vil rollene byttes om. Han med krykkene vil få
de største problmene sammenlignet med en blind – han kunne til og med vært en
hjelp for den med krykker. Dette enkle eksemplet illustrerer hvor mange faktorer
som er inkludert i DFA-løsninger for å hjelpe så mange som mulig til å bruke
produkter, tjenester og omgivelser.

Mangelen på «operative verktøy» i DFA – noen forslag.

Når man ser på den ekstreme variasjonen av anvendelsesområder for DFA og
med tilsvarende variabilitet i de aktiviteter som kjenntegner områdene, må
«yttergruppen» defineres hver gang det DFA design skal planlegges. Designeren
må derfor ha gode verktøy og metoder for å identifisere, og definere denne
gruppens behov for deretter å bestemme design og spesfikasjoner.

Det er samtidig nødvendig at slike inventorier ikke blir som «fengsler» som
hemmer kreativitet som er nødvendig for den videre DFA prosessen.
Inventoriene må fremfor alt organisere kunnskap og øke oppmerksomheten på
de begrensninger som kan være til hinder for at «alle» kan ha glede av
omgivelser, produkter og tjenester i høyst ulike konstekster.

I de senere år har det vært gjennomført flere forskningsprosjekter ved
Fakultetet for arkitektur ved Universitetet i Chieti-Pescara (“G.d’Annunzio”) i
Italia for å utvikle metodiske verktøy for å identifisere «yttergruppen» av
brukere på en mest mulig komplett og presis måte for hver aktivitet, oppgave og
miljømessig betingelse. Hovedideen er at ved å ta i bruk et slikt verkøy, vil
designere være i stand til å beskrive de spesifikke behov til målgruppen og så
transformere dette til gruppen «alle» og deretter komme med



designspesfikasjoner for «alle». Dette er viktig for å overkomme den noe
abstrakte natur til DFA. I det følgende skal vi omtale noen av disse
forskningsresultatene.

En viktig del er et analyseverktøy utviklet ved avdelingen for Industriell
design. Det viser at det er mulig ønskelig at DFA tar steget fra en teoretisk og
metodisk diskusjon til å lage et instrument som kan være til hjelp i et prosjekts
idéfase uten å «låse» den videre prosessen. Dette kalles en «Ferdighet -
Vanskelighet Tabell» og er et verktøy for å finne «yttergruppen» av ulike
brukere. Vi skal omtale dette noe mer detaljert i det følgende.

Kartlegging av menneskelige ferdigheter og handlinger –
Ferdighet–Vanskelighet Tabell.

DFA deler designprosessen i to faser (meta-designfasen og designfasen) og øker
designerens ansvar for gode beslutninger. Det er viktig at slike beslutninger er
basert på et faktagrunnlag: så objektiv og saklig evidens som mulig for at
designløsningen skal bli mest mulig inklusiv – også for brukere i
«yttergrensene» (Accolla 2009). Dersom prosessen er nært relatert til behov og
ønsker hos brukerne (meta-designfasen) bringer dette fram et parameter som
forteller oss – indirekte – i hvilken grad et produkt er «inkluderende». Det er
mulig å tallfeste dette og dermed mulig å fastslå mer konkret i neste fase -
designfasen - hvem som kan være potensielle brukere.

Med dette som utgangspunkt ble Ferdighet-Vanskelighets Tabellen (figur 1)
utviklet. Det er et operativt verktøy for som gir DFA-designeren mulighet for å
identifisere «ytterbrukerne» i et prosjekt (Di Bucchianico, 2010).



Figur	1.	Ferdighet-Vanskelighet	tabellen.	Oversikt	over	tabellens	innhold.	Det	gule	feltet	er
særlig	interessant	for	designere	og	DFA.

Kartleggingsskjemaet starter med en beskrivelse av handlinger og ferdigheter og
gir designeren en rask, klar indikasjon på hvem som kan være i «yttergruppen».
Det gir også god indikasjon på hvilke grupper som kapasistetsmessig kan være i
«grenselandet» for hvordan et produkt skal brukes. Designeren kan derfor
orientere prosjektet mot de mest aktuelle gruppene på konkret empirisk
grunnlag. Selv om verktøyet kan identifisere ganske raskt hvilke gruppe som kan
falle utenfor, er det noe mer enn en enkel tabell Det vises et nokså komplekst
mønster mellom to, tre hovedgrupper av variabler. Verktøyet er utviklet i tre
ulike faser (Di Bucchianico 2010; Gregori 2010, Rossi 2010).



Fase 1

Den nedre del av skjemaet kalt Funksjonsvansker/ Problem Matrisen (FP-
matrisen. Engelsk: Disability/ Difficulty Matrix) er laget på grunnlag av
klassifikasjon av funksjoner fra faglitteratur. Dette er nokså vanlige
«vanskeligheter» både fra en fysisk-operasjonell og kognitiv-kulturell side
(Italienske Helsedepartement, 2008). Matrisen gir også opplysninger om mulige
funksjonelle avvik og en lang rekke sykdomstilstander med tilknyttede
bevegelseses og funksjonshemninger – både midlertidige og kroniske – som kan
være et hinder for livsutfoldelse. Slike data er nyttig informasjon for designere.

Senere kan denne informasjonen om funksjonelle begrensninger kategoriseres
i overordnete funksjonelle grupper. Det er åtte hovedgrupper med: 1) Fysiske
begrensinger, 2) Fysikk, 3) Livsfaser, 4)Sensorisk persepsjon, 5) Tale og språk,
6) Dysfunksjon i store systemer, 7) Sosiokulturelle faktorer and 8) Kognisjon -
Intellekt. Disse gruppene danner et rammeverk og er en initial klassifikasjon av
mulige begrensninger for potensielle brukere av et designprodukt.
Hovedgruppene kan leses rett ut av kolonnene i diagrammet (figur 1).

Hver av de åtte hovedgruppene med funksjonshemninger (disabilities) er
knyttet sammen med en liste av «vansker/mangler» (deficits/ mangler) hentet fra
medisinsk litteratur (Berkow 1992). Disse vanskene/ manglene er inndelt i to
hovedgrupper: 1) Fysisk/ operative vansker og 2) Kognitive/kulturelle vansker.
Den første går hovedsakelig på mobilitet og motorikk. Denne kategorien
inkluderer også noen operative vansker som kan knyttes til kontekst og fysisk
rom. Kognitive/ kulturelle vansker beskriver situasjoner med perseptuelle
problemer, kulturelle problemer (forståelse, kunnskap) og vansker av semiotisk
art (symbolforståelse).

FP-matrisen viser en direkte sammenheng mellom funksjonshemninger og
ulike vansker og problemer (de mørke feltene i matrisen). Den fremhever
hvordan hver funksjonshemning kan være knyttet til flere enn en spesifikk
mangel (deficit) og at samme mangel kan være knyttet til flere
funksjonshemninger. Denne relasjonen er viktig å vurdere, eksempelvis i tilfeller
med midlertidig funksjonsnedsettelser (krykker, graviditet) hvor det bør lages
alternative løsninger for utføring av en oppgave.

Fase 2



Den øverste FP-matrisen er nyttig for å kvanitifisere ferdighetsnivået som må til
får å uføre en oppgave. Den øverste første gruppen (Goals ) viser til hvilke
oppgaver som må analyseres. Den andre gruppen (HTA/Abilites) viser hvilke
fysisk-sensoriske og kognitive-kulturelle ferdigheter som må være intakte for å
løse den aktuelle oppgaven under normale forhold.

Den første gruppen oppgaver (Goals) er variable og refererer til den enkelte
oppgave some er analysert og «brutt ned» til enkelthandlinger etter en
konvensjonell metode for oppgaveanalyser kalt Hierarkisk oppgave analyse
(HTA; Hierarchical Task Analysis; Annett and Duncan 1967). EN HTA analyse
viser måten mennesker utfører definerte oppgaver i en hierarkisk sekvens.
Oppgaven dekomponeres til en serie underordnete handlinger og
enkeltelementer. Den analaytiske «nedbrytningen» av en oppgave til en
hierarkisk serie med handlinger, kan gjøres med ulike metoder (Shepherd 2001),
men den lager en liste – som varierer fra gang til gang – med de nødvendige
ferdigheter som skal til for å utføre en eller flere oppgaver.

Denne delen av matrisen kan belyse raskt kvanitative relasjoner mellom
oppgaver og kapasitet for utføre disse. Det er nyttig, fordi matrisen kan predikere
designresultat som både kan være risikable og viktige for prosjektinnovasjon (Di
Bucchianico 2010). Det er også mulig å tallfeste dette med enkle addisjoner:
Tallet for kapasitet som kreves for utføring av oppgaven (horisontal sum) og
tallet for kapasitet som er tilgjengelig (vertikal sum).

Fase 3

Hele FP-matrisen slik den er vist i figur 1 er ganske enkelt summen av fase 2 og
3. Det gir en god totaloversikt. Det mest interessante feltet for designere som
jobber med DFA er markert med gul farge.

Hvordan man skal bruke FP-matrisen

En enkel måte å bruke matrisen på «topp til bunn»ix i 6 trinn. Dette vises i figur
2.



Figur	2.	Topp-til-bunn	analyse	av	FP-matrisen.

Vi starter med handlingen (en oppgave, en operasjon) som skal analyseres
nærmere. Her bruker vi konvensjonelle HTA termer (Ainsworth 2001, Shepherd
2001) og lager en detaljert liste med oppgaver i kolonnen øverst til venstre I
tabellen (1). Tall og pil vises i blå farge.

Vi kobler hver oppgave og hver handling med listen over ferdigheter som
kreves for å utføre dem (2).

Det første resultatet som kommer ut av dette, vises i kolonnen øverst til høyre.
Tallet er den aritmetiske summen av alle nødvendige ferdigheter og er ganske
enkelt antall ferdigheter som kreves for å uføre denne oppgaven eller
handlingen. Dette parametret gir oss dermed det første kriteriet til vurdering av
den videre progresjon i prosjektet.



Linjen “Frequency of capacities in HTA” er en ny kvantitativ indeks som
måler frekvensen av ferdigheter som kreves for utføring av en oppgave (4). Som
i forrige punkt (3) er dette en additiv indeks – summering av ferdigheter som
kreves for å utføre den aktuelle oppgaven i sin helhet.

Når man teller opp «aktive celler» matrisen i hver «problemkolonne» får man
et numerisk uttrykk for antall problemer (5). På denne måten får man også fram
et tallmessig forhold mellom problemer/ vansker og handlingene som skal
utføres.

Til slutt summeres tallene for problemer/ vansker for hver linje og dette gir en
indeks for funksjonshemning (Index of critical disabilities (6). Denne er svært
nyttig for å fastslå hvilke grupper som danner «yttergruppene» for bruk av
produktet og hvilke funksjonsvansker som vil være det største problemet totalt
sett.

I henhold til DFA-tilnærmingen, vil sluttresultatet her inkludere «Alle», dvs.
alle de som kan utføre de involverte aktiviteter (meta-prosjekt fasen; Accola
2009). Designerens rolle blir så videre å identifisere de brukere som med en viss
sannsynlighet kan utføre aktiviteten i den aktuelle kontekst («yttergrensene»).

Noen designresultater med bruk av FM-tabellen.

DFA-tilnærmingen i design med bruk av FM-tabellen og er for første gang prøvd
i to nye mastergradsprosjekter ved vårt institutt. Det ene er gjort av Marco
Gregori og er design av et kjøkken. Det andre er gjennomført av Emilio Rossi og
er design av seilbåt. Erfaringene har vist både effektiviteten og nytteverdien av
tabellverktøyet i to prosjekter som var helt ulike både i skala, dimensjon og type
brukere.



Figur	3.	Kjøkken	for	Alle.

I det første prosjektet muliggjorde FM-tabellen et nytt kjøkkendesign som
hadde som hovedmål “handling of equipment and dishes between the various
parts of a domestic kitchen”x. Problemet som skulle løses var altså å forenkle
håndtering, plassering og «flyt» mellom de ulike deler av kjøkkenet figur 3).
Kjøkkenet er sammensatt av fire sirkulære moduler som enkelt tillater
håndtering og bevegelse av matretter, bestikk og utstyr mellom de forskjellige
delene via to ulike hovedløsninger. Den første modulen er et sirkulært element
som inneholder hovedkomponenter i alle kjøkken som komfyr, avtrekksvifte,
kjøleskap, vask og bord hvor man spiser. De sirkulære elementene tillater
transport av utstyr og matretter gjennom rotasjon av de sirkulære modulene (de
hvite sirklene på figuren).



Figur	4.	Syldindriske	elementer	som	tillater	horisontal	forflytning	av	utstyr,	bestikk,	tallerkener
osv.	mellom	de	sirkulære	modulene.

Den andre hovedløsningen er modulene som forbinder de sirkulære modulene
og muliggjør passasje av utstyr mellom modulene ved å skyve disse horisontalt
over små sylindre som er lagt inn i modulenes overflate (figur 4). Disse roterer
lett og fungerer som «sklier» hvor man lett kan skyve tallerkener osv. mellom de
sirkulære modulene.

Det andre prosjektet hvor FM-tabellen er brukt er design av en 30-fots
seilbåtxi med en ganske innovativ løsning av problemer knyttet til forflytning og
bevegelse av mannskapet om bord under seiling (figur 5).



Figur	5.	En	10-meters	seilbåt	«for	Alle».

Figur	6.	Pivoterende	styreposisjon	som	gir	horisontal	stabilitet	hele	tiden.

Designet har lagt vekt på tre hovedlinjer. For det første er styreposisjonen
montert på en roterende plate som pivoterer og justerer seg etter båtens
hellingsvinkel under seilasen. Dermed ligger styreposisjon horisontalt stabil hele
tiden (figur 6).

For det andre var det nødvendig å tenke nytt på ombordstigning. Området
hvor man går om i må tillate enkel tilgang fra ulike høyder enten fra sjøen eller
fra kai. For de tredje muliggjør designet et område for hvile og avkobling og et



kjøkken med plass til fire, selv om alle har rullestol.

Konklusjon

FP-matrisen er et praktisk anvendelig verktøy for DFA-analyse og design. Det er
enkelt i bruk, gir tallmessig uttrykk for ferdigheter, evner og handlinger og er en
god veileder i designprosessen. Verktøyet har vist seg praktisk nyttig i to
konkrete DFA-prosjekter: Kjøkken og seilbåt.
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Innledning

«Denne kåken tar livsgnisten fra meg!» Overskriften stod på forsiden av
Adresseavisa i mai 2006 etter at en 22-åring hadde tent på brakka han bodde i, i
påvente av at kommunen skulle skaffe ham en permanent leilighet. Hendelsen
illustrerer at det ikke er nok å ha «tak over hodet» men at den fysiske
utformingen, beliggenheten og ikke minst assosiasjoner knyttet til boligen betyr
noe: «Denne kåken har gjort meg deprimert og gitt meg en nedverdigende
følelse. Dette var ikke et sted å bo skal en komme seg videre i livet.»

I følge den siste kartleggingen var det 6100 bostedsløsexii i Norge høsten 2008
(Dyb & Johannessen, 2009). Det er en økning på om lag 600 personer fra siste
telling i 2005 i Norge. Økningen ville i følge Husbanken (2010) vært enda større
om det ikke gjennom flere nasjonale prosjekter fra statlig hold har blitt jobbet
aktivt for å redusere antallet mennesker uten egen bolig, og for å bedre
situasjonen for de som på grunn av rusavhengighet, ofte i kombinasjon med
kriminalitet og psykiske lidelser, ikke klarer å skaffe seg bolig på egen håndxiii.
Satsingen har produsert nye perspektiver, kunnskap og holdninger i arbeidet med
bostedsløse, som har materialisert seg i boliger og tjenester til bostedsløse (Dyb,
2005). Kunnskapsoverføringen har i liten grad dreid seg om de fysiske
løsningene og hvordan disse kan ha påvirket resultatet.

For å få opp mer kunnskap om betydningen av de fysiske løsningene,
finansierte Husbanken i 2007 et prosjekt med hovedformål å utarbeide et
veiledningshefte for kommuner og planleggere om utforming av boligomgivelser
for vanskeligstiltexiv. Heftet belyser hvordan den fysiske utformingen av boliger
og bomiljøer kan brukes bevisst for å styrke menneskers selvrespekt og
mestringsevne. Prosjektet baserte seg metodisk på analyse av intervju,
tegningsmateriell og befaringer på 9 ulike botiltak. Planleggere, arkitekter,
ansatte og enkelte beboere ble intervjuet. Problemstillinger knyttet til
planleggingsprosessen, som brukerinvolvering og lokalisering av boligene, samt
erfaringer ved bruk var sentrale. De ni botiltakene ble valgt på bakgrunn av ulike
kvaliteter, og representerer ulike tilnærminger til prosess og valg av løsning. To
tiltak var resultat av en arkitektkonkurranse, seks var direkte bestilling til en
arkitekt og ett var utført uten arkitekt. Innholdet i bestillingene var svært



varierende og ga som regel stort spillerom for arkitektene.
Denne artikkelen bygger på data fra denne undersøkelsen. Den har som mål å

tydeliggjøre hvordan økt innsikt i spesielle brukerbehov kan utvide forståelsen
av hva gode boligomgivelser kan være. Erfaringene fra boligløsninger for denne
spesielle gruppen bidrar til å utvide forståelsen av begrepet universell utforming.
Universell utforming er blitt et sentralt begrep i offentlige dokument, men
fortsatt gjenstår det mange spørsmål om tolkningen av begrepet, og
teoretiseringen rundt det (se mer i kapittel 1,2, 5 og 9 i denne boken).

I sitt arbeid med å avklare begrepet universell utforming peker Wågø et al.,
(2006) på nødvendigheten av å konkretisere innholdet gjennom å definere
delmål knyttet til spesifikke brukergrupper. Kunnskap om bostedsløse tilsier,
som vi skal se senere, at tilrettelegging for denne gruppen ikke bare handler om
å redusere barrierer for mennesker med fysiske handikap, men like mye om å
bidra til utforming av omgivelser som reduserer mentale og sosiale barrierer. I
artikkelen vil vi relatere prinsippet om universell utforming til bostedsløses
særlige forutsetninger. En grunnleggende diskusjon om definisjonen og
tolkningen av universell utforming er et tema som er for stort for denne
artikkelen. Målet er å gi et bidrag til diskusjonen om hvem universell utforming
skal gjelde for. Å bringe vanskeligstilte beboere som sliter med rusavhengighet
og psykiske problemer inn i diskusjonen om universell utforming, er å ta på
alvor en brukergruppe som faller utenfor interesseorganisasjoners kampsaker, og
dermed åpne opp for kompleksiteten i begrepet universell utforming.

I 2007 fikk to prosjekter for tidligere bostedsløse hedrende omtale av juryen
for Statens Byggeskikkutvalg: Veiskillet i Trondheim og Bekkeblomveien på
Nesodden. Noe av det som ble trukket fram ved begge disse prosjektene var
«innlevelse og respekt for beboerne» og det ble understreket at nettopp dette har
stor overføringsverdi til det allmenne boligbyggeri (Statens Byggeskikkutvalg,
2007). Innlevelse og respekt forutsetter kunnskap om reelle og praktiske behov
så vel som om mer udefinerte forestillinger og drømmer knyttet til eget liv og
egen framtid. Spesielle behov kan lære oss noe om generelle aspekter ved det å
bo.

Om arkitekturens betydning

«Man gjør så lite med bare hus» er navnet på et prosjekt for bostedsløse i Rana
kommunexv. Prosjektnavnet illustrerer at representanter for behandlingsapparatet



ikke alltid er seg bevisst det mangfoldet av betydning en bolig representer. Godt
organisert praktisk og sosial hjelp er viktige faktorer for tilrettelegging av en
meningsfull hverdag for vanskeligstilte. Men egenskapene ved de fysiske
løsningene kan også ha innvirkning på dette ved å bidra til positive sosiale
prosesser. Det kan være utforming av gode arealer for besøk, omgivelser å være
stolt av, praktisk tilrettelegging for å klare daglige gjøremål og beliggenhet som
bidrar til avstand fra rusmiljø.

På hvilken måte og i hvilken grad arkitekturens egenskaper påvirker livet som
leves i og rundt bygningene er et av de store spørsmålene i miljøpsykologi og
arkitekturforskning. Sammenhengene er komplekse og av mange beskrevet som
et dynamisk samspill mellom sosiale aktører og fysiske strukturer: ”Buildings,
as any other machine or tool, are simultaniously the consequence and structural
cause of social practices” (Gieryn, 2002:41). Relatert til vårt tema betyr det at
det å bo i en god bolig til forskjell fra en dårlig bolig eller i et godt nabolag til
forskjell fra et belastet nabolag, neppe er den eneste løsningen på en vanskelig
livssituasjon. I noen situasjoner vil det fysiske miljøet bety minimalt, i andre
situasjoner betyr det mer. Sosiale faktorer og fysiske omgivelser må spille på lag
for en positiv påvirkning på mennesket. Samtidig vil arkitektur alltid være
gjenstand for tolkning og assosiasjoner. Situasjon og sosiale prosesser påvirker
assosiasjonene de fysiske omgivelsene gir oss (Küller, 1986; 1991). Et eksempel
på situasjoner hvor estetiske faktorer kan bety mindre for mange, er når ungdom
som nettopp har flyttet hjemmefra trives i en mørk og trang hybel. Det viktigste
for dem er å endelig ha fått noe for seg selv. I andre situasjoner, for eksempel når
mennesker blir tvunget til å være sengeliggende på sykehus over lange perioder,
kan omgivelsene ha stor betydning. Man må være forsiktig med å overvurdere
arkitekturens betydning, men denne artikkelen er basert på en grunnleggende
forståelse om at måten vi utformer hus på kan gjøre en forskjell.

Et mest mulig vanlig hjem?

Det slås fast i den nasjonale strategien for å bekjempe bostedsløse at alle skal
kunne tilbys «varige boliger fremfor hospitslignende botilbud» (KRD, 2007).
Det innebærer at gruppen skal tilbys «vanlige» hjem til forskjell fra plass på en
institusjon (Ytrehus et al, 2008). Hva er det som gjør et «botiltak», som det ofte
heter i denne sammenhengen, til et vanlig hjem?



Et hjem har fysiske egenskaper og er knyttet til en konkret lokalisering.
Samtidig er hjemmet ikke bare selve huset eller stedet, men like mye følelser og
forestillinger knyttet til de materielle strukturene: ”Material and imaginative
geographies of home are relational: the material form of home is dependent on
what home is imagined to be, and imaginaries of home are influenced by the
physical forms of dwelling. (..) Home is neither the dwelling nor the feeling, but
the relationship between the two” (Blunt & Dowling, 2006:22). I tillegg er
hjemfølelse sterkt knyttet til prosesser. Tilhørigheten til egen bolig befestes
gjennom muligheten til å sette et personlig preg på omgivelsene, og de
opplevelsene vi har knyttet til stedet over tid.

Mennesker med bakgrunn fra rusmisbruk, kriminalitet og psykiske lidelser
kan ha forestillinger om hva et hjem er, som er forskjellige fra mange andres.
Hva som er «vanlig» blir derfor et spørsmål med mange mulige svar, i hvert fall
når det gjelder de arkitektoniske løsningene. Det handler om å unngå at
bygningene får et institusjonspreg. Det kan innebære at det ikke skal være for
mange enheter på ett sted, at det skal være mest mulig alminnelige boformer
(forstått som selvstendige boenheter i motsetning til bofellesskap), og at
materialer og konstruksjoner ikke skiller seg ut i den omkringliggende
bebyggelse, verken på grunn av lav kvalitet eller arkitektur med institusjonspreg.
Et sentralt prinsipp innenfor universell utforming er at omgivelsene ikke skal
være stigmatiserende. Både boligen og bomiljøet skal oppfylle kvalitetsmål som
er uavhengig av hvem som bor der. Det er likevel en fare for at fokuset på å
unngå negativ stigmatisering av vanskeligstilte kan gå på bekostning av
mangfoldet i løsninger og uttrykksformer. Erfaringer fra flere boligprosjekter for
vanskeligstilte viser at det må være rom for det som er annerledes. Dette
innebærer en til tider krevende søken etter å finne balansen mellom det å gi rom
for personlige uttrykk og negativ stigmatisering.

Målsetningen om å tilby vanlige hjem til den aktuelle beboergruppen handler
for øvrig ikke bare om arkitektur. Det innebærer ikke minst langsiktighet og
forutsigbare leiekontrakter og et tjenestetilbud som styrker den enkeltes mulighet
til å mestre egen bosituasjon.

Boliger som uttrykk for identitet

Å ha et eget hjem er for mange knyttet til muligheten for å uttrykke personlig
identitet. Identitet handler om hvordan vi definerer oss selv som individ, både



gjennom hvordan vi skiller oss fra andre, og hvordan vi opplever at vi likner
andre (Twigger-Ross, Bonaiuto, & Breakwell, 2003). Forskning på
sammenhengen mellom identitet og hvilket uttrykk den får i våre fysiske
omgivelser har røtter i Blümers (1968) symbolsk interaksjonisme og Goffmans
(1959) teorier om roller og selvpresentasjon.

Flere studier viser at mennesker leser informasjon om andres identitet
gjennom måten de bor på. Gram-Hanssen & Beck-Danielsen (2004) har vist at
forskjellige nabolag assosieres med ulike symbolske verdier som gjenspeiler
sosiale strukturer i samfunnet. Dette blir bekreftet av Hauge & Kolstad (2007)
som gjennom intervju med beboere i nabolag med ulik status, viser at mennesker
leser informasjon om andres personlighet, smak, interesser, livsfase, sosial status
og sosiale relasjoner gjennom bolig og nabolag, både gjennom interiør og
eksteriør.

Avhengig av ressurser, vil vi ha ulik mulighet til å kontrollere andres inntrykk
av oss gjennom den boligen og det og nabolaget vi bor i. God økonomi kan gi
større valgfrihet. Mennesker har dessuten ulik bevissthet, tid, interesser og evner
å bruke på sine fysiske omgivelser. Uansett om vi vil signalisere noe gjennom
boligen vår eller ikke, så kan vi likevel ikke hindre andre i å finne informasjon
om oss i det fysiske miljøet.

De som ikke selv er i stand til å velge hvor og hvordan de vil bo, er tvunget til
enten å avvise eller akseptere tilbudene de får fra hjelpeapparatet. Når
mennesker som har det vanskelig blir tildelt en bolig, er dette med på å påvirke
hvordan de ser på seg selv og sitt liv – og hvordan andre oppfatter dem. Hvis
noen prøver å si til deg at du er verdt noe, men tilbyr deg den mest slitne
leiligheten i det dårligste nabolaget, er det ikke så lett å tro på det. På den måten
er vanskeligstilte i større grad enn mange andre, avhengig av planleggeres og
arkitekters innsikt og evner. Å legge omsorg i utformingen av en bolig kan
forsterke et budskap om inkludering, trygghet, toleranse og mestring. Positive
assosiasjoner til den fysiske utformingen av en bolig forsterker et signal om at
noen bryr seg (Hauge, 2009).



Figur	1.	(Foto	fra	Moss)	Despres	(1991)	har	oppsummert	den	kvalitative	forskningen	på
hjemmets	betydning	gjennom	følgende	«liste»:	Et	hjem	forbindes	med	trygghet	og	kontroll,	og
er	et	tilfluktssted	fra	verden	utenfor.	Et	hjem	reflekterer	et	menneskes	ideer,	verdier	og	status.
Et	hjem	er	et	sted	man	har	mulighet	til	å	endre	og	prege	omgivelsene.	Et	hjem	er	noe
permanent	og	assosieres	med	kontinuitet.	Et	hjem	forbindes	med	forholdet	vi	har	til	familie	og
venner,	og	er	et	sentrum	for	alle	aktiviteter	vi	foretar	oss.	Mennesker	assosierer	også	«hjem»
med	bestemte	steder	og	fysiske	strukturer	som	man	ønsker	et	personlig	eierskap	til.

Hva er «gode boligomgivelser» for bostedsløse?

Like lite som vi kan definere arkitektonisk kvalitet en gang for alle, er det mulig
å gi en generell oppskrift på hva gode boligomgivelser er. Oppfatningene vil
variere over tid og ut fra hvilket perspektiv man vurderer kvaliteten. Det er
sannsynlig at mennesker med bakgrunn fra rusmisbruk ofte i kombinasjon med
kriminalitet og/eller psykiske lidelser, har erfaringer som tilsier at de vil
vektlegge andre aspekter ved boligomgivelsene sine enn mange andre vil.
Samtidig er det mye som tyder på at mangfoldet i boligpreferanser generelt er
økende. Det innebærer at selv om den norske boligdrømmen for mange fortsatt



handler om eget hus og hage, er det stadig flere blant oss som ønsker å bo
annerledes i ulike faser av livet. Sånn sett kan kanskje boligkvaliteter som
vektlegges av vanskeligstilte inngå som elementer i et stadig mer sammensatt
bilde av hva «gode boligomgivelser» kan være.

Intervjuene denne artikkelen baseres på, viser at omgivelseskvaliteter for
tidligere bostedsloese handler om noen generelle og grunnleggende temaer. Selv
om beboerne er blant de mest utsatte og sårbare, ønsker de et hjem der de kan gi
uttrykk for personlig identitet og utføre hverdagslivets gjøremål uten
innblanding fra andre. Diskusjonen om denne «kategorien» boliger tydeliggjør
likevel sider ved det å bo som blir særlig viktig å håndtere riktig. Betydningen av
kontroll over egen situasjon og mulighetene til selv å velge graden av
eksponering kan ha et annet innhold for tidligere bostedsløse enn for andre
mennesker. Nettopp disse momentene konkretiserer hva universell utforming
kan innebære for akkurat denne brukergruppen.

Kontroll over egen situasjon: Valgfrihet og
påvirkningsmuligheter

Å være bostedsløs handler om å ikke være i stand til å skaffe seg bolig selv.
Denne gruppen er dermed i stor grad fratatt en viktig form for frihet, nemlig til å
påvirke egen boligsituasjon.

Et viktig aspekt ved å ha et hjem er å ha kontroll over eget liv. Det å kunne
sette sitt preg på boligen og uteområdene er sider ved en slik
«hjemliggjøringsprosess». Hjemmet kan være en viktig arena for å befeste og
uttrykke personlig identitet. I tillegg innebærer valgfrihet og
påvirkningsmuligheter at beboerne har reell mulighet til å endre og utvikle
boligen sin i takt med nye og endrede behov og ønsker. I et permanent hjem skal
det kunne være mulig å bo dersom livssituasjonen forandrer seg, for eksempel
om en kjæreste flytter inn, om et barn eller andre skal overnatte i perioder eller
om man blir avhengig av rullestol eller andre hjelpemidler. Dette stiller klare
krav til arkitektoniske løsninger.

Tidligere bostedsløse har sannsynligvis minst like store behov for å påvirke
sine private omgivelser som alle andre har. Mange av dem som jobber med
denne gruppen er opptatt av å gi plass for større frodighet, og ikke la seg
begrense av «det normale» og den «riktige smaken». Dette kan være utfordrende
for naboer som er redde for at områdets omdømme skal påvirkes av at noen
beboere ikke lever opp til «akseptabel» standard på vedlikehold av utearealer og



bygninger. Og det krever en god porsjon romslighet fra planleggeres og
arkitekters side som kan oppleve at deres normer for god arkitektur ikke
nødvendigvis blir akseptert og verdsatt. På den andre siden kan høy standard på
bygning og uteområder bevisst brukes for å oppnå aksept for en vanskeligstilt
brukergruppe og botiltak. Betydningen av naboers aksept må veies opp mot
betydningen av beboernes egne påvirkningsmuligheter på boligen i hvert enkelt
tilfelle når boligprosjekt planlegges.

Figur	2.	Gjennom	sjølbyggarprosjektet	i	Meland	kommune	får	beboerne	bygge	sine	egne	hus,
noe	som	i	tillegg	til	å	gi	grunnlag	for	tilhørighet,	også	gir	kompetanseheving	og	skaper	nettverk

Figur	3	og	4.	Hvis	vi	er	opptatt	av	at	boligene	skal	oppleves	som	hjem,	bør	beboerne	gis	frihet



til	å	prege	egen	bolig.	De	kan	ha	stor	glede	av	å	få	dekorere	sin	egen	bolig	på	utradisjonelle
måter.	(foto:	Terrassen	på	Sluppen	+	interiør	fra	Bergen)

Grad av eksponering: Skjerming versus åpenhet

Alle har behov for å beskytte privatlivet sitt for å oppnå trygghet, selvstendighet
og kontroll over egen situasjon. Hjemmet er et privat territorium der vi som
enkeltmennesker eller familie kan trekke oss tilbake fra verden og være oss selv.
Det handler om å skjerme seg rent fysisk, men også om sosiale normer og
spilleregler for hvordan de fysiske omgivelsene blir brukt.

Samtidig som vi har behov for å beskytte privatsfæren vår, ønsker vi å
kommunisere med omverdenen. Hjemmet er ikke bare en tilflukt men også et
utgangspunkt for et møte med verden. Det innebærer at selve overgangen,
«mellomrommet», mellom det private og det offentlige blir særdeles viktig
(Wikström, 1994). Rusavhengige og andre vanskeligstilte skiller seg ikke fra
andre mennesker på dette området. Likevel kan det være slik at noen av disse
beboerne vil ha større behov enn andre for å skjerme seg både fysisk, sosialt og
mentalt. Det kan innebære at noe som vanligvis betraktes som «god latin»
innenfor boligplanlegging ikke nødvendigvis er riktig for mennesker som har
vanskelig for å tilpasse seg et liv i «normale» boligområder. På Leangen i
Trondheim ble det bygget småhus for beboerne som det hadde vist seg vanskelig
å «bosette» i noen av de eksisterende tilbudene kommunen hadde. Her ble
atkomst og inngangsdører til hver av boligene plassert slik at de vender fra
hverandre for at beboerne skulle slippe å treffe hverandre eller i det hele tatt se
hverandre. Altså det motsatte av hva vi vanligvis ønsker å oppnå med
boligplanleggingen, nemlig å legge til rette for møteplasser og nabofellesskap.

Behovet for trygghet betyr at utformingen av inngangspartier blir særlig
viktig. Det skal kunne være enkelt å avvise gamle kompiser som man helst ikke
vil ha besøk av, og da blir enkle grep som det å unngå vindu ved inngangsdøren
viktig. I Moss er det bygget rekkehus for mennesker med dobbeldiagnose rus /
psykiatri, der det er lagt særlig omtanke i både utforming og plassering av
inngangspartier og private uteplasser. Gjennom ulike former for fysisk
avgrensning og nivåforskjeller er det lagt til rette for forskjellige grader av
eksponering – alt fra fullstendig skjerming til større åpenhet og muligheter for
oversikt og kommunikasjon dersom man ønsker det.



Figur	5.	Rekkehus	i	Moss	(2004-2006)	CODE	arkitektur	AS.	Prosjektet	består	av	24
rekkehusleiligheter	(hver	på	43	m2)	fordelt	på	fire	tomter.

Graden av eksponering påvirkes i stor grad av vindusåpningene. Valg av
vindustyper, størrelser og plassering på veggen er et sentralt diskusjonstema når
det gjelder utforming av boliger for bostedsløse. Mange som arbeider i
rusomsorgen er opptatt av at vinduer ikke skal være for store og at de bør ha en
god brystning fordi dette hindrer innsyn, skaper større trygghet og gjør det
lettere å skjerme seg fra for sterkt sollys. På Veiskillet i Trondheim har de valgt
å gå motsatt vei. Dette er boliger for tidligere kriminelle og rusmisbrukere som
er motivert for endring, og arkitekten Bård Helland ønsket å symbolisere frihet
fra fengselet med store vindusflater og en mulighet til «leve åpent». Intervjuer
med beboere viser at flere har tatt inn over seg denne symbolikken, mens andre
lever med gardinene trukket for. Arkitekten var opptatt av å skape mest mulig
valgfrihet for beboerne, også når det gjaldt graden av skjerming.



Figur	6	(øverst)	og	7	(nederst).:	(Foto	fra	Veiskillet	eksteriør	+	interiør)

«Selvfølgelig var det en del bekymring over bruk av store glassflater. Mitt
poeng ble da at de store glassflatene ikke dikterer åpningen slik et mindre
vindu gjør. Glassflaten angir heller muligheter for varierende åpninger, der
posisjon kan endres og der lyset og sikt kan stadig modelleres av den enkelte,



ved bruk av flere lag gardiner, skjermer og rullegardiner. Slik oppnås en
variasjon av lys og romlige forbindelser som brukeren selv kan være med å
styre. Etter mye tvang og trange rom, kan beboeren endelig få selv bestemme;
en dag er ønsket å lukke seg inne, en annen dag er det godt å åpne seg ut, det
blir en del av boprosessen (Helland, 2007: 61).»

«Som rusmisbruker er du vant til å ha minst mulig innsyn… å komme hit, og
ha en halv vegg som e vindu…! Men, men det e en gammel tanke det. Nu e æ
ikkje rusmisbruker i den forstand, så det e veldig greit å få lys inn. Ja, det e
faktisk det, men det e en omstilling du må gjøre med dæ sjøl, ikkje sant.»
(Beboer i Veiskillet)

Estetiske og symbolske kvaliteter

Estetiske kvaliteter, det vi oppfatter som vakkert, er knyttet til aspekter som
romopplevelse, lys og åpenhet, proporsjoner og farger. Det er umulig å skille det
vi ser og sanser fra det vi vet. Den kunnskapen og erfaringen vi har, påvirker
hvordan vi tolker sanseinntrykk. Det vi synes er vakkert, er ofte det som gir oss
positive assosiasjoner ut i fra den erfaringen vi har. Estetiske og symbolske
kvaliteter handler om de assosiasjonene omgivelsene gir oss, og hvordan vi leser
omgivelsene som informasjon om mennesker og situasjoner.

Noen vil hevde at mange rusavhengige ikke har overskudd til å bry seg om
hvordan det ser ut rundt seg. Omgivelsene kan likevel påvirke dem, uten at de er
bevisst det. Det er gjort lite forskning på betydningen av estetiske kvaliteter i
forbindelse med botiltak for bostedsløse og andre vanskeligstilte. Men det finnes
kunnskap om betydningen av vakre omgivelser på sykehus og psykiatriske
institusjoner, samt om omgivelsenes betydning for menneskers helse og velvære
generelt. Lawson & Phiri (2003) har gjort en studie der de sammenligner
hvordan ansatte og pasienter har det på en psykiatrisk avdeling før og etter
oppussing. Både helt konkrete målinger av blodtrykk og antall liggedøgn per
pasient ble utført, samt kvalitative intervjuer om hva ansatte og pasienter synes
om sykehuset før og etter oppussingen. Denne studien viser at omgivelser hvor
estetikk er vektlagt reduserer angst, depresjon, senker blodtrykk, reduserer
smerter og gjør sykehusoppholdet kortere. Før sykehuset ble pusset opp, brukte
pasientene mer medikamenter og opplevde mer stress og søvnløshet. Et
nyoppusset, fint sykehus får også pasientene til å vurdere de ansatte som
dyktigere enn før, selv om legene og sykepleierne var i dette tilfellet akkurat de



samme.

Figur	8.	Botiltaket	i	den	gamle	sveitservillaen	i	Thaulowsvei	gir	også	positive	assosiasjoner	hos
beboerne,	i	følge	de	ansatte.	Her	er	restaureringen	utført	med	omtanke,	og	gamle	tregulv	og
takstukkaturer	er	bevart.	Beboerne	er	stolte	over	hjemmet	sitt.

Mennesker har ulik oppfatning om hva som er stygt eller pent. De som faller
utenfor i samfunnet har spesielle livserfaringer og kan få negative assosiasjoner
av omgivelser andre ville oppfattet som trivelige og pene. Et eksempel er
hvordan åpne, lyse omgivelser kan oppleves truende for mennesker med
psykiske problemer eller rusavhengighet. Et annet eksempel er hvordan den
strenge, minimalistiske utformingen av gangen i Veiskillet gir en av beboerne
assosiasjoner til fengselet. Dette er et viktig innspill til arkitekter om at denne
beboergruppen kan ha andre assosiasjoner enn «folk flest» til visse typer



estetikk. For øvrig viser beboerintervjuer at tre av de fire beboerne på Veiskillet
er svært entusiastiske over arkitekturen og den særegne estetikken. En av dem
snakker om hvordan en «fin kåk» til forskjell fra en stygg og nedslitt bolig gir
ekstra motivasjon til å endre livet, og skaper stolthet hos familien hans.

Universell utforming – fokus på brukerperspektivet

Figur	9	(venstre)	og	10	(høyre).	De	to	prosjektene	i	Trondheim,	Veiskillet	og	kommunens
«småhus»	på	Leangen	og	Sluppen,	kan	stå	som	illustrasjoner	på	to	ytterpunkter	i	tilnærming	til
arkitektonisk	kvalitet.	For	Veiskillet	er	det	lagt	stor	omsorg	i	utforming	og	detaljering	–	noe	som	i
seg	selv	har	bidratt	til	å	gi	beboerne	økt	status	og	selvtillit.	Småhusene	er	enkle	og	unnselige
boliger,	satt	sammen	av	to	Moelvenbrakker	og	påbygget	en	terrasse.	Ingen	«stor»	arkitektur,
men	med	sin	enkelhet	og	frihet	gir	husene	beboere	som	ikke	tidligere	har	funnet	seg	til	rette	i
noen	boliger	de	har	fått	tildelt,	verdighet	gjennom	et	sted	som	er	deres,	hvor	de	har	kontroll,	kan
klare	seg	selv	og	som	de	kan	kalle	«hjemme».

I norsk boligpolitikk er universell utforming nærmest ensbetydende med
tilgjengelighet for funksjonshemmede, og målet er først og fremst å redusere
gapet mellom individets fysiske forutsetninger og miljøets krav. Dette aspektet
er utvilsomt en relevant problemstilling når vi diskuterer boligomgivelser for
bostedsløse og andre vanskeligstilte. Rusavhengighet påvirker ofte sanser og
førlighet slik at denne gruppen er i risikosonen for å trenge rullestol eller andre
hjelpemidler tidligere enn andre. Universell utforming dreier seg som nevnt
likevel ikke utelukkende om fysisk tilgjengelighet, selv om det fokuseres mest



på dette aspektet fra politisk hold (Miljøverndepartementet, 2007).
Universell utforming er basert på visjonen om et inkluderende samfunn der

alle skal kunne delta på lik linje. Den definisjonen som er mest brukt i Norge,
forklarer universell utforming som utforming av produkter og omgivelser slik at
de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig (Aslaksen et al.
1997). Universell utforming forutsetter en prosess der brukernes behov er i
fokus. Dette fordrer utstrakt kunnskap om ulike brukergruppers ønsker og
preferanser.

Skjerdal (2005) argumenterer for at innholdet i begrepet universell utforming
ikke lar seg bestemme en gang for alle, men vil kunne endres med
samfunnsutviklingen. Problemet med det, er at kravene man evaluerer universell
utforming etter ikke vil være fastlagte. Hvilke funksjonsnedsettelser som er
aktuelle i arbeid med universell utforming synes å variere, men perspektivet
utvides stadig. Det har tradisjonelt vært et hovedfokus på bevegelseshemninger,
men også funksjonsnedsettelser relatert til syn, orientering, hørsel, allergi og
mental kapasitet vies oppmerksomhet. Kanskje vil et fokus på overvektige være
neste fokusområde? Universell utforming skal gjelde for alle, men hvem er alle?
Barn og eldre vil ha ulike behov, og i noen tilfeller kan disse behovene stå i
motsetning til hverandre. For eksempel har Ryhl (2003) gjort et forsøk på en
innholdsbestemmelse av begrepet som handler om sansenedsettelser.
Kompleksiteten i sansenedsettelser viste seg å være så stor at det ikke ville være
mulig å framsette noen generelle krav til løsninger bla a. fordi det vil være klare
motsetninger mellom ulike gruppers behov. Et godt eksempel på dette er
hvordan omgivelser tilpasset synshemmede vil ha ubehagelig sterkt lys for
normalt seende mennesker. Et annet eksempel som Lid (2009) nevner, er
motsetninger mellom mennesker med fysiske funksjonsnedsettelsers behov for
romslige omgivelser, og orienteringshemmede menneskers behov for tydelige
omgivelser der objekter og funksjoner befinner seg på kjente steder. Ryhl (2003)
mener derfor at arkitekten må prioritere en gruppe menneskers behov foran
andre, og rettferdiggjøre valget med gode argumenter. Kompleksiteten blir enda
større når man inkluderer vanskeligstilte grupper av beboere som omtales i
denne artikkelen. Hvordan kan omgivelser utformes for å lette
funksjonsnedsettelser som er et resultat av rusmisbruk og psykiske lidelser? For
eksempel kan omgivelser som fremmer sosial fungering kan være ulike for
normalt fungerende og de som lider av sosial angst. Imrie & Hall (2001) har sett
denne kompleksiteten, og påpeker at det er grenser for i hvor stor grad universell
utforming kan imøtekomme mangfoldet av behov hos individer i samfunnet.



Den samme kompleksiteten er omtalt av Wågø et al. (2003), som konkluderer
med at universell utforming må brukes som en planstrategi, men at ulike delmål
må knyttes til aktuelle brukergrupper i det enkelte prosjekt. Den store
utfordringen ved universell utforming er brukerkrav som står i motsetning til
hverandre. Motsetninger mellom ulike gruppers behov for tilrettelegging vil
alltid føre til at noen gruppers behov ikke blir møtt. Motsetninger mellom ulike
gruppers behov blir ekstra synlige når man inkluderer vanskeligstilte grupper
med rusavhengighet og psykiske lidelser i «hvem universell utforming skal
gjelde for».

Når man må velge mellom ulike brukergruppers behov, hvilke kriterier skal
man da gå etter? Hvor går grensene mellom universell utforming og
spesialtilpasninger? Skal prioriteringer foretas etter antall mennesker i
befolkningen med visse typer funksjonsnedsettelser? Det å begynne å regne på
antall mennesker som har ulike lidelser kan gi bisarre utslag, for eksempel
logiske forklaringer på at man må slutte å bygge høyhus fordi en stor andel av
befolkningen i større eller mindre grad lider av høydeskrekk. Skal man finne en
«utvidet normalvariant» av mennesket som skal ligge til grunn for definisjonen
av universell utforming? Samfunnets bruk av begrepet i politikk og lovgivning
ser ikke ut til å ha tatt denne kompleksiteten innover seg. Dette kan henge
sammen med at universell utforming først og fremst har vært en politisk
kampsak ivaretatt av interesseorganisasjoner. Det har ikke vært et begrep som
har hatt stor plass innenfor akademia. Dermed er det teoretiske grunnlaget for
universell utforming tynt (Lid, 2009), og forskningen som er utført har handlet
mer om arkitektoniske løsninger for personer med fysiske handikap, enn om
hvordan man kan overkomme kompleksiteten og motsetningene i begrepet.

Shakespeare (2006) argumenterer for en pragmatisk tilnærming til universell
utforming, et mål om at samfunnet skal være “accessible enough”. Denne
tilnærmingen tar hensyn til at det er grenser for hvilke barrierer man kan fjerne
for mennesker, og at forholdet mellom mennesker og fysisk miljø alltid vil være
preget av en viss friksjon (Lid, 2009). God planlegging av omgivelser og
bygninger vil sjelden kunne ivareta alle mennesker. Hvordan man kan ivareta
ulike grupper fordrer forskning på menneske-miljø-interaksjonen, som er det
sentrale temaet for miljøpsykologien.

Funksjonsnedsettelser inkluderer psykiske, sosiale og kulturelle
forutsetninger



En helhetlig tilnærming til universell utforming må inkludere alle typer
funksjonsnedsettelser mennesker kan ha. Det gjør begrepet universell utforming
sentralt også for boliger for vanskeligstilte. Universell utforming innebærer en
forståelse for de ulike sidene ved det å bo, ikke bare de funksjonelle, men også
det som har med symbolverdi og identitet å gjøre. Universell utforming handler
derfor ikke bare om fysisk tilgjengelighet, men også om å redusere gapet mellom
individets psykososiale forutsetninger og omgivelsenes krav. Disse aspektene er,
som vi allerede har vært inne på, spesielt viktige når vi planlegger boliger for
mennesker med rusproblemer, gjerne kombinert med psykiske lidelser (Denizou,
2006). Studier av botiltak for tidligere bostedsløse tydeliggjør i særlig grad at det
er nødvendig å ta hensyn til brukerne som «hele mennesker». For noen av dem
kan for eksempel opplevelsen av trygghet være like viktig for om de tør gå ut,
som eventuelle fysiske barrierer. Opplevelsen av trygghet kan som vivist for
eksempel påvirkes gjennom utforming av inngangsparti.

Figur	11.	Redebygging	—	Mens	de	fleste	av	oss	setter	pris	på	lys,	åpenhet	og	god	plass,



forteller	ansatte	i	botiltak	for	bostedsløse	om	hvordan	beboere	som	blir	plassert	i	for	store
leiligheter	lager	seg	små	og	trygge	«reder»	innenfor	boligen.	Forskning	bekrefter	dette.	I	USA
har	en	sosialantropolog	gjort	feltarbeid	i	et	hospits	for	bostedsløse	med	psykiske	lidelser
(Desjarlais,	2005).	Han	beskriver	hvordan	mennesker	som	har	bak	seg	et	liv	på	gata	preget	av
angst,	isolasjon,	sykdom,	vold	og	trusler	strever	etter	å	finnes	steder	i	bygningen	som	gir	dem
både	stillhet,	ro	og	trygghet:	”…those	staying	in	the	shelter	sought	refuge	from	the	world	in
various	ways.	Many	tried	to	find	quite	places	in	the	buildings’	nooks	and	crannies	where	they
could	be	alone	for	a	spell.	(…)	Some	tried	to	find	their	own	private,	solitary	domains	in
attempting	to	achieve	a	state	of	monadic	being	that	might	permit	refuge	from	the	presence	of
others	in	and	around	the	shelter”	(Desjarlais,	2005:375-6).

Sammenfatning

Ved planlegging av boliger for bostedsløse og andre vanskeligstilte bør de
fremtidige beboernes behov og perspektiver være styrende for valg av løsninger.
Boligkvalitet for vanskeligstilte handler om hvordan boligen kan bidra til
verdighet og et positivt selvbilde hos beboeren. Lokalisering, utforming og
materialvalg har sterk symbolisk betydning for beboerens forståelse av seg selv,
og hvordan andre oppfatter beboeren. Utformingen av boligen eller botiltaket
kan også bidra til å gi beboeren trygghet, bedre kontroll og mestring i hverdagen.

Universell utforming handler om å hindre diskriminering på grunn av
funksjonsnedsettelse, og fordrer et større fokus på brukerperspektivet.
Funksjonsnedsettelser forstås ofte som menneskers fysiske handikap, men skal
universell utforming gjelde for alle, er det mange ulike sider ved menneskers
fungering i samfunnet som må vies oppmerksomhet. Som andre forskere har
påpekt (Lid, 2009), mangler det forskning og teoretisering rundt universell
utforming, som kan bidra til å utvikle og analysere kompleksiteten i begrepet, og
bringe dette videre inn i samfunnsdebatten. For å kunne evaluere omgivelser og
bygninger ut i fra universell utforming, må begrepet innholdsbestemmes og
baseres på et tilfredsstillende teorigrunnlag. Dette må være et teorigrunnlag som
åpner opp for at universell utforming faktisk gjelder for «alle», og tar hensyn til
menneskelig fungering på en helhetlig måte. Dette gjelder like mye menneskers
psykiske og mentale forutsetninger som bevegelseshemninger og andre
sansenedsettelser.
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Kapittel 11

Sjuka hus - sjuka människor?

Om relationer mellan arbetsförhållanden, personlighet och
miljörelaterade symtom

Leif W. Rydstedt
Psykologiseksjonen, Avdeling for samfunnsvitenskap

Høgskolen i Lillehammer



Introduksjon

Miljöpsykologi kan förstås som studiet av samspelet mellan människan och
hennes fysiska omgivning och ett syfte med miljöpsykologisk kunskap är att
bidra till en bättre anpassning av byggnader till mänskliga behov och
förutsättningar. I en omfattande översikt av den internationellt publicerade
empiriska forskningen inom miljöpsykologin (Guiliani & Scopeliti, 2009)
identifierades fyra olika centrala forskningsteman. Ett av dessa teman benämnes
reaktionsmönster på miljön (Response mode) och omfattar dels beteendemässiga
och hälsomässiga konsekvenser av olika typer av stressorer i miljön samt
dessutom studiet av hur miljöns egenskaper påverkar hälsa och beteende
(Guiliani & Scopeliti, 2009).

En typ av fenomen som faller inom detta tema är relationerna mellan den yttre
miljön och de diffusa hälsobesvär som kommit att benämnas miljörelaterade
syndrom (se t.ex. Wiesmuller, Ebel, Hornberg, Kwan & Friel, 2003).
Gemensamt för dessa miljörelaterade besvär är enligt Wiesmuller et al. att de är
oklart vetenskapligt definierade och klassificerade, att symtomen är ospecifika
och subjektiva samt att orsakerna bakom dessa inte säkert kunnat påvisas.

En typ av besvär som kan beskrivas i dessa termer är enligt Wiesmuller et al.,
(2003) det s.k. Sjuka-Hus Syndromet (ofta förkortat SBS från engelskans Sick
Building Syndrome). Termen är egentligen något missvisande då det ju inte är
husen utan de människor som vistas där som som rapporterar sig sjuka, men
besvären har ofta ansetts orsakade av olika problem förknippade med
byggnaderna eller inomhusmiljön. SBS tycks ha uppstått eller åminstone kommit
att uppmärksammans tämligen abrupt. Från att ha varit ett närmast okänt
fenomen fram till slutet av 1970-talet uppstår det då något som beskrivits som
närmast en epidemi av SBS (Apter, Bracker, Hodgson, Sidman & Leung, 1994).

Flertalet problem med «sjuka hus» har gällt kontrorsbyggnader, men även från
sjukhus, skolor och produktionslokaler har det rapporterats om problemen. Det
har inte med säkerhet gått att fastställa vilka brister i byggnaderna som ligger
bakom dessa besvär. Det har rapporterats att upp till 30% av samtliga nybyggda
eller nyligen renoverade byggnader kan vara behäftade med olika brister som
skulle kunna orsaka SBS, men symtomen på SBS har även visat sig förekomma i



byggnader som uppfyller alla de moderna krav och normer som ställs vad
ventilation, temperatur och ljusförhållanden (Burge, 2004).

De besvär som associerats med SBS är bland annat irritation i ögonen,
hudirritation, täppt eller irriterad nästa, illamående, känslan av att vara tung i
huvudet, trötthet och letargi, huvudvärk, koncentrationssvårigheter, torrhet i
halsen, trånghetskänslor i bröstet, ospecifik hypersensitivitet (se t.ex. Brauer,
2005; Weismuller et al., 2003; Skov; Valbjørn & Pedersen, 1989; Thörn, 1999).
SBS rapporteras betydligt oftare av kvinnor än av män (Burge, 2005;
Edvardsson et al., 2007; Stenberg & Wall, 1995). Flertalet av besvären minskar i
intensitet eller upphör ofta snart efter att den drabbade lämnat det «sjuka huset»
men återkommer vid återinträde. En svensk longtudinell studie av kvinnliga SBS
patienter visade dock att SBS problematiken tenderar att ha ett långdraget
förlopp (Edvardsson, m.fl., 2007). Trots olika former av behandling under en 7-
årsperiod rapporterade närmare hälften av SBS patienterna i denna studie
oförändrad besvärsfrekvens och –intensitet över perioden. Vid tidpunkten för
uppföljningstudien var 25% av deltagarna var sjukskrivna och ytterligare 20% av
dem sjukpensionerade till följd av SBS (Edvardsson m.fl., 2007).

Ett stort antal studier har gjorts genom åren för att påvisa orsakerna bakom
problemet. En rad möjliga fysiska förklaringar har föreslagits och prövats –
brister i ventilation; fuktskador i byggnaden; bristande kvalitet på inomhusluften,
hög radonhalt, olika former av strålning från maskiner eller bildskrärmar,
otillräcklig städning, mögel, bakterier, damm från papper, tobaksrök, trånga
arbetsutrymmen, ergonomiska brister i arbetsplatsernas utforming, etc. Det
ligger bortom ramarna för denna framställning att ge en överblick över detta
område – men trots ansträngningarna som gjorts för att utröna etologin bakom
besvären föreligger det inte någon allmän enighet kring vilka de fysiska
orsakerna bakom problemen är – eller i vad mån det främst är fysiska faktorer
som orsakar SBS (t.ex. Burge, 2005; Kolstad et al., 2002).

Detta, tillsammans med det faktum att många av besvären och symtomen
förknippade med SBS är svåra att validera medicinskt har medfört att alternativa
förklaringar har kommit att läggas fram (Burge, 2004; Escobar, Hoyos-Nervi, &
Gara, 2002; Weismuller et al., 2003). Flera studier har funnit att möjligheterna
till kontroll över den egna fysiska arbetsmiljön och ett positivt ledningsklimat
minskar förekomsten av SBS-besvären (t.ex. Marmot et al., 2006; Ooi et al.
1998; 1999) I en studie baserad på data från det välrenommerade brittiska
Whitehall II projektet (Marmot et al., 2006) återfanns endast ett antal svaga
kopplingar mellan den fysiska arbetsmiljön och de diffusa symtom som



inkluderas i SBS. Däremot påvisade denna studie starka relationer mellan SBS
och problem i den psykosociala arbetsmiljön, t.ex. höga arbetskrav och lågt
arbetsrelaterat socialt stöd. Det psykosociala arbetsmiljøfaktorernas inverkan på
förekomsten av SBS har även konstaterats i flera andra studier från olika länder
– t.ex. Japan (Kubo et al., 2006), Skandinavien, (Lahtinen, Sundman-Digert, &
Reijula, 2004; Skov et al., 1989; Stenberg & Wall, 1995), Storbritannien
(Marmot m.fl., 2006), Singapore (Ooi et al. 1998; 1999).

De ovan nämnda svårigheterna med att såväl medicinskt validera SBS som att
påvisa orsakerna bakom besvären har medfört att SBS och andra likande typer
av diffusa problem (t.ex kronisk trötthet, oförklarad miljörelaterade
överkänslighet) där miljöfaktorer arbetslivet har angivits som främsta orsak har
av Wiesmuller et al. (2003) kommit att gemensamt katgoriseras som
«miljörelaterade problem». Som möjliga förklaringar till denna typ av diffusa
besvär föreslår dessa författare att det kan röra sig om hittills okända
interaktioner mellan olika typer av miljöfaktorer och psykiska faktorer och/eller
individuella copingmekanismer. Alternativt menar Wiesmuller et al. att de
miljörelaterade besvären kan reflektera socialt och kulturellt accepterade former
för att uttrycka olust och betryck (”distress”) över den egna arbets- och/eller
livssituationen.

Genom den uppmärksamhet, från såväl allmänheten och media som från olika
hälsmyndigheters och lagstiftares sida, som riktats mot SBS anser Bartholomew
och Siois (2000) att många allmänna besvär som tidigare givits andra
förklaringar nu kommit att klassificeras som SBS. Parallellt med den ökande
rapporteringen av besvären framväxte även röststarka patient- och
intressegrupper som kraftfullt hävdat problemen i den fysiska arbetsmiljön som
primär orsak till SBS likaväl som de insjuknades objektiva patientstatus och
deras rätt till ekonomiskt stöd från arbetgivaren och/eller
socialförsäkringssystemet (Escobar et al., 2002). Likaså kom problemen med
SBS att uppmärksammas flitigt i media vilket bidragit till att göra bredare
grupper uppmärksamma på fenomenet och till att legitimera SBS som en
arbetsrelaterad sjukdom (Escobar m.fl., 2002).

Sammanfattningsvis kan således konstateras att det råder en stor oenighet om
orsakerna bakom SBS. Syftet med denna studie var att belysa hur psykosociala
arbetsförhållanden, personlighetdraget neuroticism respektive rapporterade
fysiska arbetsmiljöproblem kan relateras till ett antal av de symtom som
förknippas med SBS.



Metod

Denna studie är baserad på data från den brittiska Stress and MSD studien (för
detaljer, se Devereux, et al., 2004) och omfattande totalt 2325 manliga (62,3%)
och kvinnliga (37,7%) löntagare med en genomsnittsålder på drygt 42 år.
Deltagarnas var rekryterade från brittiska 20 företag och organisationer och hade
en mycket varierad yrkestillhörighet.

Förklaringsvariabler

Psykosocial arbetsmiljö. För att analysera relationerna mellan deltagarnas
psykosociala arbetsmiljö och SBS symtomen användes den initiala versionen av
den väletablerade Effort-Rewards Imbalance (ERI) modellen (Siegrist, 1996;
2000). Denna modell är baserad på sociologisk rättviseteori och det centrala
antagandet är att när individen upplever en permanent obalans (Imbalance),
d.v.s. ett ofördelaktigt utbyte mellan den ansträngning (Effort) som arbetet
kräver och de belöningar (Rewards) i form av lön, social status och trygghet som
arbetet ger så leder detta långsiktigt till ökad risk för såväl mental som fysisk
ohälsa. En rad empiriska studier har bekräftat relationen mellan ERI-modellen
och en rad olika typer av hälsoproblem (se t.ex. Van Vegschel m.fl., 2005).
Upplevd ansträngning mättes med 6 items (Crohnbach’s α=.75) t.ex. «jag har
många avbrott och störningar i mitt jobb». Belöningar från arbetet mättres med
11 items (α=.86). Utifrån instruktionerna till skalan (www.uni-duesseldorf.de/
MedicalSociology) beräknades ERI-kvoten (ju högre värde desto sämre
psyckosociala arbetsförhållanden)

Neuroticism. Som indikator på psykogena faktorer som antagits kunna påverka
rapporteringen av SBS symtom användes neuroticism, vilket mättes med hjälp
av den s.k. EPQ-skalan (α=.79), vilken består 12 items rörande ångest,
skuldkänslor, social osäkerhet etc (Eysenck & Eysenck, 1985).

Fysisk arbetsmiljö. I en för studien konstruerad skala listades 10 olika typer av
problem i arbetsplatsens inomhusmiljö vilka alla ansett som möjliga bidragande
orsaker till SBS: Buller, ljusförhållanden, inomhustemperatur vinter/ sommar,
luftfuktighet, luftcirkulation, luftföroreningar, giftiga substanser, brister i den
ergonomiska/fysiska planeringen av arbetslokalerna samt trånga/överutnyttjade
lokaler. I genomsnitt rapporterade deltagarna att cirka 2,6 av dessa problem

http://www.uni-duesseldorf.de/


förelåg i deras arbetsmiljö.

Effektvariabel

På en fem-gradig skala rapporterade deltagarna frekvenser under den senaste
månaden av 13 olika allmänna symtom som förknippats med SBS, t.ex. trötthet,
hudirritation, torrhetkänsla i munnen. Sju av dessa items var hämtade från en
tidigare etablerad skala (Hurrell & McLaney, 1988) medan de övriga sex lagts
till för denna undersökning (α=.82).

Statistisk analys

För den statistiska anlysen användes hierarkisk linjär regressionsanlys, där
relationen mellan ERI-kvoten och symtomfrekvensen intialt anlyserades. I det
andra steget visades sedan relationen mellan neuroticism och symtomen och i
det sista steget relationen mellan brister i den fysiska arbetsmiljön och de
aktuella symtomen. I de senare stegen av analysen kontrolleras för effekterna
från de tidigare variblerna.

Resultat

I Tabell 1 presenteras interkorrelationerna (rxy) mellan förklaringsvariablerna,
som förväntat var samtliga dessa signifikant positivt relaterade. Den starkaste
korrelationen förelåg mellan upplevd psykosocial belastning och rapporterade
brister i den fysiska arbetsmiljön (rxy =.26).

Tabell 1. Interkorrelationer mellan studiens förklaringsvariabler; Pearsons
Produkt-Moment Korrelationskoefficienter (N=2325).

ERI Neuroticism

Psykosocial arbetsmiljö (ERI) —

Neuroticism .22 —

Brister i den fysiska arbetsmiljön .26 .16

Samtliga värden p<.001



I Tabell 2 nedan visas resultaten av den statistiska analysen. Samtliga oberoende
variabler var signifikant realterade till SBS symtomen och förklarade
tillsammans 23% av variansen (R2) för dessa diffusa symtom. Som vidare
framgå av Tabell 2 var ERI (R2=9,6%) likväl som neuroticism (R2=9,5%)
starkare relaterat till symtomen än de rapporterade bristerna i den fysiska
arbetsmiljön (R2=3.8%). .230

Tabell 2. Relationen mellan brister i kvaliteter hos arbetslokalen och
allmänna symtom – efter initial kontoll för psykosociala
arbetsmiljöförhållanden (ERI) och neurotisism. (N=2325). Linjär hierarkisk
regressionsanalys.

R2 ΔR2

Psykosocial arbetsmiljö (ERI) 0,096 0,096

Neuroticism 0,191 0,095

Brister i den fysiska arbetsmiljön 0,230 0,038

Samtliga värden p<.01

Diskussion

Resulaten visade i likhet flera tidigare studier att psykosociala
arbetsmiljöfaktorer, i detta fall alltså Errort-Reward Imbalance, var starkt
relaterat till de självrapporterade diffusa symtom som förknippas med SBS.
Närmare 10% av variationen i symtomrapporteringen kunde relateras till höga
krav i relation till lågt utbyte av arbetet. Även personlighetsdraget neuroticism
var stark relaterat till rapporteringen av diffusa symtom. Även i detta avseende
överensstämmer resultaten från denna studie med vad som rapporterats i tidigare
studier där psykopatologi likaväl som olika stabila personlighetsdrag givits en
central roll i förklaringen av besvären (t.ex. Escobar et al., 2002, Stenberg &
Wall, 1995; Wiesmuller et al., 2003).

Men även efter det att analysen kontrollerats för inflytandet från dessa
faktorer kvarstod en statistiskt signfikant relation mellan problematiska fysiska
arbetsförhållanden och de symtom som kan ingå i sjuka hus syndromet. Även
om styrkan av relationen mellan de fysiska arbetsmiljöförhållandena och de
diffusa symtomen var klart lägre än för de såväl psykosociala



arbetsförhållandena som för neuroticism visar dock resultaten på en statistiskt
säker direkt länk mellan de fysiska arbetsförhållandena och miljörelaterade
besvär

Såväl psykosocial arbetsmiljö, neuroticism som problematiska förhållanden i
den fysiska arbetsmiljön var alltså signifikant relaterade till de symtom som
förknippats med SBS. Trots detta kunde de tillsammans bara förklara en
begränsad del (23%) av variationen i de här undersökta symtomen. Förutom
mätfel kan detta givetvis även förklaras av att flertalet av dessa symtom även
kan ha andra orsakar än de som här undersökts, t.ex. diagnosticerade allergier,
infektioner eller övervikt. Deltagarna tillfrågades endast om förekomsten av de
aktuella besvären – inte direkt huruvida dessa var av SBS karaktär.

Det faktum att SBS stundtals debatterats flitigt i media och att politiskt aktiva
intressegrupper har drivit hårda kampanjer för hävda de drabbades ekonomiska
och sociala intressen kan säkerligen ha bidragit till problemets omfång och dess
konskvenser, inte minst de samhällsekonomiska kostnaderna. SBS är uppenbart
förknippade med kostnader i form av sjukfrånvaro och sänkt produktivitet bland
de drabbade, vilket inte minst visades i studien av Edvardsson et al. (2007) där
det framgick att långvariga SBS besvär ofta ledde till sjukpensionering och
utslagning från arbetsmarknaden.

Det faktum att många individer tycks uppleva kraven från arbetslivet och
samhället som svåra att uthärda kan naturligtvis göra det lockande att försöka
formulera och förklara sin allmänna, diffusa upplevelser av olust och betryck i
termer av socialt accepterade men oklara sjukdomsbilder – speciellt om detta ges
legitimitet genom den offentliga debatten, av röststarka intressegrupper likaväl
som av andra indivder som brottas med samma problem. En förklaring där de
egna svårigheterna att komma till rätta med den egna livssituationen kan
tilskrivas samhällets eller arbetsgivarens försummelser kan givetvis upplevas
som en mer socialt acceptabel utväg från arbetslivet än en psykatrisk diagnos
(Escobar et al., 2002 Wiesmuller et al., 2003).

En allmän slutsats från den samlade forskningen kring detta tema som även
ligger i linje med resultaten från denna studie är att orsakerna bakom SBS är
mycket komplexa. Problematiska förhållanden i den psykosociala arbetsmiljön
och bristande individuell kontroll över de egna fysiska arbetsförhållandena är
uppenbarligen bidragande orsaker till symtomen eller åtminstone till tendensen
att rapportera symtomen. Dessutom är flera av de vaga symtomen av den
karaktären att de kan ges olika överlappande diagnoser och/eller ha andra
orsaker.



Andra författare har framhållit att den fysiska arbetmiljön även kan påverka
de psykosociala arbetsförhållandena (Rashid & Zimring, 2008; Vischer, 2007).
En dålig anpassning av den fysiska arbetsmiljön och «spatiala organisationen»
till de arbetande individernas behov har visat vara förknippat med såväl negativa
mentala reaktioner som till fysiologisk reaktivitet (McCoy & Evans, 2005). En
alternativ eller kompletterande förklaringsmodell för den väl dokumenterade
relationen mellan den psykosociala arbetsmiljön och SBS skulle kunna vara att
psykosociala problem medierar effekterna av en dålig fysisk arbetsmiljö.
Förutom de eventuella direkta effekterna av en dålig fysisk arbetsmiljö, kan
denna alltså även tänkas påverka förekomsten av miljörelaterade besvär indirekt,
genom att bidra till försämrade psykosociala arbetsförhållanden. Som tidigare
visats var korrelationen mellan psykosocial beslastning och rapporterade brister i
den fysiska arbetsmiljön relativt stark, vilket kan tolkas som en direkt koppling
mellan dessa fenomen.

På samma sätt skulle de psykiska besvär som i flera studier kommit att
förknippas med SBS förstås som orsakade av brister i de fysiska
arbetsförhållandena och samtidigt som en medierande länk i sjukdomsprocessen.
Här kan nämnas att en omfattande amerikansk studie (Bauer, et al., 1992) inte
kunde påvisa personlighetsskillander eller skillnader i graden av psykopatologi
mellan SBS-patienter och besvärsfria. Som en alternativ förklaring till sina
resultat föreslog Bauer med kollagor att de psykiska besvär som i andra studier
relaterats till SBS likväl skulle kunna förklaras av att dåliga fysiska
arbetsmiljöförhållanden kan ge upphov till psykiska besvär. En viktig uppgift för
framtida forskning inom detta område är att närmare analysera dessa möjliga
medierande relationer till orsakerna bakom SBS.

Sammanfattningsvis kan konstateras att orsakerna bakom SBS tycks vara
mycket komplexa och att samspelet mellan olika typer av individegenskaper,
fysisk och psykosocial arbetsmiljö bör analyseras vidare. Inte minst är det av
vikt att närmare studera de eventuella medierande effekterna på SBS av
psykosociala arbetsförhållanden och psykopatologiska besvär till följd av den
fysiska arbetsmiljön.

En uppenbar begränsning i denna stude är att den är baserad på tvärsnittsdata
och därför kan inga slutsatser om kausala relationer dras från resultaten av denna
studie. Då det primära syftet med Stress & MSD projektet inte var relaterat till
SBS utan snarare till interaktionen mellan ergonomiska och psykosociala
arbetsförhållanden i relation besvär i rörelseorganen har inte heller de mest
vedertagna skalorna för mätning av de för SBS relevanta miljöproblemen.



Vidare, denna studie är baserad på data från Storbritaninen vilket möjligen
kan medföra vissa begränsningar vad gäller möjligheten att generalisera
resultaten till förhållandena i de skandinaviska länderna. Å andra sida tyder de
ovan redovisade internationella studierna på att relationerna mellan
arbetsförhållanden, personkaraktäristika och besvär tycks vara tämligen
universella.
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Innledning

Til tross for at universell utforming i samferdselssektoren er et aktuelt tema som
har vunnet oppslutning blant en rekke politikere og planleggere, er norsk
samfunnsvitenskapelig litteratur om temaet relativt oversiktelig. Det som finnes,
handler først og fremst om bilens rolle for funksjonshemmedes mobilitet, velferd
og livskvalitet (Nordbakke & Hansson, 2009; Hjorthol & Nordbakke 2008),
ulike transportløsninger for eldre i distriktene (Hjorthol et al., 2009) og diverse
studier om kollektivtransport som dette kapittelet vil omhandle. Studiene
omfatter metodisk både kvalitative og kvantitative forskningsprosjekter med alt
fra intervjuer med enkeltpersoner til fokusgrupper og større spørreundersøkelser.
Deskriptive studier har i hovedsak gitt en oversikt over rammebetingelser som
policy-dokumenter, lover og regler, handlingsplaner og veiledere i Europa og
Norden (Tennøy & Leiren, 2008; Tennøy & Hanssen, 2007), og søkt å gi en
oversikt over status med arbeidet mot universell utforming på regionalt nivå
(Leiren & Kolbjørnsen, 2008). Andre har beskrevet hvordan det er å reise
kollektivt som ny trafikant i et område, for eksempel som turist eller ny
innbygger (Winsvold et al., 2009) og kartlagt den norske bussparken (Rødseth,
2004). Evalueringsstudier har vurdert gjennomføring og resultater av
handlingsplaner, programmer og tiltak (Nørve et al., 2010; Ruud, Kjørstad &
Servoll, 2008). Verdsettingsstudier har dokumentert hvilken nytte passasjerer har
av tiltak for universell utforming og viser hvordan dette kan benyttes i
samfunnsøkonomiske analyser (Fearnley et al., 2009; Odeck, Hagen, &
Fearnley, 2010). Av mer filosofisk art har forfattere diskutert menneskesyn i
forhold til universell utforming (Lid, 2008). Det finnes også en rekke råd og
forslag til hvordan kollektivtransportsystemet bør utformes for å gjøre det enkelt
å reise kollektivt (Nielsen & Lange, 2007a; 2007b), men denne typen studier
inngår ikke som en del av det samfunnsvitenskapelige faget, men ingeniørfaget,
og faller utenfor fokus i dette kapittelet.

Målet med dette kapittelet er å gi et innblikk i denne litteraturen. Vi vil
tydeliggjøre hvordan hvert enkelt ledd i en reisekjede er kritisk for hvorvidt en
person faktisk velger å gjennomføre en reise og hvordan ulike virkemidler kan
bidra til at flere kan ha nytte av kollektivtransportsystemet. Videre vil vi vise at



passasjerer i stor grad oppfatter tiltak for universell utforming som en generell
kvalitetsheving og at noen tiltak som sanntidssystem, leskur og sitteplasser på
holdeplassene er spesielt populære. Vi vil si noe om hvorfor slike tiltak er
inkludert i begrepet universell utforming og om de kan bidra til at folk reiser mer
kollektivt. Vi finner at denne typen tiltak i stor grad oppfattes som generell
kvalitetsheving av kollektivtilbudet, og har kvantifisert denne effekten i form av
trafikantenes betalingsvilje for en rekke tiltak for universell utforming. Dermed
kan tiltakene vurderes i nyttekostnadsanalyser på linje med andre tiltak for bedre
kollektivtransport.

Først vil vi gi en innføring i hva universell utforming er i samferdselssektoren
generelt, men med fokus på kollektivtransporten. For det andre vil vi si litt om
status i arbeidet med å inkludere universell utforming i europeiske
rammebetingelser, for så å gi en oversikt over hvilke juridiske og økonomiske
rammebetingelser som ligger til grunn her i Norge. For det tredje vil vi gå
gjennom hvordan universell utformingstiltak iverksettes og hvem som
iverksetter dem, noe som henger sammen med hvordan sektoren er organisert.
Deretter vil vi si noe om statusen på dette arbeidet og påpeke en rekke
utfordringer som universell utforming byr på. Videre vil vi oppsummere funn fra
en større undersøkelse om hvordan tiltak for universell utforming oppfattes, for å
vise hva slike tiltak betyr for brukere av kollektivtransportsystemet og hvordan
slike hensyn kan inkluderes i nyttekostnad analyser. Til slutt oppsummerer vi
funnene.

Universell utforming i kollektivtransport

Begrepet universell utforming legger vekt på et helhetlig perspektiv. Det betyr
for det første at hovedløsningen skal kunne benyttes av alle. Det handler om å
skape omgivelser og produkter som skal kunne brukes av alle så langt det er
mulig – uten behov for tilpasninger eller spesielle løsninger. For eksempel skal
tilgangen til og bruk av et produkt være det samme for brukere med ulike
forutsetninger. En buss som ikke har lavt gulv/entré, men som har en heis og
derfor gjør det mulig for en rullestolbruker å komme ombord, er derfor ikke
universelt utformet, men den har en spesialløsning som gjør den tilgjengelig.

Syse-utvalgets definisjon av universell utforming, en mye brukt definisjon i
Norge, åpner for en viss fleksibilitet: «Med universell utforming menes
utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene slik at



virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig» (NOU,
2005:8). Ved at universell utforming ikke skal imøtekomme absolutt alle, men
flest mulig, begrenser utvalget begrepet og krever samtidig en konkretisering av
hvem målgruppen er og hvilke brukerforutsetninger universell utforming skal
imøtekomme. Slik aksepteres også spesielle løsninger som sikrer tilgjengelighet,
men ikke universell utforming i streng forstand.

Forskning på universell utforming har dermed ulik tilnærming. Mens noen
bidrag fokuserer på personer med funksjonsnedsettelser (for eksempel
Nordbakke & Hansson, 2009), er andre opptatt av tiltak som gjelder alle og i
mindre grad spesialløsninger (for eksempel Fearnley et al., 2009). Denne
todelingen gjenspeiler endringen i begrepsbruk i samfunnet. Tidligere snakket
man om at kollektivtransporten skulle gjøres tilgjengelig for funksjonshemmede.
Slik sett representerer ikke universell utforming noe nytt, for dette er
problemstillinger ansvarlige myndigheter har vært opptatt av over lengre tid. Det
nye er begrepet universell utforming og vektleggingen det innebærer, at god
tilrettelegging er viktig for alle trafikanter – ikke bare de som har en
funksjonshemming. Det viser til at bevegelseshemmede, orienteringshemmede
og personer med astma og allergi ikke er alene om å oppleve vanskeligheter ved
bruk av kollektive transporttjenester. Deltasenteret (2004) har til enhver tid en
femtedel av befolkningen problemer med å benytte kollektivtransport, enten det
er på grunn av dårlig hørsel, at man er dårlig til bens, har problemer med å forstå
og lese rutetabeller eller har med seg en barnevogn eller en tung koffert. Det er
med andre ord ingen marginal gruppe som kan få det bedre av at
kollektivtransporttilbudet er universelt utformet.

Også i den nasjonale verdsettingsstudien oppgir et stort antall respondenter at
de har problemer med å reise kollektivt. Dette er gjengitt i tabell 1. (Neste side)



Tabell 1. Oppgitte vansker med å bruke kollektivtransport til daglig. Svar fra
den nasjonale verdsettingsstudien, 2010.

Gjør noen av følgende forhold
det vanskelig for deg å bruke

kollektivtransport til daglig? Du
kan krysse av flere alternativer

Bilister (N=3380) Bilister med koll. som
alternativ (N=951)

Kollektivtrafikanter
(N=570)

Barnevogn 4% 4% 4%

Bagasje/sykkel 4% 3% 4%

Synshemmet/blind 0% 0% 0%

Allergi/Astma 1% 1% 2%

Rullestol 0% 0% 0%

Dårlig til bens 3% 2% 2%

Lesevansker 0% 0% 0%

Vansker med å forstå
rutetabeller, linjekart og

lignende
1% 1% 0%

Psykiske vansker 1% 1% 1%

Tungt å stå 2% 2% 4%

Hørselshemmet 0% 0% 0%

Annet 35% 27% 80%

Nei ingen 56% 62% 80%

Ønsker ikke å svare/Vet ikke 1% 1% 1%

Interessant er det at i underkant av 50 prosent av bilistene og i underkant av 40
prosent av bilistene med kollektivtransport som en alternativ reisemåte oppgir at
de har vansker med å reise kollektivt. Dette er langt høyere enn Deltasenterets
estimat. Det er usikkert om dette skyldes funksjonshemminger eller andre
forhold ved tilbudet som for eksempel at holdeplassen er langt unna eller at
rutetilbudet er dårlig til aktuelt reisested. Interessant er det imidlertid at til
sammenligning med de som reiser bil til vanlig, oppgir hele 80 prosent av
kollektivbrukerne at de ikke har noen vansker, noe som stemmer overens med
Deltasenterets funn.



For det andre viser universell utforming innen kollektivtransport til at hele
reisen utformes og tilrettelegges. En hel reise består av en lang liste av elementer
som alle bør være tilgjengelige. Tilgjengelighet begynner idet en person
planlegger å reise et sted og slutter der hun ankommer bestemmelsesstedet. Hun
trenger informasjon i tilgjengelig format om tilbudet, må kunne bestille eller
kjøpe billett, komme seg til holdeplassen, kunne bevege seg barrierefritt på
holdeplassen/i terminalen samt ha tilgang til hvilesteder, få informasjon på
holdeplassen/terminalen, komme seg om bord i reisemiddelet, få informasjon i
transportmiddelet, må kunne stige om, finne informasjon på omstigningsstedet
og komme seg til/fra endeholdeplassen. Et universelt utformet
kollektivtransportsystem krever at informasjonssystemer, transportmateriell og
infrastruktur, også til og fra holdeplassen, er tilgjengelig og trygg. Dette byr på
utfordringer fordi flere aktører har ansvaret for de ulike reiseleddene. Dette
komplekse bildet med ulike ansvarlige aktører, kommer vi tilbake til i del 2.2.1.

En utfordring ligger i at eldrebølgen antakeligvis vil øke andelen av
befolkningen som vil ha problemer med å reise kollektivt. Dette kan bety økte
offentlige utgifter i form av tilrettelagte transporttjenester (TT-ordningen). I dag
tilbyr det offentlige flere alternative transporttjenester til personer som av ulike
årsaker er utestengt fra det ordinære kollektivtransporttilbudet og
skoletransporten. Disse er:

• TT-tilbudet er spesielt rettet mot personer med funksjonsnedsettelser som
for eksempel rullestolbrukere og eldre mennesker. Fylkeskommunene har
ansvaret for dette tilbudet. Formålet med reiser som finansieres gjennom
TT-ordningen, skal ikke være jobb- eller helserelaterte

• Spesialtransport er rettet mot personer, for eksempel skoleelever, som av
ulike årsaker ikke kan benytte det ordinære transporttilbudet, med
bakgrunn i en midlertidig funksjonsnedsettelse som et brukket ben

• Pasienttransport gjelder reiser relatert til behandling på legesenter og
sykehus

Felles for disse transportformene er at det er offentlig betalte tilbud som i
hovedsak baserer seg på bruk av drosjer, og er ment som et supplement til det
ordinære transporttilbudet. Disse tilbudene er også i stor grad transport av
enkeltpersoner og derfor relativt kostbare. I tillegg til disse ordningene, kan
NAV innvilge grunnstønad til personer som ikke havner innenfor kategoriene for
de ovenfor nevnte tiltakene.



Universell utforming kan bidra til å redusere behovet for slik transport. Det
handler om å gjøre det ordinære kollektivtransporttilbudet så godt at slike
tilrettelagte løsninger ikke er nødvendig. Enkelte fylkeskommuner har
gjennomført omorganisering for å få TT-brukere over på det ordinære
kollektivtransportsystemet. Sammen med Rikstrygdeverket har Østfold
fylkeskommune satt i gang et prosjekt hvor TT-brukere kan benytte «TT-lapper»
som betaling på buss (Østfolds fylkeskommune, 2001). I tillegg forsøker
Oppland (2007) med konseptet «Enkelt å reise kollektivt for alle» å få flere TT-
brukere over på buss i det ordinære kollektivtransportsystemet. Imidlertid bør
det nevnes at det i mange områder, spesielt i landlige strøk, ikke eksisterer et
ordinært kollektivtransportsystem. I slike tilfeller vil det derfor ikke være et mål
å redusere tilrettelagte transporttjenester. Innovative elementer som
bestillingstransport i distrikter kan by på nye muligheter som også forsøkes ulike
steder i landet.

Europeiske og norske rammebetingelser

Før vi presenterer det nasjonale rammeverket for universell utforming i
samferdselssektoren i Norge, vil vi si litt om statusen generelt i Europa.

Status i Europa

I Europa har det vært et stadig sterkere fokus på tilgjengelighet for alle innen
kollektivtransport siden EU først satte det på agendaen i Lisboa i 2000. Tabellen
nedenfor viser hvordan transportmyndighetene i 29 europeiske land vurderer
utviklingen i sitt eget lands politikk, lover og reguleringer for tilgjengelighet til
kollektivtransport (Tennøy & Leiren, 2008). Av de som svarte mente 40 prosent
at de hadde kommet godt i gang med arbeidet, det vil si at de hadde en godt
utviklet politikk som inkluderer de mest nødvendige lovene og reguleringene,
men at det fortsatt gjenstår mye arbeid. Omtrent like mange svarte at landet er i
gang med å forbedre politiske dokumenter og lovverk ved å tilpasse seg EU-
direktiver og -forordninger, men at det går sakte framover. Omtrent 20 prosent
svarer at utviklingen i landet går raskt og at mye arbeid går til å forbedre politikk
og lovverk. Selv om vi ikke kan stole fullt og helt på svarene, de er basert på
subjektive oppfatninger og undersøkelsen kun var rettet mot ansvarlige
myndigheter, gir tallene uttrykk for en positiv tendens.



Tabell 2. Status på arbeidet med tilgjengelighet til kollektivtransport i
Europa. Kilde: TØI rapport 952/2008.

Alternatives Number of ticks

Our work is complicated - we have a fully developed policy, including the necessary
laws, provisions, regulations, etc., in order to ensure that all public transport is
accessible for all.

0

We have come a long way - we have a well developed policy, including most of the
necessary laws, provisions, regulations etc., but there is still work to do in this field. 11

We are in a state of rapid improvements - a lot of work is put into developing
necessary policies, laws, provisions etc. 5

We are improving, but slowly. There are not much focus on this topic, but we are
adapting to EU-directives etc. 10

We have hardly started - accessible public transport is not on the agenda. 0

De samme ministeriene ble spurt om hvem de mente hadde størst innflytelse på
arbeidet med et tilgjengelig kollektivtransportsystem. Tabellen nedenfor viser
hva respondentene svarte.

Tabell 3. Status på arbeidet med tilgjengelighet til kollektivtransport i
Europa. Kilde: TØI rapport 952/2008.

Influences No Low Moderate High I don’t know

User groups 0 1 7 14 2

Development in the EU 0 0 6 13 2

Politicians 0 2 8 9 2

The public administration 0 2 10 8 3

Experts 0 2 10 6 3

Development in other
countries 0 5 7 2 4

Tabell 3 forteller oss at brukergrupper og utvikling sentralt i EU er de viktigste
drivkreftene i arbeidet mot et tilgjengelig kollektivtransportsystem. Like etter
kommer politikere og byråkrater og til en viss grad ulike eksperter.

Tennøy og Leiren (2008) finner at landene i EU har kommet relativt langt når
det gjelder å implementere policy og lover som angår tilgjengelighet til
kollektivtransport. De fleste land har utviklet eller er i ferd med å utvikle policy-
dokumenter for tilgjengelig kollektivtransport. De fleste land holder også på å



lage veiledere, og de fleste har plan- og bygningslover og generelle
menneskerettighetsreguleringer. Når vi ser på antallet introduserte lover, finner
vi at 2005 var et spesielt «tilgjengelighetsvennlig» år, noe som tyder på at dette
har vært et aktuelt tema i relativt ny tid. I det følgende vil vi gå nærmere inn på
hvordan juridiske, organisatoriske og økonomiske rammebetingelser for
universell utforming er i Norge.

Norske rammebetingelser

En god gjennomgang av ansvarlige aktører for ulike ledd i en reisekjede,
virkemidler i arbeidet med universell utforming som overordnet planlegging
(Nasjonal transportplan, stortingsproposisjoner, fylkesplaner), juridiske
rammebetingelser (EU-direktiver, forskrifter, lover og forslag til lover),
økonomiske rammebetingelser og brukermedvirkning i prosesser finnes i Norsk
institutt for by og regionforsknings rapport «Universell utforming som strategi»
(Nørve, 2010). Følgende gjennomgang (2.2.1 og 2.2.2) er i stor grad hentet fra
denne rapporten.

Hvem er aktørene?
For å forstå utfordringene knyttet til universell utforming innen samferdsel, er

det nødvendig å vite hvem de ulike aktørene er og hvilke ansvarsområder de har.
Følgende illustrasjon (figur 1 - neste side) viser de viktigste aktørene, som
underordner seg og/eller selv bestemmer over overordnet planlegging. Deretter
følger en beskrivelse av ansvarsfordelingen mellom de ulike aktørene.



Figur	1.	Aktører	innen	kollektivtransport.	Referanse:	NIBR-rapport	2010:11

Kollektivtilbudet

Fylkeskommunene har ansvaret for lokal kollektivtransport (buss, hurtigbåt, T-
bane og trikk) med unntak av jernbane, som staten har ansvaret for. Staten har
også ansvaret for flytransport, som er en del av Forpliktelse for offentlig
tjenesteyting (FOT), det vil si bedriftsøkonomisk ulønnsomme ruter som det
offentlige kjøper, og som er en del av EUs regelverk om FOT. I tillegg til disse
tjenestene, har private aktører ansvar for persontransporttjenester på det frie
markedet som for eksempel kommersielle flyruter og ekspressbussruter.

Veger

Vegene har også ulike ansvarlige aktører. Staten har ansvaret for stamvegnettet,
fylkeskommunene for fylkeskommunale veger og øvrige riksvegerxvi og
kommunene for kommunale veger. De enkelte aktørene er ansvarlige for



holdeplasser langs egne veger.

Ferjer

Langs kysten danner ferjer viktige deler av vegnettet. Der ferjene går i
forlengelse av en fylkesveg eller øvrig riksveg har fylkeskommunene ansvaret
for ferjene. Tilsvarende har staten ansvaret for ferjetjenester på
stamvegsambandene.

Tabell 4. Ledd i en reisekjede og ansvarlige aktører i delsektorene. Kilde:
NIBR-rapport 2010:11

Ledd i en reisekjede
Ansvarlige aktører i delsektorene

Buss T-Bane og
Trikk Jernbane Båttransport Flytransport

Veg til holdeplass FK, K, P,
SV

FK, K, P,
SV FK, K, P, SV FK, K, P, SV FK, K, P, SV

Informasjon FK, O FK, O JBV, O FK, O A, O

Stasjon/Holdeplass/Knutepunkt FK, K, SV FK, O, SV JBV, O FK, K, SV, H,
O A

Billettering FK, O FK, O O SV, FK, O S, O

Transportmiddel FK, O FK, O O SV, FK, O S, O

Forkortelsene i tabellen er følgende: Staten (S), fylkeskommune (FK),
kommune (K), Statens vegvesen (SV), Jernbaneverket (JBV), Avinor (A),
Havnevesenet (H), operatør (O), privat aktør (P)

Tabell 4 ovenfor oppsummerer ansvarsfordelingen mellom ulike aktører for
rutegående transport. I denne er staten ikke tatt med der statlige instanser som
Jernbaneverket og Statens vegvesen ivaretar statens interesser på veg og bane.
Det samme gjelder der Avinor AS ivaretar statens interesser for luftfarten. Staten
er likevel oppført under billettering og transportmiddel i flytransportsektoren,
fordi den selv setter ut tjenester på FOT-ruter på anbud. Fylkeskommune er
oppført også på områder der den via kontrakt har gitt ansvar til operatør eller
bestiller tjenester av Statens vegvesen. Dette er fordi disse ikke er
fylkeskommunale instanser. For vegen til holdeplass har vegholder (kommune,
fylkeskommune, stat og private aktører for private veger) ansvaret. Statens
vegvesen spiller også en sentral rolle. På oppdrag fra staten og fylkeskommuner



inngår Statens vegvesen avtaler med operatører om vedlikehold, drift og
investeringer av infrastruktur på veg. Det omfatter også bussholdeplasser,
knutepunkter og terminaler. Imidlertid kan terminaler eies av alt fra kommuner
til eiendomsselskaper, busselskaper, osv. Her finnes flere ulike varianter.

Informasjon om reiser

Informasjon inkluderer informasjon før en reise, på stasjon/
holdeplass/knutepunkt/terminal og i kjøretøyet. Som ansvarlig for den lokale
kollektivtransporten, har fylkeskommunene dette ansvaret. De inngår avtaler
med operatører via framforhandlede kontrakter eller anbud. Avtalene fordeler
ansvaret mellom fylkeskommunene og operatørene for informasjon og
billettering. Busselskapene har ansvaret for kjøretøy som fylkeskommunen
stiller krav til. Eiere av infrastruktur spiller også en rolle for informasjon, idet de
har ansvar for skilting og tilrettelegging og reparasjon av skilter, med unntak av
trafikk- og parkeringsregulerende skilt som politiet har ansvaret for. Hvor stor
plass en kommune setter av til ruteinformasjon på en kommunal holdeplass, kan
for eksempel være med på å begrense mulighetene til fylkeskommunene eller
transportselskapene til å gi informasjon. Det samme gjelder for Statens vegvesen
langs riks- og fylkeskommunale veger. I tabell 4 plasseres dette som en del av
holdeplassutformingen, og ikke i informasjonsraden.

Buss, trikk og bane

Ansvarsfordelingen i delsektoren for trikk og T-bane skiller seg fra bussektoren
på den måten at trikk- og T-baneselskapene delvis har ansvaret for
infrastrukturen i tillegg til ansvaret for driften. I Oslo eies for eksempel
infrastrukturen dels av Kollektivtransportproduksjon (et aksjeselskap som
viderefører den operative delen av Oslo Sporveier, som drift av buss, trikk og
bane, samt servicefunksjoner i tilknytning til dette) og dels av Oslo kommune
(går under betegnelsen «fylkeskommune» i tabell 4). Mens Oslo kommune er
grunneier på de østlige banene, eier Kollektivtransportproduksjon det vestlige
nettet. For trikkeskinnene er dette annerledes. I og med at trikkelinjene deler
vegen med biltrafikken, underlegges disse vegtrafikkloven. Eier av vegen (eller
på vegne av eieren: Statens vegvesen) har ansvaret for disse.



Jernbaneverket og operatører

Jernbaneverket har siden 1999, da jernbaneinfrastruktur og – drift ble skilt, hatt
ansvaret for jernbaneinfrastrukturen og informasjon som har med denne å
gjørexvii. Det vil si at Jernbaneverket har ansvaret for publikumsområdet på
stasjonene og informasjon som gis via høyttalere, monitorer, plakater og
rutetabeller. Rutetabellene lages på grunnlag av data fra operatørene. NSB,
Flytoget og andre operatører er ansvarlige for informasjon før reisen (for
eksempel nettsider), om bord i toget og billettering. I enkelte tilfeller eier de
også noen av stasjonene. NSB eier flere stasjoner, men Jernbaneverket har
disposisjonsrett over publikumsarealer. I flere tilfeller er Statens vegvesen
ansvarlig for tilgrensende anlegg. Innenfor flytransport har Avinor ansvaret for
flyplassene (med unntak av Luftforsvarets samt kommunale og private
flyplasser) og tilhørende informasjon, mens flyselskapene har ansvaret for
ruteinformasjon, billettering og fly. For FOT-rutene som settes ut på anbud, har
staten det overordnede ansvaret.

Båttransport

Ansvaret for de ulike leddene i en reisekjede for båttransport varierer etter type
båttransport, og for bilferjer er det også avhengig av hvem som er vegholder,
som allerede nevnt. Mens staten har ansvaret for stamvegferjer, er
fylkeskommunen ansvarlig for lokale hurtigbåttjenester og de resterende ferjene.
Statens vegvesen inngår avtaler med trafikkselskaper for riksveg- og
fylkesvegferjer. Disse har ansvaret for driften, som inkluderer billettering,
materiell og ruteinformasjon. Statens vegvesen er også ansvarlig for drift,
vedlikehold og investeringer i ferjekaier. Ferjekaiene er som regel eid av
tilgrensende vegholder.

Havnene

For havnene er det heller ikke kun én aktør som er ansvarlig. Havnene eies av
kommunene, som har et havnevesen. Havnevesenet har ansvaret for terminaler
for cruiseskip, mens ferjeoperatører som Color Line har ansvaret for egen
terminal.



Oppsummert er svært mange aktører involvert når hele reisekjeden skal gjøres
tilgjengelig. Det krever at planleggere hos overordnede myndigheter, utbyggere,
de som leverer tjenestene, gjør sin del, og at alle ledd henger sammen.

Hvilke virkemidler har aktørene til disposisjon?

Ulike virkemidler for å påvirke arbeidet med universell utforming innenfor
kollektivtransport kan inndeles i overordnet planlegging, juridiske
rammebetingelser, økonomiske virkemidler og brukermedvirkning.

Overordnet planlegging

Overordnet planlegging i samferdselssektoren, som inneholder politiske
målsettinger om universell utforming, er Nasjonal transportplan, fylkesplaner og
delplaner, tilgjengelighetsprogrammet BRA og offentlige utredninger.

I Nasjonal transportplan 2006–2015 ble et tilgjengelig transportsystem nedfelt
som et femte hovedmål i den norske transportpolitikken. I den fastslår
regjeringen at den vil gjøre transport mer tilgjengelig for alle ved å styrke krav
og retningslinjer for tilgjengelighet i utforming av infrastruktur, ved tildeling av
transportløyver og ved offentlig kjøp av persontransporttjenester. At
transporttilbudet skal være tilgjengelig for alle og gjøre det mulig å leve et aktivt
liv, er videreført i transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2010–
2019. Her er begrepet «tilgjengelighet for alle» utvidet til «universell
utforming». I denne planen ser transportetatene følgende tiltak som nødvendige
for å gjøre infrastrukturen for kollektivtransporten mer universell:
Stamvegnettets 6500 holdeplasser bør rustes opp; størstedelen av
bussholdeplassene på det øvrige vegnettet bør opprustes, stamvegferjedriften
opprustes i takt med at samband settes ut på anbud; publikumsarealer, atkomster
og fasiliteter på jernbanestasjoner opprustes; Avinor følger opp en plan som
allerede er laget for lufthavnene; og havnene følges opp av kommunene.

I Nasjonal transportplan 2006–2015 presenterte Samferdselsdepartementet
også tilgjengelighetsprogrammet Bedre infrastruktur, Rullende materiell, Aktiv
logistikkforbedring (BRA-programmet). Dette ble fulgt opp med en
Handlingsplan for tilgjengelighetsprogrammet BRA 2006–2009. Denne
konkretiserer virkemidler og tiltak som gjør kollektivtilbudet mer tilgjengelig.
Statens vegvesen, med sitt sektoransvar for kollektivtrafikk, har ansvaret for å



koordinere transportetatenes arbeid med å følge opp dette
tilgjengelighetsprogrammet, hvor blant annet fylkeskommuner søker om midler
til forbedringer av kollektivtransportsystemet. Prosjekter som får støtte, velges ut
på bakgrunn av at universell utforming innarbeides allerede i planleggingen av
infrastruktur og anskaffelse av transportmidler. Funksjonelle og
kostnadseffektive løsninger velges, innsatsen koordineres og hele reisekjeden
legges til grunn, og den blir i første omgang konsentrert om trafikktunge
knutepunkt og strekninger.

De tre elementene som er formulert i tilgjengelighetsprogrammet BRA –
infrastruktur, kjøretøy og informasjon – gjenspeiles i fylkesplanene, hvor
universell utforming som et transportmål er formulert bredt. Noen
fylkeskommuner har imidlertid egne handlingsprogrammer som er mer konkrete
og oppgir hvem som har ansvaret for ulike tiltak (Leiren & Kolbjørnsen, 2008).
Generelt hadde i 2008 elleve fylkeskommuner mål om universell utforming,
enten som et verdigrunnlag i fylkesplanene sine og/eller som et transportmål
(Leiren & Kolbjørnsen, 2008). Utover disse hadde tre fylkeskommuner nevnt
universell utforming i sine samferdsels- eller kollektivtransportplaner. To
fylkeskommuner hadde også laget egne fylkesdelplaner for universell utforming.

Juridiske rammebetingelser

De juridiske rammebetingelsene som legger føringer for universell utforming
innen kollektivtransport, er EU-direktiver, lover, forskrifter, regler, etatsinterne
rutiner og krav i kontrakter. Disse stiller krav generelt mot diskriminering i en
bestemt fase i utformingen/tilretteleggingen, eller er rettet mot bestemte ledd i en
reisekjede.

For det første finnes generell lovgivning mot diskriminering som også gjelder
for transportsystemet. Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven trådte i kraft 1.
januar 2009. For det andre finnes det to lover med krav om at universell
utforming ivaretas i planleggingsfasen: Den ene er plan- og bygningsloven, som
legger føringer for universell utforming av kollektivtransporten fordi
holdeplasser og terminaler faller inn under byggeforskriftene som regulerer
tilgjengelighet for bevegelseshemmede og orienteringshemmede til alle
offentlige nybygg og ved større ombygginger av eksisterende bygg.

Den andre er en revidert lov om offentlige anskaffelser som trådte i kraft 1.
januar 2007. Den fastsetter at «statlige, kommunale og fylkeskommunale
myndigheter og offentligrettslige organer skal under planleggingen av den



enkelte anskaffelse ta hensyn til livssykluskostnader, universell utforming og
miljømessige konsekvenser av anskaffelsen» (§ 6). På denne måten skal
offentlige anskaffelser bidra til et mest mulig tilgjengelig samfunn for alle,
inklusive mennesker med funksjonsnedsettelser (Dokumentasjonssenteret,
2007:19). Plikten om å ta hensyn til universell utforming legges til
planleggingsfasen, fordi «det er i denne delen av anskaffelsesprosessen
oppdragsgiver har best forutsetning til å vurdere hvilke hensyn og funksjoner
anskaffelsen skal oppfylle» (Ot.prp. nr. 62:17). Videre står det i proposisjonen til
loven: Forslaget legger ikke føringer på bestemte fremgangsmåter eller
løsninger, men overlater til oppdragsgiver å vurdere hvordan hensynet til
universell utforming best kan ivaretas. Bestemmelsen er generell og har en
naturlig tilknytning til de overordnede krav til enhver anskaffelse, og er ikke
betinget av anskaffelsesmåter, prosedyreregler eller terskelverdier (Ot.prp. nr.
62:17). Dermed er det opp til hver enkelt fylkeskommune å definere hva som er
god nok tilgjengelighet. Proposisjonen fremhever også at bestemmelsen er ment
som en oppfordring til offentlige oppdragsgivere om systematisk å fokusere på å
integrere universell utforming i planleggingen.

Videre finnes det en rekke EU-direktiver, lover og forskrifter i det norske
transportregelverket som har bestemmelser knyttet til tilgjengelighet til
kollektivtransport. Ett av de mest sentrale er bussdirektivet. Det stiller krav til
forskjellig bussmateriell og er av betydning for fylkeskommunenes krav i
kontrakter med operatører. I en gjennomgang av noen kontrakter, finner Leiren
og Kolbjørnsen (2008) at kravene gjelder tilgjengelig bussmateriell og at dette
varierer mellom «by» (nærtrafikk) og «land» (lengre strekninger). En annen
karakteristikk er at hovedfokuset ligger på forflytningshemmede.

Økonomiske virkemidler

Årlige bevilgninger over statsbudsjettet er et av Samferdselsdepartementets
viktigste verktøy for å styre utviklingen mot et mer tilgjengelig
kollektivtransportsystem. I handlingsplanen for tilgjengelighetsprogrammet
BRA skriver regjeringen at departementet stiller krav om hensyn til
tilgjengelighet og universell utforming gjennom årlige budsjett, tildelingsbrev og
styringsdialog blant annet til produksjon og prioriteringer i Jernbaneverket og
Statens vegvesen. For å unngå hull og mangler i de delene av reisekjeden som
ligger på kommunalt og fylkeskommunalt ansvarsområde, opprettet regjeringen
en tilskuddsordning for kommuner og fylkeskommuner for å arbeide med



tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne og for å følge opp
tilgjengelighetsprogrammet BRA. Dette var i forbindelse med statsbudsjettet
2006. Tilskuddsordningen delfinansierer kommunale og fylkeskommunale tiltak
som støtter opp under arbeidet med universell utforming. Størrelsen på
tilskuddsordningen var på 50 millioner kroner i 2006. Statens vegvesen
administrerte dette på vegne av Samferdselsdepartementet ved å invitere
bykommuner, fylkeskommuner og Miljøverndepartementets pilotkommuner til å
søke om tilskudd med krav om 25 prosent egenandel. I 2006 fikk 40 kommuner
og åtte fylkeskommuner midler fra ordningen. 79 prosent av tiltakene gikk til
infrastruktur, ti prosent til planlegging, fem prosent til informasjon, fire prosent
til kjøretøy og to prosent til drift/vedlikehold. Til sammenligning har en
tilsvarende tilskuddsordning i Sverige vært på 2 milliarder SEK i løpet av en
tiårsperiode (Tennøy & Hanssen, 2007).

Brukermedvirkning

I prosesser før planer og regler blir bestemt deltar gjerne brukere i
referansegrupper eller har annen kontakt for å gi innspill og for kvalitetssikring.
Politisk ledelse i Samferdselsdepartementet leder et diskusjons- og
informasjonsforum på nasjonalt nivå. Deltakere er funksjonshemmedes
organisasjoner, operatører, underliggende transportetater,
Samferdselsdepartementet, Deltasenteret, Statens råd for funksjonshemmede og
Nasjonalt dokumentasjonssenter. Også Jernbaneverket har en referansegruppe
som blant annet består av Norges Handikapforbund, Norges Blindeforbund,
Transportbedriftenes Landsforening, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
samt operatører som NSB og Flytoget. Tilsvarende referansegruppe har også
Avinor og Vegdirektoratet. De fleste fylkeskommunene samarbeider også med
organisasjoner hvor representanter gir innspill i fylkeskommunenes saker og
prosjekter (Leiren og Kolbjørnsen 2008). Dette kan dreie seg om samarbeid med
organisasjoner som; Norges Blindeforbund, Norges Handikapforbund,
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Samarbeidsforumet av
funksjonshemmedes organisasjoner, eller fylkesråd for funksjonshemmede i
styringsgrupper. Den uformelle kontakten bærer preg av å være en forespørsel
om noe konkret fylkeskommunen jobber med «der og da», mens det formelle
samarbeidet skjer i form av planlagte møter og ved at de er representert i
arbeidsgrupper som for eksempel jobber med å utrede tiltak for universell
utforming.



Konkrete tiltak

Gjennomgangen ovenfor beskriver europeiske og norske rammebetingelser,
hvem aktørene er og hvilke virkemidler de har til disposisjon. I denne delen vil
vi gi konkrete eksempler på tiltak for universell utforming av
kollektivtransportsystemet og forklare hvorfor disse tiltakene faller innunder
begrepet universell utforming.

Eksempler på prosjekter der fylkeskommuner i samarbeid med andre aktører
forsøker å gjøre flere elementer i en transportkjede så tilgjengelige som mulig, er
enkelte trikke- og busslinjer i Oslo, Unibuss-prosjektet i Drammen og
Metrobusslinjer i Kristiansand. I Oslo og Kristiansand startet arbeidet med
høystandard holdeplasser og laventrébusser (og trikker i Oslo) på nittitallet, men
hovedtilretteleggingen av de utvalgte linjene har skjedd etter 2006. I Drammen
har de utvalgte linjene blitt tilrettelagt de siste få årene i forbindelse med et
konsept kalt «Unibuss» som har hatt god markedsføring. Arbeidet med dette
prosjektet begynte i 2002.



Tabell 5. Tiltak på de aktuelle linjene. Kilde: Fearnley mfl 2009

Byer Drammen Kristiansand Oslo

Linjer
Linje 3 (Fjell-
Kastanjesletta), Linje 6
(Fjell-Liejordet), Linje 4
(Vinnes-Åskollen)

Bussmetro M3 (Søm-
Kvadraturen-Slettheia),
Bussmetro M2 (Hånes-
Kvadraturen-Voiebyen)

Busslinje 37, trikkelinje
17 og 18 (Jernbanetorget-
Rikshospitalet)

Tiltak på holdeplassen

Adkomst til holdeplass
uten fysiske hindringer x x x

Ledelinjer (ruglete spor
på bakken for blinde og
svaksynte) på
holdeplassen

x x x

Lehus på holdeplassen x x x

Sitteplass på
holdeplassen x x x

Tidsangivelse på digital
tavle på holdeplassen
som oppgir når
bussen/trikken faktisk
kommer

x

God belysning på
holdeplassen x x

At holdeplassen er høy x x x

Tiltak på buseen/trikken

Bussen/trikken er tydelig
merket med navn og
linjenummer utenpå

x x x

Bussen/trikken har plass
til barnevogn, sykkel,
rullestol

x x x

Bussen/trikken har lavt
gulv for å lette påstigning x x x

Holdeplassopprop i
bussen/trikken x x

Tabellen ovenfor er hentet fra en undersøkelse hvor hovedfokuset er på tiltak
som gjelder alle passasjerer, og i mindre grad spesialløsninger rettet mot enkelte
grupper. Til tross for dette er for eksempel ledelinjer for blinde og svaksynte



inkludert i oversikten. Grunnen er at dette gir informasjon om hvor bussen
stopper på holdeplassen og dermed er informativt også for reisende som ikke har
synshemminger. Ved at påstigende vet hvor bussdøra vil være i forhold til
holdeplassen kan ombordstigningen gå raskere. Til forskjell er heis for rullestol
på busser med høy entré ikke tatt med. Grunnen er at en slik løsning kun er rettet
mot rullestolbrukere. Legges Syse-utvalgets definisjon til grunn, burde imidlertid
også slike spesialtiltak ha vært inkludert. Sanntidsinformasjonssystemet er et
annet tiltak som flere stiller spørsmålstegn ved. Dette er tatt med som et tiltak for
universell utforming fordi det for eksempel gir informasjon på digital skjerm
som gjør at folk slipper å myse mot en rutetabell inne i et lehus, og fordi det gir
oppdatert informasjon som er lett å forstå.

Eksemplene er hentet fra byområder, fordi det er først og fremst i byområder
fylkeskommunene har satt i gang tiltak med universell utforming av
kollektivtransporten. Dette er ikke tilfeldig. Tilgjengelighetsprogrammet BRA
2006-2009, som fylkeskommunene søker om ressurser til prosjekter fra,
vektlegger kostnadseffektive løsninger, det vil si at ruter med flest passasjerer
prioriteres. Til sammenligning med de andre nordiske landene har Norge et mer
spredt bosetningsmønster og i en spørreundersøkelse er Norge det eneste landet
som svarer at de prioriterer by framfor land (Hanssen & Nielsen, 2008).

Samfunnsøkonomisk nytte

Denne delen bygger på Fearnley mfl. (2009), hvor det ble undersøkt hvordan
passasjerer oppfatter tiltak for universell utforming i kollektivtransporten, og den
kvantifiserte nytten passasjerene har av ulike typer tiltak for universell
utforming.

Studien viste hvordan trafikantene opplever tiltak som skal bedre
tilgjengeligheten gjennom universell utforming av kollektivtrafikken: Legger de
reisende merke til tiltakene som bidrar til universell utforming? Opplever de
tiltakene som en generell kvalitetsheving? Kan tiltakene på sikt føre til at folk
reiser mer kollektivt? Undersøkelsen kaster lys over hvordan ulike
passasjergrupper opplever forbedringene, og viser at det er mulig å kvantifisere
nytten av ulike tilgjengelighetstiltak slik at disse kan inkluderes i et
nyttekostnadsrammeverk.



Passasjerenes oppfatning

Funnene som presenteres i dette punktet, er basert på en spørreundersøkelse som
ble delt ut på utvalgte linjer i byene Drammen, Kristiansand og Oslo (heretter
kalt ombordundersøkelsen). De tre byene ble valgt fordi disse har gjennomført
betydelige kollektivløft i form av universelle utformingstiltak. I Oslo og
Kristiansand startet arbeidet med høystandard holdeplasser og laventrébusser (og
trikker i Oslo) på nittitallet, men hovedtilretteleggingen av de utvalgte linjene
har skjedd i perioden 2007-9. Også i Drammen har de utvalgte linjene blitt
tilrettelagt de siste årene i forbindelse med et konsept kalt «Unibuss» som har
hatt god markedsføring. Arbeidet med dette prosjektet begynte i 2002.

I ombordundersøkelsen, som ble gjennomført i mars 2009, ble et spørreskjema
delt ut til et tilfeldig utvalg av personer over 16 år på utvalgte høykvalitetslinjer i
hver av byene. Foruten bakgrunnsspørsmål om alder og kjønn, besto
spørreskjemaet av spørsmål om reisefrekvens, spørsmål knyttet til opplevde
vansker forbundet med det å foreta reiser – både på den aktuelle linjen og mer
generelt – og spørsmål om de reisende hadde lagt merke til ulike utbedringer
som var gjennomført på linjen. De ble også bedt om å gi en vurdering av
hvorvidt disse tiltakene hadde gjort det enklere for dem å reise på den aktuelle
strekningen. Videre ble respondentene bedt om å vurdere om tiltakene er
generelle kvalitetstiltak eller om de først og fremst retter seg mot trafikanter med
spesielle behov, og hvorvidt de gjennomførte tiltakene har bidratt til at de reiser
mer kollektivt. Til slutt ble de bedt om å vurdere i hvilken grad spesifikke tiltak
ville ha gjort det enklere for dem å reise på den aktuelle strekningen.
Svarprosenten var på 51 samlet, men var høyere i Kristiansand enn i de to andre
byene. Snittalderen på respondentene var 29 år og med en overvekt av kvinner
og hyppige reisende, noe som passer med funnene om den typiske
kollektivreisende fra den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2005 (a). 13 prosent
av respondentene oppga at de har en eller annen form for problemer med å reise
kollektivt.

Formålet med undersøkelsen var å finne ut i hvilken grad tiltak for universell
utforming blir lagt merke, derfor ble følgende spørsmål stilt: «Opplever du at
kvaliteten på kollektivtransporten på denne strekningen har økt, eller er bedre
enn på andre strekninger?» Figur 2 gjengir resultatene. Verdiene i figuren, og i
følgende figurer, er oppgitt i prosent av antall gyldige svar fra de aktuelle byene.

Resultatene viser at trafikantene i større grad har opplevd kvalitetsøkning i
Oslo og Drammen enn i Kristiansand, og kan forklares med en del problemer i



Kristiansand. Opprinnelig var Kristiansand én av svært få byer i Norge med
sanntidssystem. Det ble innført i 2003. Imidlertid ble dette fjernet høsten 2008
på grunn av tekniske problemer med systemet. Dermed forsvant en rekke viktige
informasjonsfunksjoner idet sanntidssystemet inkluderte digitale
informasjonstavler på holdeplasser og i busser, samt høyttalerinformasjon om
bord i bussene.

Folks oppfatninger

Oppleveler du kvalitetsforbedringer på linja?

Oslo
Drammen

Kristiansand
Figur	2.	Reisendes	oppfatning	om	opplevd	kvalitetsforbedring.	Svarfordeling	i	prosent,	N	=	805.



Cirka én av tre opplever kvaliteten som bedret eller bedre enn på øvrige
strekninger på de aktuelle strekningene i Oslo og Drammen. Når det gjelder
inntrykket blant de reisende generelt og blant dem som må kunne sies å være
målgruppen for en del av tiltakene, er det ingen signifikant forskjell i hvordan de
svarer. De som oppgir å ha et konkret problem/funksjonshemming som gjør det
vanskelig for dem å reise kollektivt, svarer omtrent som det øvrige utvalget.

Figur 3a og b viser at langt flere oppgir å ha lagt merke til konkrete tiltak, når
de nevnes. Det tiltaket som klart flest har lagt merke til, er sanntidsinformasjon
på tavle. (Da undersøkelsen ble gjennomført, fungerte dette tiltaket bare i Oslo
blant byene i utvalget.) Et flertall har også lagt merke til lehus og sitteplass på
holdeplassene, og spesielt gjelder dette for Oslo. Figurene viser at tiltakene
ombord på bussen/trikken har blitt lagt merke til i større grad enn tiltakene på
holdeplassene. Dette kan ha en sammenheng med at spørreskjemaene i stor grad
ble besvart på transportmiddelet. Det var da lett «å heve blikket» og legge merke
til tiltakene som var til stede ombord. Igjen er det ingen signifikant forskjell
mellom trafikanter som har oppgitt å ha problemer med å benytte
kollektivtransport, og de som ikke har oppgitt dette. Tendensen i svarene er
sammenfallende.



Figur	3a	og	b.	Fordeling	av	bekreftende	svar	på	spørsmålet	om	trafikantene	har	lagt	merke	til
tiltak	på	holdeplassen	(a)	og	på	kjøretøyet	(b).	Prosent.

Trafikantene ble spurt om tiltakene gir en generell kvalitetsheving eller om de
oppleves som rettet spesielt mot funksjonshemmede. Svarene fordelte seg som
vist i figur 4. I alle byene blir tiltakene i større grad oppfattet å være en generell
kvalitetsheving enn å være spesielt rettet mot folk med funksjonshemminger.
Dette bildet er klart sterkest i Oslo der nesten to av tre svarer at det oppleves som
en kvalitetsheving, mens bare 14 prosent mener tiltakene er rettet mot
funksjonshemmede. Forskjellene er mindre i de to andre byene, men er likevel
signifikant. Den store andelen «vet ikke»-svar i Kristiansand kan antakeligvis
forklares med de ovenfor nevnte problemene der.



Figur	4.	Svarfordeling	på	spørsmål	om	hvordan	trafikantene	opplever	tiltakene	for	universell
utforming	i	kollektivtransporten.	Prosent.

Trafikantene ble spurt om tiltakene bidro til at de reiste mer kollektivtransport.
Tabell 6 viser fordelingen av svar på spørsmål om tiltakene bidrar til at den
reisende velger å reise kollektivt. Omtrent halvparten av de spurte svarer at
tiltakene for universell utforming bidrar til at de reiser mer kollektivt. Selv om
det er noen forskjeller mellom byene, er det med bakgrunn i dette grunn til å anta
at tiltak for universell utforming bidrar til at flere kollektivreiser blir
gjennomført. Videre ble trafikantene spurt om å rangere ulike typer tiltak som
kan bidra til at de reiser mer kollektivt. Et klart flertall prioriterte lav pris, høy
punktlighet og deretter høy frekvens, framfor tilgjengelighetstiltak. Andre
studier finner at passasjerer prioriterer frekvens som bestemmende for i hvilken
grad de reiser kollektivt. At utfallet i denne undersøkelsen skiller seg ut, kan ha
sammenheng med at undersøkelsen ble gjort på linjer hvor standarden med tanke
på både utforming og frekvens er relativt høy.

Tabell 6. Svarfordeling på spørsmål om tiltakene bidrar til at trafikantene



reiser mer. Tall i prosent av gyldige svar i den enkelte by.

Oslo Drammen Kristiansand

Ja, i svært stor grad 9% 7% 6%

Ja, i stor grad 17% 24% 11%

Ja, i liten grad 24% 20% 18%

Nei 42% 40% 49%

Vet ikke 8% 9% 15%

Oppsummert tyder mye på at passasjerene ikke er så bevisste på tiltak for
universell utforming, men at de i overveiende grad opplever dem som generelle
kvalitetshevinger. Tiltakene bidrar i noen grad til økt bruk av kollektivtransport,
selv om andre typer tiltak (pris, punktlighet, frekvens) sannsynligvis er mer
effektive. Datagrunnlaget gir ingen holdepunkter for at trafikanter med ulike
former for problemer med å reise kollektivt vurderer tiltakene annerledes enn
trafikantene uten slike problemer.

Kvantifisering av nytte

Grunnlaget for beregninger av samfunnsøkonomiske gevinster av tiltak for
universell utforming, er trafikantenes verdsetting av disse tiltakene. Dette er et
felt det ikke er forsket mye på. Nossum og Killi (2006) identifiserte en håndfull
verdsettinger fra hele verden, som de sammenfattet og justerte til norske
anbefalinger. Senere har Currie og Wallis (2007) dokumentert ytterligere
verdstettinger og etterspørselsvirkninger av “’soft’ bus vehicle improvements”.

Verdsettingsstudien vi gjennomførte i Fearnley mfl. (2009) er en Stated
Preference-undersøkelsexviii blant et utvalg kollektivtrafikanter på de samme
strekningene som i ombordundersøkelsen. I denne undersøkelsen ble det
fokusert på å finne trafikantenes betalingsvilje for enkelttiltak som omfattes av
begrepet universell utforming, i tillegg til beregning av betalingsvilje for
universelt utformede kollektivruter (altså pakken av forbedringer og
oppgraderinger). Betalingsviljen gir et uttrykk for konsumentnytten i en
nyttekostnadsanalyse, og er for våre formål det viktigste nytteelementet i en
nyttekostnadsanalyse. Det er altså ikke snakk om en faktisk betaling, men et
uttrykk for gevinstene ved tiltakenexix.



Spørreskjemaet var et egenadministrert internettskjema som til en viss grad
var skreddersydd hver enkelt respondent. For å supplere de egenadministrerte
intervjuene, ble det også gjennomført noen intervjuer med assistanse.
Rekrutteringen skjedde direkte på transportmidlet eller på holdeplassene på de
utvalgte buss- og trikkerutene i Oslo, Drammen og Kristiansand. Til sammen ble
det delt ut 7463 invitasjoner til å delta i undersøkelsen. Bare 408 personer er
med i analysen, noe som utgjør en svarprosent på 5,5 prosent. Dette er en svært
lav svarprosent, og årsaken ligger i den vanskelige rekrutteringen av passasjerer
om bord til å delta på en internettundersøkelse, men det absolutte antallet svar er
vurdert som høyt nok til å gjøre analyser av god kvalitet.



Figur	5.	Eksempel	på	skjermbilde	av	parvise	valg	i	stated	preference-undersøkelsen.

Gjennom sekvenser av parvise valg har respondentene tilkjennegitt sine
preferanser og prioriteringer av ulike typer tiltak. Et eksempel på slike valg er
gjengitt i figur 5. I analysene beregnes hvor mye de ulike egenskapene ved
reisen betyr for valgene. Det relative forholdet mellom pris og tiltakene for
universell utforming tolkes som verdsetting.

I tillegg til slike valgsekvenser ble respondentene spurt direktexx om
betalingsvillighet for lys på holdeplass, hele reisen universelt utformet, samt
universelt utformet holdeplass og kjøretøy. Tabell 7 gjengir de beregnede
verdsettingene for tiltakene, og viser at det er til dels stor betalingsvillighet for
tiltak for universell utforming blant kollektivtrafikantene.



Tabell 7. Verdsettinger av ulike tiltak for universell utforming, kroner pr
reise, 2009-priser.

Verdsettinger basert på valgeksperimenter Verdsetting

Informasjon på holdeplassen

Kart over lokalt område 0,43

Opprop over høytaler om avvik fra rutetabell 0,69

Lysskjerm med sanntidsinformasjon 4,05

Kombinasjon: Kart, opprop og lyskjerm 4,62

Informasjon ombord på transportmiddelet

Opprop av neste holdeplass 3,62

Lysskjerm viser neste holdeplass 3,67

Kombinasjon: Både opprop og lysskjerm 4,20

Bedre på- og avstigning

Lavgulv uten tilpasset holdeplass 1,67

Lavgulv med tilpasset holdeplass 2,07

Leskur på holdeplassen

Leskur uten sitteplass 3,12

Leskur med sitteplass 5,10

Renhold og is-/snefjerning på holdeplassen

Tilfredsstillende renhold på holdeplassen 3,62

Tilfredstillende fjerning av snø og is på holdeplassen 4,97

Verdsetting basert på betinget verdsetting

Lys på holdeplass 2,82

Hele reisen universelt utformet 3,82

Universelt utformet holdeplass og kjøretøy 4,35

Et interessant poeng er at verdsettingene av pakker av tiltak er lavere enn
summen av de enkelte tiltakene. For eksempel er verdsettingen av pakken «kart,
opprop og lysskjerm» på holdeplass 4,62 kroner, mens lysskjermen med
sanntidsinformasjon alene er verdsatt til 4,05 kroner, oppropet alene til 0,69
kroner og kartet til 0,43 kroner. Dette kan forklares på flere ulike måter. En



forklaring er at tiltakene delvis er substitutter. En annen forklaring er knyttet til
pakkeeffekter og budsjettbeskrankninger, altså at trafikantene ikke har uendelig
med penger til denne typen tiltak, eller at ekstranytten blir mindre og mindre jo
flere tiltak som er iverksatt (avtakende grensenytte). Årsaken kan også være at
trafikantene som deltok i undersøkelsen allerede har mange av de tiltakene som
det ble spurt om, og at betalingsviljen som er oppgitt derfor er et uttrykk for
betalingsviljen for de tiltakene de ikke allerede har. Dette siste poenget er også
årsaken til at verdsettingen av å få hele reisen universelt utformet, bare er ca fire
kroner. Som nevnt, var utvalget trafikanter på linjer med svært høy standard i
utgangspunktet, og dermed nyter de allerede godt av mange av tiltakene som
verdsettes. Det er altså den ytterligere forbedringen til full universell utforming
som gir nytte tilsvarende fire kroner.

Hva kan vi bruke denne kunnskapen til?

Når det er dokumentert at tiltak for universell utforming er til nytte for de fleste
av dagens passasjerer, er det vanskelig å forstå at motivasjonen for slike tiltak
hovedsakelig kommer fra offentlig gitte minimumskrav og -standarder. Analyser
i Odeck mfl. (2010) viser at dette også er tiltak som kan være lønnsomme i seg
selv, i samfunnsøkonomisk forstand.

Fearnley og Killi (2006) har utviklet Vegdirektoratets veileder for
nyttekostnadsberegning av mindre kollektivtransporttiltak. De viser at det er
forholdsvis enkelt å nyttekostnadsberegne slike tiltak, gitt at man har etablerte
verdsettinger (eller betalingsvillighet) for tiltakene og kunnskap om deres
kostnader og levetid. Det kreves kun et svært begrenset antall lokale data, som
passasjertall. Med dette som utgangspunkt, viste Fearnley (2007) hvordan
lønnsomheten for tre enkle tiltak kan beregnes. En tilsvarende sammenstilling er
gjengitt i figur 6, men med de nye (høyere) verdsettingene som er dokumentert i
forrige avsnitt. De baserer seg på veilederens standardverdier for tiltakenes
kostnader og levetid. De viktigste forutsetningene som ligger til grunn for
figuren, er gjengitt i tabell 8 under figuren.



Figur	6.	Nytte	pr	tilskuddskrone	over	25	år	ved	fire	enkle	holdeplasstiltak	avhengig	av	antallet
passasjerer	som	benytter	holdeplassen.

Tabell 8. Forutsetninger som ligger til grunn for Figur 6. Verdsettingene er i
kroner pr reise. Alle beløp er i 2009-priser.

Verdsetting Investeringskostnad Årlig kostnad Levetid

Snørydding 4,97 0 8 000 Løpende

Renhold på
holdeplass 3,62 0 5 000 Løpende

Belysning på
holdeplass 2,82 25 000 3 000 15

Leskur på
holdeplass 5,10 100 000 8 000 15

Figuren viser, enkelt fortalt, hvor mange kroner samfunnet får igjen for hver
krone brukt på de enkelte tiltakene – i tillegg til den investerte kronen. Idet
linjene kryper over 0 (null) på y-aksen, er tiltakene lønnsomme ut i fra
samfunnsøkonomiske kriterier, og summen av nytteelementene er større enn
kostnadene og ulempene.

Med bakgrunn i denne undersøkelsen, ser det ut til at det skal
bemerkelsesverdig lite passasjergrunnlag til før denne type tiltak gir svært god
lønnsomhet. Allerede ved 5000 passasjerer pr år (eller 10-20 pr dag) er både
belysning, renhold/snømåking og lehus med sitteplass samfunnsøkonomisk
lønnsomme tiltak på holdeplassen. Trafikantenes nytte av tiltakene er større enn
kostnadene. Opplysning, renhold og snørydding er lønnsomt allerede ved ca 5-
10 passasjerer pr dag, og må derfor antas å være lønnsomme tiltak bortimot
overalt. Det er sjelden innenfor samferdsel at en finner så lønnsomme prosjekter.
Nasjonal transportplan (NTP, 2010) inneholder for eksempel en lang rekke
ulønnsomme prosjekter, beregnet etter samme prinsipper som i figur 6.



Dette er tiltak som både kan vurderes som generelle kvalitetsforbedringer, og
som tiltak for universell utforming. I de foregående kapitlene har vi imidlertid
dokumentert at det ikke er noe klart skille mellom tiltak for å bedre kvaliteten
generelt og tiltak for universell utforming. Når man ser bort fra
spesialtilpasninger som heis for rullestol eller blindeskrift, er de langt fleste tiltak
for bedre kollektivtransport også å regne for tiltak for mer universell
tilgjengelighet.

Utfordringer

Gjennomgangen av universell utforming i samferdselssektoren viser at dette er et
ambisiøst mål. Selv om arbeidet er i gang, er det en lang veg å gå før
kollektivtransportsystemet er tilrettelagt og utformet slik at «alle» kan bruke det.
Økonomien er begrenset, det er behov for økt kompetanse, vintervedlikeholdet
byr på ekstra utfordringer og sektoren er kompleks i og med at svært mange
aktører er involvert. Det krever at planleggere på overordnet nivå, utbyggere og
de som leverer tjenester gjør sin del – og at alle ledd henger sammen. Samtidig
er transport en del av en bredere politikk om utdanning, arbeid, helse og sosial.
Transport er ikke bare et mål i seg selv, men nødvendig for å nå andre mål. Disse
målene omfattes av andre sektorer hvor andre departementer og etater har
ansvaret.

Det kan synes som at organiseringen i sektoren er til hinder for universell
utforming – at problemet er organisatorisk og ikke praktisk eller teknisk. Ifølge
Hanssen og Nielsen (2008) er ansvarsdelingen mer oppdelt, kommunene spiller
en svakere rolle og staten har et mindre utviklet støtteapparat for
kollektivtransport i Norge enn i de andre nordiske landene. En mulighet å møte
utfordringene på er derfor å se på forutsettninger for et samordnet, enkelt og
brukervennlig system for kombinert linje og bestillingstrafikk med enhetlig
informasjon og enkel betaling.

Et annet aspekt gjelder det som innenfor nyinstitusjonell teori kalles
stiavhengighet. Iverksetting av universell utforming møter en holdning om at
«sånn har vi alltid gjort det, hvorfor skal vi endre dette nå?» Studier (Leiren &
Kolbjørnsen, 2008; Nørve mfl., 2010) finner at mye har skjedd i løpet av de siste
årene. I Samferdselsdepartementet og nasjonale etater tas universell utforming
på alvor. Imidlertid er det et behov for økt bevisstgjøring og kompetanse
nedover i systemet. Samtidig er tiltak for universell utforming et



kostnadsspørsmål som handler om prioriteringer innenfor begrensede
rammebetingelser. Fearnley mfl (2009) viser imidlertid at den
samfunnsøkonomiske nytten av kollektivtransporttiltak kan øke ved å inkludere
slike tiltak i analysene.
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Kapittel 13

Hva mener brukerne om universell utforming i
kollektivtrafikken?

Beate Elvebakk
Transportøkonomisk institutt
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Innledning

Med endrede familiestrukturer og arbeidsforhold er mobilitet en stadig viktigere
forutsetning for å kunne delta i samfunnet på en fullverdig måte. I de senere
årene har det derfor blitt forsket på hvordan manglende mulighet til å være mobil
kan føre til sosial eksklusjon (Cass, Shove & Urry, 2005). Church m.fl. (2000)
definerer sosial eksklusjon som en situasjon der personer ikke er i stand til å
delta i aktiviteter som er normale i samfunnet de tilhører, til tross for at de selv
ønsker å delta. Funksjonshemninger kan være en årsak til at deler av
befolkningen ikke er i stand til å ta seg rundt på lik linje med andre, og dermed
blir ekskluderte (ibid.).

Den klassiske forståelsen av funksjonshemning er den «medisinske
modellen», som ser funksjonshemning som en egenskap ved individet, som man
bør forsøke å kurere eller redusere. Den såkalte «sosiale modellen» hevder
derimot at funksjonshemning er sosialt konstruert, og oppstår i samspillet
mellom individ og samfunn. Modellen benekter ikke at funksjonshemninger har
en medisinsk realitet, men understreker at samfunnet bidrar til å marginalisere
funksjonshemmede (Bromley et al., 2007). Et annet, og kanskje mindre
kontroversielt, begrep som er blitt brukt er «arkitektonisk funksjonshemning»
(Hanson, 2004), som hevder at fysisk design kan skape barrierer for deltakelse.
Fra et slikt perspektiv kan for eksempel dårlig utformet kollektivtransport skape
funksjonshemninger, fordi den kan føre til at visse grupper ikke kan benytte
kollektivtransport, og dermed ikke er i stand til å delta i samfunnet på linje med
andre. Slik sett er ikke funksjonshemning nødvendigvis er et permanent trekk
ved en person, og man kunne si at kollektivpassasjerer med barnevogn eller tung
bagasje i en viss forstand også er forbigående funksjonshemmede. Dårlig
arkitektonisk utforming, som bratte trapper, smale passasjer og systemer som er
vanskelige å navigere i, kan da produsere mange funksjonshemmede (ibid.).

I Storbritannia er det anslått at hver femte voksen er funksjonshemmet, og at
to tredjedeler av disse er over 60 år (Hanson, 2004). I en norsk undersøkelse
basert på selvrapportering, oppgir 15 prosent av befolkningen i yrkesaktiv alder
at de har en funksjonshemning. I aldersgruppen 50-65 år er andelen 30 prosent
(Samfunnsspeilet, 2004). I mange vestlige land nærmer gruppen over 65 seg nå



15 prosent av befolkningen (Crews & Zavotka, 2006). I Norge er dette tallet
allerede passert, og andelen forventes å øke betraktelig frem mot 2020
(Folkehelseinstituttet). Med en aldrende befolkning vil man anta at gruppen av
personer som har problemer med å benytte seg av kollektivtrafikken vil øke
kraftig i årene fremover.

Universell utforming eller tilgjengelighet er tatt inn i lovgivningen i mange
land (Tennøy & Leiren, 2008), og myndigheter og transportselskaper er derfor
ofte forpliktet til å sørge for at offentlig transport er tilgjengelig for de fleste
grupper. Imidlertid er dette ikke i seg selv en garanti for tilgjengelighet, ettersom
implementeringen kan være mangelfull. Herriot (2011) peker på at en grunn til
dette kan være at brukerkonsultasjoner ofte finner sted på et sent stadium i
designprosessen, slik at feil vanskelig kan rettes opp. Det at tilgjengelighet er
lovefestet, er ikke i seg selv en garanti for at systemene er tilgjengelige. Og selv
om man forsøker å gjøre systemer tilgjengelige, er det ikke gitt at tiltakene man
benytter faktisk virker.

Dette kapitlet vil se på effektene av universell utforming av kollektivtransport,
både for funksjonshemmede og andre passasjerer. Første del ser på hvordan
tiltak for universell utforming oppfattes av passasjerer generelt, og hvorvidt slike
tiltak kan føre til økt kollektivbruk. Andre del ser mer spesielt på hvordan slike
tiltak påvirker reiseopplevelsen for funksjonshemmede, og hva som skal til for at
funksjonshemmede skal kunne bruke kollektivtransport på linje med andre
borgere.

For å belyse dette spørsmålet, vil vi særlig vil vi støtte oss på en evaluering
Transportøkonomisk institutt (TØI) gjennomførte i perioden 2010 - 2012
(Aarhaug et al., 2011 og Aarhaug & Elvebakk, 2012), men også benytte oss av
andre studier. TØIs evaluering var en før- og etterundersøkelse av tiltak som fikk
støtte gjennom tilskuddsordningen for bedre tilgjengelighet i kollektivtrafikken i
kommunesektoren. Tiltakene som ble vurdert var utbedringer av
bussholdeplasser i Fredrikstad, Stavanger, Kristiansand og Trondheim.
Undersøkelsen besto av følgestudierxxi, surveyundersøkelser, intervjuer med
førere, samt gjennomgang av statistisk materiale fra Statistisk sentralbyrå og
spesialuttak fra den nasjonale reisevaneundersøkelsen, litteraturgjennomgang og
analyse av passasjerstatistikk fra kollektivtransportselskapene.

Uklart om flere vil begynne å reise med kollektivtransport



Undersøkelsen konkluderte at det usikkert, men sannsynlig at om de studerte
tiltakene for universell utforming fører til flere reisende. Det finnes flere kilder
med anekdotiske bevis på at denne typen tiltak medfører flere reisende (se for
eksempel Ruud et al., 2009; Fearnley et al., 2010 osv ). Typisk er disse
konklusjonene basert på spørreundersøkelser utført i etterkant av en utbedring
med spørsmål av typen «reiser du mer med kollektivtransport nå enn du gjorde
(før tiltaket ble introdusert).» Av to årsaker vil slike undersøkelser nesten alltid
gi positive svar. Den første er et positivt bias i besvarelsen, altså den som svarer
tenker: «jeg synes tiltaket er positivt, så jeg svarer positivt, fordi det gjør seg
godt i en evaluering av tiltakene». Den andre årsaken er at det faktisk er flere
passasjerer, men at dette skyldes helt andre forhold enn de relevante tiltakene.
Her er det to effekter som spiller inn. Den ene er alderseffekten. De som reiser
kollektivt har en bestemt aldersprofil, det er en overvekt av kvinner og
medianalderen er typisk i første halvdel av tyveårene. Dette gjør at det hele tiden
kommer inn nye passasjerer i kollektivtransportsystemet, for eksempel ved at
studenter flytter til byen. Den andre effekten er en kohortseffekt, det vil si at de
som er i en gitt aldersgruppe nå, oppfører seg annerledes enn de som var i den
samme aldersgruppen gjorde tidligere. For eksempel at de som ble født på 1970-
tallet tok førerkort tidligere enn de som ble født på 1980-tallet. Mellom
reisevaneundersøkelsene i 1985 og 2009 ser vi spor både av alderseffekten, og
av kohortseffekten (Hjorthol, 2012). Konsekvenser av disse effektene finner vi
også igjen i passasjertallene, det er altså en generell trend i retning av at flere
reiser kollektivt (se RVU 2009, eller Aarhaug et al., 2012). Denne trenden ligger
til grunn, uavhengig av om det gjennomføres tiltak for universell utforming i
kollektivtrafikken. Dette betyr selvfølgelig ikke at universell utforming og god
design ikke kan føre til flere reisende.

Et godt dokumentert eksempel på at også estetiske tiltak og bedre utforming
appellerer til kollektivreisende, er et naturlig eksperiment som har funnet sted i
Napoli (Cascetta & Carteni, 2012). Her har Campania-regionen i Italia bygd ut et
nytt metrosystem. Dette nye metrosystemet har nye traseer, men overlapper flere
steder med det tradisjonelle togsystemet. Altså dekker det nye metrosystemet
flere kombinasjoner av reisemål som også blir dekket av toget. Passasjerene som
skal reise mellom disse reisemålene har et reelt valg mellom tog og metro.
Dermed kan en bruke disse overlappene for å teste folks preferanser for
transportmiddel, med lik pris, men ulik hastighet og design. Foretrekker de
metroen, som tar noe lengre tid (3 prosent i snitt for de studerte reisene), men har
en bedre utforming eller det tradisjonelle toget? Svaret Cascetta og Carteni



(2012) finner er at 69 prosent velger å ta metroen, mens 31 prosent velger toget.
Denne studien viser altså at de fleste velger å reise med metroen, som er bedre

designet, men gir lengre reisetid, enn med toget. Altså kan utformingstiltak
påvirke folks reisemiddelvalg og føre til flere reisende

Det er imidlertid usikkert om det å heve noen holdeplasskanter langs en helt
vanlig busslinje i Norge, som blir trafikkert med et ordinært bussmateriell, vil
kunne forventes å gi de samme effektene som et nytt, arkitektdesignet system
som i Napoli. Og som Cascetta og Cartenis studie viser, medfører selv ikke en
nybygging til mange milliarder en total markedsdominans

Poenget med dette italienske eksemplet er å si at det skal mer enn en pen
holdeplass til for at folk skal velge å reise kollektivt, men det hjelper med god og
universelt utformet design. Mange av dem som ikke reiser kollektivt i dag, ser på
det å reise kollektivt som et mindreverdig gode. Det å reise med bil oppfattes
som mer komfortabelt, raskere og mer pålitelig. I tillegg underestimerer mange
de faktiske kostnadene ved å kjøre bil, slik at bil ikke fremstår som særlig dyrt
sammenlignet med det å reise kollektivt. Ønsker man at kollektivandelen skal bli
høyere, må en ta disse utfordringene på alvor.

Kanskje mindre frafall fra kollektivtransport

Den typiske kollektivreisende er en ung kvinne som er bosatt i en av de største
byene i landet, med lav personlig inntekt (Vågane m.fl.2011).
Befolkningsstrukturen i Norge har endret seg, og kollektivtilbudet har blitt bedre
i de største byene. Dette er viktige strukturelle drivkrefter som bidrar til økt
trafikkvolum med kollektivtrafikk i byene (Vågane et al., 2011; Hjorthol, 2012).
Samtidig med dette er det en politisk målsetning at all vekst i trafikkvolum som
følge av befolkningsvekst skal tas med kollektivtransport, gange og sykkel
(Etatenes forslag til NTP, 2014-23). For å nå dette målet, må flere kunne benytte
seg av kollektivsystemet. Veksten i befolkning kommer ikke utelukkende i
gjennom at de befolkningsgruppene som i dag benytter kollektivtransport blir
større, men særlig ved at de eldre utgjør en stadig større andel av befolkningen.
Her kommer universell utforming inn som ett viktig moment. Universell
utforming er ett av flere virkemidler som kan benyttes for at flere skal kunne
benytte kollektivtilbudet lengre.

Våre undersøkelser viste at de vanligste oppgitte årsakene til problemer med å
reise kollektivt er tung bagasje og barnevogn. Disse er ikke funksjonshemninger



i seg selv, men likevel utgjør det en barriere for å reise kollektivt. Når tiltak for
universell utforming bidrar til at barrierene for å reise kollektivt senkes, bidrar
de også til å redusere den utstøtingseffekten som ligger i et lite tilrettelagt
kollektivsystem. Historien kan være, fordi kollektivtilbudet i mitt nabolag er så
godt tilrettelagt at jeg kan ta med meg barnevogna på bussen, trenger jeg ikke å
kjøpe bil for å kjøre til barnehagen.

Altså kan det viktigste bidraget fra universell utforming til endret
reisemiddelfordeling være å redusere det frafallet som ellers ville ha funnet sted,
snarere enn å trekke flere nye reisende inn til kollektivtrafikken. Tankegangen er
at hvis en i større grad får mulighet til å reise kollektivt også når en ikke skal til
jobb eller skole, utsetter man, eller avstår helt fra å kjøpe bil. Med færre biler per
husholdning, vil en også forvente at terskelen for å benytte bil til daglige reiser
blir høyere. Fra Hjorthol (2012) vet vi at en av de beslutningene som påvirker
reisemiddelvalget mest er kjøp av bil. Kan det utsettes kan man oppnå en mindre
bilbasert reisemiddelfordeling.

Lite trolig at tiltakene hjelper så mange at de lønner seg,
men det er god samfunnsøkonomi

Når vi snakker om at noe lønner seg, snakker vi om to ting. Det ene er de
bedriftsøkonomis/privatøkonomiske vurderingene hvor vi ser på pengeverdier.
Det andre er samfunnsøkonomiske vurderinger, hvor vi ser på «nytte», som
inkluderer en verdsetting av goder som ikke er prissatt, som det å stå under tak å
vente på bussen i regnvær. Samfunnsøkonomiske vurderinger gjøres som regel i
form av såkalte nyttekostnadsanalyser hvor en summerer nytten (både i form av
inntekter og annen nytte) av et tiltak og ser dette i forhold til kostnadene ved å
iverksette tiltaket.

Det er lite som tyder på at tiltakene er bedriftsøkonomisk lønnsomme. Med
dette mener vi at typiske tiltak for universell utforming, selv om de skulle
resultere i at flere velger å reise kollektivt, koster så vidt mye at denne kostnaden
ikke blir dekket av de ekstra inntektene fra flere passasjerer. I det hele tatt er det
noe usikkert om tiltak for universell utforming resulterer i flere passasjerer. Noe
av grunnen til dette er at det er vanskelig å skille mellom effekter av ulike
faktorer, at endringene i passasjertall er små, og at universell utforming enten
blir innført stykkevis og delt, eller som en del av en større pakke som også
inneholder andre tiltak. Et busselskap som vurderer to ulike busstyper opp mot



hverandre, vil normalt forventes å velge de som er forventet å koste minst,
uavhengig av om de er universelt utformet eller ikke.

De samfunnsøkonomiske verdiene av universell utforming er imidlertid funnet
å være store, også i kollektivtransporten. Nyttekostnadsanalyser (NKA) av tiltak
for universell utforming er enkelt å gjennomføre (Fearnley et al., 2010; Odeck et
al., 2010). Fordi nytten av ulike tiltak for universell utforming er kjent og det er
etablert standarder for hvordan en skal gjennomføre slike utregninger. I praksis
trenger en bare å kjenne passasjertallet og kostnaden ved tiltaket for å kunne si
om et tiltak vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt eller ikke. Når en også vet at
verdsettingen av slike tiltak er relativt høy, også for personer uten
funksjonshemninger finner en at det er samfunnsøkonomisk fornuftig av det
offentlige å gripe inn og regulere kollektivtransportmarkedene, slik at aktørene
velger universelt utformede alternativer, der dette ikke er bedriftsøkonomisk
lønnsomt og bidrar med tiltak for å bedre den universelle utformingen av den
delen av transportsystemet som er under det offentliges ansvarsområde. Dette
kan skje enten ved å pålegge aktørene å bygge nye systemer universelt utformet,
eller ved å gripe inn og hel- eller delfinansiere utbedringer som bidrar til å gjøre
kollektivtrafikken mer universelt utformet, eller begge deler. I Norge blir begge
deler gjort.

Hvor universelt?

Selv om universell utforming av kollektivtransport er ment å være tiltak rettet
mot samtlige reisende, og oppfattes som positive tiltak av store grupper, innføres
de spesielt med henblikk på grupper som opplever problemer med å bruke
kollektive transportmidler, og da spesielt funksjonshemmede. For at tiltakene
skal være vellykkede, er det derfor spesielt viktig at de fungerer for denne
gruppen.
Her vil vi derfor se spesielt på hvordan slike tiltak fungerer – og noen ganger
ikke fungerer – for funksjonshemmede reisende. Spesielt vil vi fokusere på ting
som kan komme i veien for at tiltak fungerer etter hensikten, slik at lokale
forhold hindrer utformingen i å være universell. TØIs evaluering omfattet også
følgestudier, der funksjonshemmede ble fulgt av en observatør på en
kollektivreise fra dør til dør før og etter at bussholdeplasser var blitt oppgradert
til universell utformingsstandard, og det ble notert hvilke utfordringer og hindre
de møtte på veien.



Den gode nyheten er at tiltakene faktisk fungerer for brukergruppen. Mange
av tiltakene ble oppfattet som svært nyttige, og spesielt bevegelseshemmede
opplevde at reiseopplevelsen ble langt bedre etter at utbedringer var blitt
gjennomført. Både holdeplassene i seg selv, og overgangen mellom buss og
holdeplass var blitt langt enklere å håndtere for brukere i rullestol eller med
rullator. I TØIs studie var holdeplassene nå utformet slik at atkomsten var
barrierefri, og de var blitt hevet slik at ombordstigning til buss var enklere. For
blinde var det tilsvarende et fremskritt at ledelinjer viste vei til bussdører, og –
der dette var blitt installert – at leskur ga tydelig indikasjon på hvor holdeplassen
befant seg.

Slik sett er altså tiltakene en suksess. Men likevel fantes det fremdeles
problemer, og suksessen er dermed ikke ubetinget. For det første var det
fremdeles en del problemer på de utbedrede holdeplassene, spesielt for
synshemmede. For eksempel manglet stor og tydelig skilting, og rutetabeller var
trykket i så liten skrift at de ikke var leselige for svaksynte. I ett tilfelle fant vi
også at ruteinformasjonen var plassert så høyt at den ikke var tilgjengelig for
rullestolbrukere.

Generelt opplevde også synshemmede at utbedringene av holdeplasser
medførte forbedringer, men opplevelsen av forbedring var ikke like markant som
hos de bevegelseshemmede. Informantene i studien fant ofte de offisielle
tiltakene mindre optimale enn det som var tilfelle for bevegelseshemmede. Flere
ga utrykk for at de foretrakk leskur fremfor ledelinjer som markering av
holdeplass, og noen foretrakk også «naturlige» ledelinjer fremfor konstruerte,
som kunne være lette å overse, spesielt hvis renholdet var dårlig. Ledelinjer uten
kontrast hjelper blinde, men fungerer dårligere for svaksynte.

Det er vanskelig å si på bakgrunn av denne ene studien om de standardene
som i dag brukes for universell utforming fungerer dårligere for synshemmede
brukere enn for bevegelseshemmede (Fürst og Vogelauerxxii fant imidlertid at
tiltak for universell utforming i stor grad har fokusert på bevegelseshemmede).
Typiske problemer for synshemmede som skal benytte offentlige busser er: å
lokalisere holdeplass, å finne riktig buss (hvis flere stopper ved samme
holdeplass), bussbytte (eventuelt inkludert kryssing av vei) og å orientere seg på
bussterminaler (Golledge & Marston, 1999). Resultatene kan derfor også i noen
grad henge sammen med at det var holdeplasser som var fokus for utbedringene,
og at det kanskje ikke den fysiske utfordringen av selve holdeplassen som skaper
de aller største utfordringene for synshemmede. Men det fins uansett en del tiltak
som kunne hjelpe synshemmede, men som ikke er blitt tatt i bruk, som for



eksempel informasjonssystemer med lyd på holdeplass. AKTA-systemet som er
planlagt tatt i bruk i Trondheim er et omfattende system som vil være til
betydelig hjelp for synshemmede brukere (Tveit & Øvstedal, 2008)

Dette er konkrete mangler ved den universelle utformingen av den enkelte
holdeplassen, som relativt enkelt kan utbedres, hvis man anser det som ønskelig.

Imidlertid er andre problemer mer kompliserte, og går ut over utformingen av
enkeltstoppesteder. Et gjennomgående problem, som vi fant i alle byene, var at
bussene ikke stoppet nære nok inntil holdeplassen. Dette vil si at selv om
holdeplassen er hevet for å gjøre ombordstigning enklere kan det oppstå et så
stort mellomrom mellom holdeplassen og bussen, at ombordstigning uten
assistanse er umulig. Daamen m.fl. (2008) fant at mens et mellomrom på 2x2
(vertikalt x horisontalt) cm var overkommelig for de fleste rullestolbrukere,
hadde 50 prosent av dem store problemer hvis mellomrommet var 10x10 cm. De
anbefaler derfor bruk av rampe hvis mellomrommet er større en 5x2 cm.
Intervjuer med bussjåfører viste at dette var et problem man ofte var klar over,
men som var vanskelig å gjøre noe med. Ofte er nemlig innkjøringsvinkelen til
holdeplasser så krapp at det er vanskelig å legge bussen tilstrekkelig nærexxiii.

Achutan et al., (2010) påpeker at tilgjengelighetstiltak ofte dreier seg om tiltak
på makronivå, og ikke ta for seg hele reisen, mens hindringer ofte befinner seg
på mikronivå, slik som høye fortauskanter, bratte stigninger og smale fortau.
Wennberg m.fl. (2010) finner også at eldre ofte fremhever detaljer i nærmiljøet
som vesentlige for mobilitet. I tråd med dette var et annet moment som ble
trukket frem av bevegelseshemmede at vedlikehold og drift av holdeplasser har
stor betydning for tilgjengelighet. For eksempel vil viltvoksende vegetasjon
kunne danne hindringer selv om en holdeplass i utgangspunktet er tilgjengelig,
og vintervedlikehold er svært viktig for fremkommelighet. Dersom snø og is
ikke er ryddet bort på en tilfredsstillende måte, er det vanskelig for mennesker
med nedsatt førlighet å reise vinterstid. Ståhl m.fl. (2008) er en studie av eldres
mobilitet i eget nabolag, og rapporterer også at mangelfull snørydding er den
hyppigst oppgitte barrieren.

Vedlikehold er også svært viktig for synshemmede reisende. Vegetasjon eller
grus kan kamuflere ledelinjer og gjøre det vanskelig å orientere seg, og ledelinjer
vil dekkes av snø og is dersom man ikke aktivt motvirker dette. Dette viser til et
mer generelt problem: det er ikke tilstrekkelig at den fysiske infrastrukturen er
på plass; for at universell utforming virkelig skal fungere, er man avhengig av
kontinuerlig og bevisst oppfølging. For eksempel hender det relativt ofte at
automatisk holdeplassannonsering er ute av drift, og det varierer i hvilken grad



bussjåfører da velger å foreta annonseringen manuelt. Og, som vi allerede har
sett, er det mange tiltak som kun vil fungere dersom oppfølgingen er god nok.
Synshemmede møter for eksempel problemer hvis bussen ikke stopper ved
ledelinjer – og i så fall har ledelinjene ingen funksjon, eller virker mot sin
hensikt. Dette problemet er spesielt stort dersom mange busser stopper mer eller
mindre simultant ved samme holdeplass. Synshemmede vil da ofte ikke ha tid til
å identifisere den riktige bussen før den har forlatt holdeplassen.

Et annet problem, som også går ut over den enkelte tekniske løsningen, er
manglende standardisering. Synshemmede i TØIs studie påpekte at systemet
med ledelinjer ikke var standardisert, men at flere ulike løsninger ble benyttet i
samme by, noe som kunne gjøre systemet forvirrende og vanskelig å fortolke.
Siden følgestudiene fulgte de reisende gjennom hele reisen, fant man også
mange problemer som ikke var direkte knyttet til holdeplassene. For eksempel
kunne det mangle gode muligheter for å krysse veien i tilknytning til
stoppestedene, og i så fall er de fremdeles vanskelige å benytte.
Fotgjengeroverganger med lydsignal har vist seg å være et nyttig
orienteringshjelpemiddel for synshemmede (Scott et al., 2005). I et annet tilfelle
hadde en gangbro i nærheten av stoppestedet et ødelagt rekkverk, som ville gjøre
at en blind person ville få problemer, og i verste fall komme til skade.

Alle disse momentene peker mot et større problem, nemlig at systemet den
enkelte funksjonshemmede forholder seg til går ut over den enkelte
holdeplassen. Generelt gjør det faktum at ikke alle holdeplasser er tilgjengelige,
og at man derfor ikke i forkant kan forutsi hvor problematisk en reise kommer til
å være, at en del funksjonshemmede velger å ikke benytte seg av
kollektivtransport. For å sikre at funksjonshemmede benytter seg av kollektive
reisemidler, er det dermed viktig å komme til et punkt der det er en viss
forutsigbarhet i systemet, og brukerne kan gå ut fra at reisen stort sett vil forløpe
uproblematisk. Dette vil både si at en tilstrekkelig stor andel av systemet er
teknisk utbedret på en god måte, at systemene opprettholdes og vedlikeholdes
med tanke på at tilgjengelighet skal ivaretas, og at menneskelige aktører, som
bussjåfører, bruker systemene på den måten som er intendert.

Et viktig aspekt ved universell utforming er at den skiller seg fra
«tilgjengelighetstenkningen» ved å ikke bygge på spesialløsninger. Ideen er at
løsningene som tas i bruk skal kunne brukes av alle. Fearnley m.fl., (dette
volum). Men spesialtilpasning kan være så mangt, og trenger ikke bestå i egne
fysiske løsninger eller programmer. For mange funksjonshemmede kan de
følelsesmessige barrierene være en viktig grunn til å ikke benytte seg av tilbud,



som i en viss forstand er universelt utformede. Følelsen av «å være til bry» kan
være en viktig hindring (Aarhaug et al., 2011). Det betyr at det vesentlige ikke
bare er om funksjonshemmede brukere er i stand til å benytte seg av et tilbud,
men at de er i stand til å benytte det på en måte som oppleves komfortabel. I en
studie av rullestolbrukere (Meyers et al., 2002), var den hyppigst oppgitte
barrieren ikke fysiske hindringer, men uhøflighet.

Det kan være mange grunner til at en reise ikke oppleves som komfortabel.
For eksempel kan man oppleve at ombordstigning tar mye tid, og dermed
forsinker de andre reisene. Denne følelsen kan forsterkes av at bussjåfører
direkte eller indirekte gir uttrykk for irritasjon eller tidspress. Det samme vil
gjelde hvis man har behov for ekstra informasjon, og må spørre personalet
spesielt og eventuelt også be om assistanse for å komme av på riktig stoppested.
Selv om man kommer seg av og på et transportmiddel på en tilfredsstillende
måte, er det ikke gitt at reisen oppleves som god. Man kan for eksempel finne at
sjåførene ikke tar seg tid til å motta betaling eller at utformingen av kjøretøyet er
slik at det blir så trangt at man er til hinder for andre reisende.

Alle disse opplevelsene understreker en erfaring av ikke-normalitet; de får den
funksjonshemmede til å oppleve seg selv som noen som riktignok kan benytte
systemet, men ikke på en likeverdig måte. Siden målet med universell utforming
er at individer skal oppleve seg selv som en naturlig integrert del av samfunnet,
er dette ekstra uheldig. Denne opplevelsen av negativ annerledeshet blir noen
ganger kalt «stigma», og kan bli forsterket av dårlig utformede omgivelser, men
også av menneskers reaksjoner. (Bichard et al., 2007). Satt på spissen kan det
tenkes at det å kunne benytte kollektivsystemet, men på en måte som bidrar til å
synliggjøre annerledeshet, oppleves som en tydeligere markør enn
spesialordninger som transport tjenesten (TT).

Hvordan oppnås universalitet?

Tiltak for spesielle grupper kan ofte være fordelaktige for svært mange. Siden
mange funksjonshemmede (for eksempel synshemmede eller eldre) ikke har
mulighet til selv å kjøre bil, vil et godt kollektivtilbud være svært sentralt for å
sikre deres mobilitet. Et generelt godt kollektivtilbud, kjennetegnet av momenter
som også rangeres som viktige av ikke-funksjonshemmede brukere, er derfor
svært vesentlig for denne gruppen. Heri ligger blant annet hyppige avganger og
god dekning, både når det gjelder områder og tid på døgnet. I tillegg kan



overfylte busser og trengsel være et større problem for funksjonshemmede enn
for øvrige passasjerer, siden det kan være vanskelig å få plass til rullestol, og
vanskelig å orientere seg i store folkemengder.

Hvis man skal legge til rette for god mobilitet for grupper med forskjellige
funksjonshemninger, er det også svært viktig at systemet er forutsigbart. Det kan
være god nytte i at du vet at de rutene du vanligvis bruker fungerer bra for deg,
men hvis funksjonshemmede brukere – på linje med funksjonsfriske – skal
kunne ha mulighet til å ta nye ruter, og reise til ukjente steder, må man kunne ta
for gitt at systemet er tilrettelagt de aller fleste steder. Bildet som fremkommer er
derfor litt delt: enkelttiltak i deler av transportsystemet kan fungere godt lokalt,
men for at mobilitet (eller samfunnsdeltakelse) i gruppen skal bli bedre, kreves
et forutsigbart system.

Et system er ikke universelt utformet, i den forstand at det gir et likeverdig
tilbud for en størst mulig gruppe av brukere, før hele systemet er universelt
utformet. En reise er en kompleks serie av hendelser, som alle må fungere for at
reisen skal være gjennomførbar (Wennberg et al., 2010). Hvis man ikke har
mulighet til å ta seg fra hjemmet og til holdeplassen, eller mulighet til å krysse
veien ved holdeplassen, er det begrenset nytte av at holdeplassen i seg selv ikke
byr på hindringer.

Tiltak for universell utforming kan derfor ikke forstås separate, ikke som en
“technological fix” – de fungerer som del av et kontinuerlig vedlikeholdt system,
og god samhandling. For at et universelt utformet system skal fungere etter
hensikten, er man avhengig av mer enn bare gode tekniske løsninger, selv om
disse kan hjelpe en langt på vei. De forskjellige elementene i systemet, også
menneskene som arbeider i det, må kontinuerlig virke sammen for at
universaliteten skal opprettholdes. Dette gjelder både når det gjelder kontinuerlig
vedlikehold, og god oppfølging fra sjåfører. Kanskje er det ikke mulig å lage
gode løsninger for alle brukere, ettersom de ulike gruppene kan ha motstridende
behov (Carlsson, 2004), og derfor er fleksibilitet og assistanse viktig. Sjåfører
arbeider i dag under et betydelig tidspress (Longva et al., 2007), som kan gjøre
det vanskelig for dem å yte den servicen de skal. Kompetent og god service er
imidlertid svært sentralt for funksjonshemmedes opplevelse av reisen som sikker
og komfortabel (Wretstrand et al., 2008). Løsningen på dette problemet kan være
vanskelig å finne, men det virker i hvert fall som om det ville være en god ide
om de ulike aktørene gis bedre opplæring i hvordan de best kan legge til rette for
at alle kan bruke kollektivtransport. Meyers et al., (2002) rapporterer at det
viktigste positive bidraget for bevegelseshemmedes samfunnsdeltakelse var



assistanse fra andre mennesker.
Den kanskje alle viktigste testen på om systemet virkelig er universelt

utformet, er om funksjonshemmede føler at de kan delta på lik linje med andre
uten å oppfattes som sandkorn i maskineriet. Dette krever en endring i de fysiske
strukturene, men kanskje enda mer en endring i holdningene i samfunnet.
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Innledning

Den grunnleggende betydning natur, omgivelser og friluftsliv har i det norske
samfunn avspeiles også i regelverket om universell utforming.
Miljøverndepartementet (MVD) har et særlig ansvar for å ivareta universell
utforming i regionale og kommunale planer som dreier seg om natur og
utearealer. MVD driver kursvirksomhet, opplæring og gir ut temaveiledere.
Fylkesmenn og fylkeskommuner har en nøkkelrolle her i videre veiledning
overfor kommunene som skal inkludere universell utforming i sitt planarbeid. I
følge Statusrapport 2009 gjenstår mye arbeid: Vel 25% av kommunene og et
mindretall av fylkene har planer med krav om universell utforming. Det arbeides
nå videre med Statlige planretningslinjer for dette arbeidet.

Det nye Miljødirektoratet (MD - tidligere Direktoratet for naturforvaltning)
har en viktig forvaltningsmessig rolle i arbeidet med friluftsliv for
funksjonshemmede, tilgjengelighet og universell utforming. Det er et nasjonalt
mål at all tilrettelegging i statlige friluftslivsområder og verneområder skal være
naturvennlig. MD har utarbeidet en håndbok (Håndbok 27) som er ganske
omfattende og dekker både overordnede beslutninger på nasjonalt nivå og
praktiske detaljer på lokalt nivå. All tilrettelegging skal ha to hovedformål:

Minske de fysiske barrierene for friluftsliv og dermed legge til rette for økt
friluftslivsaktivitet

2. Hindre at friluftslivsaktivitet fører til unødige naturinngrep, slitasje og
forstyrrelse på plante- og dyrelivet, kulturminner og kulturmiljøer.
Naturens mangfold skal forvaltes i henhold til Naturmangfoldlovens
formål, forvaltningsmål, prinsipper og aktsomhetsplikt, jfr.
Naturmangfoldloven kap. 1 og 2.

Håndbokens målgruppe er ansatte og tillitsvalgte innen offentlig forvaltning,
frivillige organisasjoner og andre som planlegger og gjennomfører
tilretteleggingstiltak for friluftsliv. Det er også gjennomført en rekke kommunale
prosjekter. I kartlegging av aktuelle friluftsområder samarbeider MD med
Friluftsrådenes landsforbund (FL) og Norges Handikapforbund (NHF) og nesten



alle landets fylker har nå gjennomført en slik kartlegging. Disse områdene finnes
også på nettsiden www.godtur.no.

Husbanken (www.husbanken.no) er også en sentral aktør innen universell
utforming, ikke bare innenfor nybygg og rehabilitering, men også for utearealer
og tilgjengelighet av disse. Husbanken er også en av deltakerne i Nettverk Nord
– et digitalt nettverk som koordinerer ulike aktørers virksomhet rettet mot
kommuner innen universell utforming.

Dilemmaer

Geografiske digitale informasjonssystemer er viktige og Statens kartverk har
igangsatt et utviklingsarbeid om tilgjengelighet for personer med nedsatt
funksjonsevne i det sentrale bygningsregistret Matrikkelen. Tilgjengelighetskart
viser hvordan et tettsted eller en kommune er utformet, med særlig tanke på
nedsatt funksjonsevne. Fremkommelighet i gater, innganger til bygninger
vektlegges. Geodatasamarbeidet Norge digitalt har utviklet en
Tilgjengelighetsportal på nett og har også gjennomført
tilgjengelighetskartlegging i vel 140 kommuner i hele Norge. I 100 av disse har
kartleggingen blitt oppdatert i 2013. (www.norgedigitalt.no).

Likevel reiser Universell utforming i natur og utearealer en del spørsmål og
det kan fort oppstå dilemmaer som kan være både konflikt og problemskapende.
Et av disse spørsmålene er om det er etisk og resursmessig riktig å øke
tilgjengeligheten for alle gjennom universell utforming. Diskusjonen omkring
nasjonalparker og andre naturområder viser dette. Det åpenbare dilemmaet her er
at økt tilgang på naturopplevelser nødvendigvis må medføre inngrep i naturen,
noe som kan virke ødeleggende både på opplevelsen man ønsker å ta del i og på
naturen som sådan. Nå er ikke dette noe som bare er knyttet til grupper med
nedsatt funksjonsevne. Med økende rikdom kommer krav om høyere komfort og
bedre tilrettelegging av naturopplevelser også for den generelle befolkningen –
helt i tråd med ideen om Universell utforming. Resultatet er økt press på uberørt
natur. Løsningen kan være å etablere soner og klare kriterier for ulike grader av
tilrettelegging. I bynære strøk med høyt press, langs viktige ferdselsårer og ved
spesielle utsiktspunkt kan det for eksempel etableres fullt ut tilrettelagte
områder. Ved design av slike områder er det naturlig at prinsippene om
universell utforming blir benyttet. Utenfor slike områder er tanken at man
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forsøker å redusere tilretteleggingen mest mulig (Mullick, 1993). Dette vil
selvsagt ikke gi alle like muligheter til å oppleve natur, men er kanskje prisen
man er nødt til å betale for å sikre uberørt natur for våre etterkommere.

Biofili

Natur er viktig for alle mennesker og berører oss på mange områder: Mat,
utvikling, reproduksjon, helse, rekreasjon og estetikk – kort sagt en helt
grunnleggende betydning og som vi tillegger stor egenverdi. Som art er vi en del
av naturens økologiske systemer og selv om utvikling av moderne digitaliserte
industrisamfunn har skapt en rekke «syntetiske» økosystemer som Hong Kong,
New York og Singapore, er det mye som tyder på at den humane hjerne med
hele sitt sanse og kognitive apparat «henger etter» og preger vårt forhold til natur
på en helt spesiell måte. Det er ikke så rart, vår lange økologiske
utviklingshistorie tilsier jo at «av jord er du kommet» og «til jord skal du bli». I
mellomtiden skal vi leve med relasjon til natur og fysiske omgivelser på litt
forskjellig vis – avhengig av hvor vi holder til.

Den som tidlig så denne nære økologiske relasjon mellom natur og menneske
var den amerikanske biologen Edward O. Wilson. I sin bok Biophilia (1984) -
som både er et vitenskapelig testimonium, en memoarbok og en nokså personlig
oppsummering av et langt liv som biolog og evolusjonsforsker - avslutter han
slik:

“…for reasons that have to do with the very fiber of the brain, the
fauna and flora of a country will be thought part of the national
heritage as important as its art, its language, and that astonishing
blend of achievements and farce that has always defined our species..”
(s. 145)

Han hevder altså at et kjerneelement i vår humanitet er vår affinitet til natur og
alt som lever. Det fenomenet kaller han biofili. Vår utviklingshistorie som art har
jo hele tiden hatt natur i en eller annen form som kontekst; en ko-evolusjon
sammen med sjø, vann, planter, trær, insekter, fisk, fugler, krypdyr og pattedyr,
samt hele biologiens mikrokosmos (bakterier, virus ol.). Dette har selvsagt
preget vår hjerne: Sansning og persepsjon, sensitivitet og preferanser for stimuli
rundt oss, vårt kognitive apparat med oppmerksomhet, læring, hukommelse og
glemsel, emosjonelle og atferdsmessige reaksjoner osv. Det har også gjort noe



med vår behovsstruktur: Psykologiske, sosiale, estetiske og emosjonelle behov.
Dette omfatter tilhørighet i større eller mindre grupper, affektive relasjoner,
tilknytning – og ikke minst relasjon til dyr. Domestisering av dyr har vært
essensielt for vår mer «moderne» utvikling; jordbruket. Mye tyder på vår
utvikling først skjøt fart med husdyrhold, jordbruk og stabile bosettinger. Dette
kunne trolig ikke skjedd uten domestisering av dyr. Menneskers gode forhold til
hester, kyr, griser, sauer, hunder og katter har trolig vært en viktig vekstfaktor og
viser et ganske annet forhold til dyr enn det den amerikanske humoristen
Stephen Colbert viser. Han sier følgende:

“Humans are in charge of this planet, and it’s a precarious position.
There are six billions of us, but if my pest control bill is any indication,
there’s at least that many squirrels in my attic. I don’t know how much
more poison I can squirt up there. I getting woozy…” (s. 31).

Sitatet viser neppe biophilia slik Wilson så det, men erkjenner i alle fall at dyr og
natur kan representere en betydelig utfordring for oss mennesker, selv om man
«perverteres» av moderne storbyliv og syntetisk økologi.

Miljøpsykologisk forskning understreker også betydning av natur og
utemiljøer, ikke minst estetiske behov. Estetikk er noe mer enn subjektivt smak
og behag, det dreier seg om persepsjon av omgivelser og vår evaluering av den
informasjonen i forhold til indre standarder. Estetikk er sanseavhengig, men også
gjenstand for sosialisering og læring. Kultur vil derfor kunne påvirke vår
estetiske sans. Det dreier seg ikke bare om synssans, men også hørsel (musikk),
smak (mat og drikke) og bevegelse (dans). Estetikk – og særlig naturestetikk - er
sentralt og viktig for trivsel, velvære og helse i bred forstand. I miljøpsykologien
har man lenge vært opptatt av dette. Einar Strumse (2012) omtaler dette nærmere
i et kapittel i Norsk miljøpsykologi. Mennesker og omgivelser. I konklusjonen
sier Strumse:

«.. miljøestetikk handler om langt mer enn tilfeldige smakspreferanser,
og at omgivelsenes estetiske kvaliteter er svært viktig for vår trivsel og
velferd…» s. 300.

I likhet med andre menneskelige egenskaper som intelligens, høyde og vekt er vi
imidlertid forskjellige her også. Noen er estetisk sensitive og sofistikerte og
andre mer enkle, ikke så rart siden estetisk sans også er forankret i vår
personlighet, bla.a. gjennom sosialisering, læring og muligens gener (McManus



& Furnham, 2006). Visuell estetisk sans har likheter med en annen menneskelig
egenskap - musikalitet: Noen er svært musikalske, andre totalt umusikalske,
såkalte «brummere». Disse menneskelige ulikhetene kan ha en viktig praktisk
implikasjon når det gjelder beslutninger som har estetiske konsekvenser:
Boligutbygging, næringsbygg, by og landskapsplanlegging, utbygging av natur
(eks. landbaserte vindmølleparker), veier og transportsystemer: Bør man ikke da
sikre at beslutningstakere i kommuner, fylke, statlige etater, eiendomsbransjen
har den nødvendige estetiske kompetanse? Ville vi f.eks. akseptert at
umusikalske personer skulle bestemme repertoaret til Øyafestivalen, Festspillene
i Bergen eller Oslo Filharmoniske Orkester?

Forholdet menneske-natur reiser derfor mer generelle og brede «biofiliske» og
miljøpsykologisk perspektiver som går ut over universell utforming. De tre
andre artiklene i denne delen går mer inn på dette. Bringslimark skriver om
Natur der folk er: Implementering av naturelementer i bygde omgivelser for
helse og trivsel. Jo Kleiven har et sosialpsykologisk utgangspunkt og ser på
hvordan nordmenns fritidsatferd: Fritid og ferie – en utfordring for psykologien?
Svein Åge Kjøs Johnsen har et miljøpsykologisk fokus på emosjoner og skriver
om Naturomgivelser og emosjonsregulering. I alle tre tilfelle går perspektivene
ut over universell utforming, men er likevel svært relevante i en større
sammenheng - som også universell utforming bør gå inn i.
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Innledning

Hvilke fysiske omgivelser er bra for oss, og hvordan kan vi utforme miljøer som
fremmer fysisk så vel som mental helse og trivsel? Dette er åpenbart komplekse
spørsmål og en mer helhetlig forståelse av de fysiske omgivelsenes innvirkning
på menneskers helse krever en tverrfaglig tilnærming. De mentale eller
psykologiske aspektene ved forholdet mellom det fysiske miljøet og menneskers
helse og trivsel er et viktig forskningsfelt innen miljøpsykologi (Stokols, 1992;
Bell, Greene et al., 2001; Gifford, 2002). Mye av denne forskningen har vært
konsentrert rundt negative miljøfaktorer som støy, befolkningstetthet og
ekstreme temperaturer som kan føre til forhøyet stressnivå (Sundström et al.,
1996; Evans, 2003). Imidlertid har forskning innen miljøpsykologi ikke bare
fokusert på negative faktorer, men også faktorer i omgivelsene som kan fremme
mental helse. En av disse faktorene er antatt å være tilstedeværelsen av natur
eller naturelementer (Kaplan & Kaplan, 1989; Ulrich et al., 1991; Hartig et al.,
1997).

Gitt kompleksiteten i forholdet menneske-miljø - og hvordan det fysiske
miljøet og omgivelsene som helhet påvirker mennesker - er det åpenbart at å
utforme omgivelser som møter folks ulike behov er en utfordrende oppgave som
krever forskning fra ulike fagfelt. En del av utfordringen er relatert til
bærekraftig utvikling. Vi lever i en tid med minskede naturlige ressurser, tap av
biodiversitet og faren for store globale klimaendringer. Som et resultat av dette
er en av de største utfordringene hvordan vi skal opprette og vedlikeholde
miljøer som ivaretar menneskers helse og samtidig er økologisk bærekraftige.
Natur- og miljøhensyn er også viktige for menneskers helse i og med at
miljøforringelse og degradering av naturmiljø også vil ha en negativ effekt på
mennesker helse. For å imøtese noen av disse problemene har det vokst frem
tilnærminger innen arkitektur som søker å være miljøvennlig samtidig som den
integrerer kunnskap om menneskers psykiske, fysiske og funksjonelle behov. En
av disse retningene er Biophilic design (Kellert, 2005; Kellert et al., 2008) som
søker både å eliminere fysiske aspekter som er skadelige for mennesker og
miljøet, samtidig som den fokuser på faktorer som er potensielt er bra for folk -
som kontakt med natur (Hartig, Bringslimark & Patil, 2008).



Verdens befolkning blir mer og mer urbanisert og halvparten av jordens
befolkning bor i dag i byer. Per 1. januar 2009 bodde 79 prosent av Norges
befolkning i byer og tettsteder, mens det tilsvarende tallet var 35,5 prosent i
1900 (Statistisk Sentralbyrå, 2010). Mange av jordens befolkning vil til daglig
ha liten eller ingen kontakt med natur eller naturområder. I Norge har de aller
fleste god tilgang til naturområder selv om de bor i by. Det er likevel ikke ute i
naturen vi oppholder oss til daglig og for mange eldre, barn eller personer med
ulike funksjonshemninger er ikke natur like lett tilgjengelig. Generelt oppholder
vi oss mest i og rundt bygde omgivelser og spesielt i den vestlige verden
tilbringer langt de fleste av oss opp til 80-90 prosent av tiden vår innendørs
(EPA, 2010). Det er derfor viktig å få kunnskap om hvordan natur i bygde
omgivelser kan påvirke menneskers helse og trivsel, og om de positive
helsemessige aspektene ved natur som er funnet i naturområder også kan
overføres til bygde omgivelser (Kellert et al., 2008). I tillegg er dette en viktig
faktor for å skape mer salutogenexxiv omgivelser der folk bor og oppholder seg
til daglig som bolig, arbeidsplass, skole, barnehage og helseinstitusjoner. Vi vil
derfor i denne teksten se på mulige positive psykologiske responser av natur i
bygde omgivelser, både mulige forklaringsmodeller for hvorfor natur i bygde
omgivelser har en positiv effekt på helse og trivsel (teori) og hvordan natur i
bygde omgivelser påvirker mennesker (empiri). Innledningsvis vil vi starte med
å definere hva som menes med natur i bygde omgivelser. I tillegg vil
psykologiske responser på natur bli definert.

Definisjon av nøkkelbegreper. Natur i bygde omgivelser

I ytterste forstand omfatter begrepet «natur» alt som eksisterer, inkludert
mennesker. Imidlertid vil vår dagligdagse forståelse av begrepet ha en mer
begrenset betydning. Natur, eller alternativt naturområder, har ofte blitt definert i
motsetning til bygde omgivelser (Zube, 1976). Det vil si at natur er et område
som ikke er et resultat av menneskelig aktivitet eller intervensjon. Ettersom det i
dag knapt nok eksisterer områder som ikke er påvirket av menneskelig aktivitet -
i en eller annen grad - har flere forsøkt å bryte ned det de ser på som et kunstig
skille mellom natur og omgivelser der mennesker bor eller oppholder seg
(Wohlwill, 1983; Hartig & Evans, 1993). Hvordan skal vi for eksempel
klassifisere kulturlandskap, byparker, hager og planter i et drivhus? De fleste
områder eller innslag av natur som er tilgjengelige og relevante for folk flest er



ikke ren villmark, men er innesluttet i urbane og bygde omgivelser (Wohlwill,
1983; Kaplan & Kaplan, 1989; Hartig & Evans, 1993; Mausner, 1999; Kellert,
2005). Innen miljøpsykologi blir «natur» definert svært bredt (Kaplan & Kaplan,
1989).

Definisjonen inkluderer trær, blomster, planter, vann og andre naturelementer i
enhver setting for menneskelig aktivitet, fra villmarksområder til byparker, hager
og planter innendørs. Antall, størrelse og mangfoldet av naturelementer vil
selvsagt variere fra setting til setting. Imidlertid blir både rene villmarksområder
og planter innendørs oppfattet som aspekter av natur. Inkludert i den omfattende
definisjonen er også symbolsk bruk av natur som for eksempel gjennom
landskapsbilder eller ornamenter som etterligner naturformer og -fasonger
(Kellert et al., 2008).

Det kan være at opplevelsen av natur best forstås ut i fra hvilken kontekst man
befinner seg i. Når man er ute i fri natur befinner man seg i en kontekst dominert
av natur, mens når man er i by eller andre bygde omgivelser vil naturelementer
bare være ett element blant mange andre elementer i konteksten. I følge
gestaltpsykologienxxv, som er den retningen har påvirket flest arkitekter i
forhold til forståelsen av persepsjonxxvi i det siste århundre (Lang, 1987), er
omgivelsene som en helhet noe annet og mer enn bare summen av enkeltdelene
(Sternberg, 2006). Også i følge transaksjonalismenxxvii (Stokols & Shumaker,
1981) kan ikke en helhet av forbundne deler bli adskilt i separate elementer.
Barker (1968) har påpekt at opplevelse av omgivelsene er en hendelse i tid, hvis
komponenter er så sammenblandet, at ingen del er forståelig uten en
sammensetning av alle aspektene. Videre er det i følge Barker interaksjonen
mellom disse aspektene som er interessant å studere. Som et eksempel kan vi
tenke oss Bygdøy allé i Oslo som har en rekke av kastanjetrær på begge sidene
av gaten. Når vi kjører, sykler eller går gjennom gaten vil vi ikke oppfatte ett av
kastanjetrærne som en enkeltstående enhet. Vi oppfatter heller ikke rekken med
trær som adskilt fra resten av gaten, men alle kastanjetrærne oppfattes innen hele
konteksten. Naturelementer i bygde omgivelser kan derfor ikke skilles ut fra den
bygde konteksten, men forstås som en del av helheten.

Hartig og Evans (1993) skiller mellom det å være i naturen (natural
environment experience) og opplevelse av natur (nature experience). For den
førstnevnte befinner man seg altså i naturen, og som regel innebærer dette også
fysisk aktivitet i form av ulike friluftsaktiviteter. I tillegg til opplevelse av natur
får man dermed mange andre positive helseeffekter som fysisk aktivitet og



gleden ved bevegelse. Det vi derimot omtaler i denne teksten er opplevelsen av
natur (nature experience) som nødvendigvis ikke innebærer opphold i et
naturområde og følgende fysisk aktivitet. Opplevelse av natur er i følge Hartig
og Evans (1993) når en person opplever natur, naturelementer eller
representasjoner av natur i omgivelsene. Eksemplene på dette kan være
kastanjene i Bygdøy allé, nysprungne krokus en tidlig vårdag på vei til jobb eller
sollyset som bryter gjennom trekronene i hagen. Hva som gjør forskning på
opplevelse av natur (nature experience) interessant er spesielt tre faktorer:
1) selv om man ikke befinner seg fysisk i et naturområde bare omgitt av natur,
kan natur eller elementer av natur ha en positiv psykologisk effekt, 2) man
trenger ikke å være fysisk aktiv ut i natur for å få en positiv psykologisk effekt
av naturopplevelse, og 3) at selv om man kontrollert for andre mulige faktorer
som kan påvirke forholdet med å være ut i naturen (f.eks. mestring, opplevelse
av enhet eller spiritualitet, stillhet, komme seg bort) og psykologiske responser,
viser forskningen at det er tilstrekkelig å bare se på natur gjennom f.eks.
vindusutsikt eller bilder av natur for å få en positiv psykologisk effekt.

Psykologiske responser på naturopplevelser (nature
experience)

Selv om vi har valgt å benytte benevnelsen psykologisk respons impliserer dette
nødvendigvis ikke at vi forstår opplevelsen av natur som en direkte stimulus-
respons reaksjon der mennesker er passive mottakere av ytre stimuli (Baum,
2005). Mennesker tar ikke passivt imot informasjon men vil oppfatte og tolke
sine omgivelser ut i fra tidligere erfaringer (Chalmers, 1996). Det vil si at innen
miljøpsykologi har man ikke et deterministiskxxviii syn på menneskelige
responser, men fagfeltet har sin tradisjon fra Barkers (1968) økologiske
psykologi hvor menneskelig atferd skulle forstås ut i fra alle aspekter i miljøet,
inkludert fysiske aspekter. De omgivelser vi responderer overfor blir derfor
forstått som det sosiofysiskexxix miljøet som mennesker handler i og på og som
på samme tid påvirker deres handlinger. Ideelt sett skulle beskrivelsen av et gitt
miljø inkludere alle faktorer som kan influere en persons affektive
(emosjonelle), kognitive og fysiologiske responser (Clitheroe, Stokols &
Zmuidzinas, 1998). Imidlertid vil en slik beskrivelse ikke være praktisk
gjennomførbar i forskningsøyemed. Ikke desto mindre vil en enkel enhet i
miljøet (for eksempel naturelementer) best forstås som en blant mange andre



fysiske og sosiale faktorer som samlet påvirker en persons psykologiske
responser i en gitt situasjon.

Forskning på psykologiske responser på naturopplevelser har vist positive
endringer i både kognitive, emosjonelle og fysiologiske funksjoner.
Hovedvekten av forskning har vært konsentrert rundt restitusjonxxx som
omfatter de prosesser som er involvert når man henter seg inn igjen fysisk
og/eller mentalt (Hartig, 2004). Videre har forskningen vært sentrert rundt to
former for restitusjon, nærmere bestemt stressreduksjon og gjenhenting fra
mental tretthet.

Stressreduksjon har vært et sentralt begrep for å forklare hvordan opplevelsen
av natur påvirker helse og trivsel (Ulrich, 1983; Ulrich et al., 1991). Stress
oppstår når det er en ubalanse mellom ytre krav (både fysiologiske og
psykologiske) og individets evne til å mestre situasjonen (Lazarus & Folkman,
1984). Stress blir både ansett som en direkte årsak til økt fysiologisk aktivering
(arousalxxxi) og negative følelser, samt som en viktig medvirkende til mange
andre negative helseutfall som depresjon, svekket immunforsvar og dårligere
allmenntilstand (McEwen, 1998; Lovallo, 2005). Det er videre viktig å skille
mellom akutt og kronisk stress. Akutt stress kan være adaptivxxxii hvor man
mobiliserer ressurser for å tilpasse seg omgivelsenes krav. Kronisk stress,
derimot, blir ansett som en risikofaktor for ulike negative helseutfall. Ulrich
(1983) har argumentert at omgivelser som inneholder natur kan fremme mer
fullstendig helbredelse fra akutt stress. Dersom man ofte og mer fullstendig
opplever stressreduksjon gjennom blant annet naturopplevelser er det mer
sannsynelig at kronisk stress kan unngås.

I tillegg til stressreduksjon er en annen viktig psykologisk respons evnen til å
gjenhente mental eller kognitiv kapasitet (Kaplan & Talbot, 1983; Kaplan &
Kaplan, 1989; Kaplan, 1995). I vårt daglige virke møter vi mange utfordringer
som krever vår oppmerksomhet (f.eks. jobb, kjøre bil, lese avisen, osv.), noe
som kan føre til at vår evne til å fokusere blir svekket («Hvor la jeg nøklene
igjen?»). I følge Kaplan (1995) innehar natur en del egenskaper som vi finner
fascinerende og som lett tiltrekker seg vår oppmerksomhet (f.eks. pene
høstfarger og blomstrende epletrær om våren). Når vi ser på natur og opplever en
form for fascinasjon kan dette gi oss små mentale pauser hvor vi ikke trenger å
fokusere vår oppmerksomhet eller konsentrerer oss om en spesifikk oppgave.
Når vi ser på natur i bygde omgivelser vil ofte hver opplevelse av natur være
relativt kortvarig (f.eks. dersom vi ser ut på en park fra kontorpulten på
arbeidsplassen). På samme måte som å forhindre kronisk stress ((Ulrich, 1983)



argumenterer Kaplan (1993, 2001) at den restituerende (restorative) effekten fra
naturopplevelse oppstår ved hyppige gjentagelser.

Hvorfor natur i bygde omgivelser har en positiv
innvirkning på oss? Teoretiske perspektiver

Under fremveksten av forskning på forholdet mellom mennesker og natur har
flere teoretiske forklaringer blitt foreslått. I denne seksjonen vil noen av disse
generelle tilnærmingene bli presentert.

Stimuleringsperspektivet

Hvorfor mennesker responderer positivt overfor natur har blitt beskrevet på
mange ulike måter. I følge arousalteorien (Berlyne, 1971; Mehrabian & Russell,
1974) kan omgivelser med høy grad av stimuli (f.eks. kompleksitet, intensitet og
bevegelse) føre til økt fysiologisk arousal og påfølgende opplevelse av stress.
Relatert til arousal-teorien er overloadteorien (Milgram, 1970; Cohen, 1978)
som har en mer kognitiv tilnærming hvor det er fokusert på
informasjonsprossesering. I følge overload-teorien kan for mye og uønsket
stimuli fra omgivelsene overbelaste evnen til å prosessere informasjon. Begge
disse teoriene foreslår at siden naturområder ofte er mindre komplekse og
intense enn mange bygde omgivelser, vil naturområder ikke føre til økt
fysiologisk aktivering (stress) eller kognitiv overbelastning i samme grad. I
bygde omgivelser kan vi tenke oss at trær eller beplantning kan fungere som
støydempere mot trafikkerte gater, byparker kan være en måte å komme seg bort
fra stressende sentrumsområder eller gågater med beplantning vil gi et roligere
bybilde.

Et annet perspektiv som kanskje i større grad kan overføres til bygde
omgivelser er understimuleringsteorien. Mens arousal- og overload-teorien antar
at for mye stimuli fører til stress og problemer med informasjonsprossessering,
mener talsmenn for understimuleringsteorien at for lite stimuli eller sensorisk
deprivasjonxxxiii kan føre til kjedsomhet og understimulering. Parr (1966)
argumenterte at enger og marker, skoger og fjell besitter en uendelig variasjon
av skiftende mønster, mens urbane omgivesler har det samme mønsteret repetert
mer eller mindre i hver eneste gate. Understimulering er spesielt relevant i
innendørs settinger hvor grader av sensorisk deprivasjon er funnet blant både



pleietrengende i sykehjem og alvorlig syke sengeliggende pasienter plassert i
rom med nakne hvite vegger uten vindusutsikt. Dette kan øke risikoen for
forvirring og hallusinasjon, samt depresjon og kjedsomhet relatert til det
sosiofysiske miljøet som er kronisk understimulerende og dermed kan føre til
stress (Ulrich, 1999). Implementering av naturelementer i ensformige bygde
omgivelser både utendørs og innendørs kan dermed øke graden av kompleksitet
og stimuli og være mindre stressende på grunn av understimulering.

Kulturelle perspektiver

Menneskenes holdninger, verdier og oppfatninger i forhold til natur har endret
seg gjennom historien og er forskjellig i ulike kulturer (Nash, 1982;
Oelschlaeger, 1991). Følgelig har flere argumentert for en kulturell forklaring for
positive responser overfor natur og at disse responsene er et resultat av vår
kulturelle læringshistorie (Tuan, 1974; Altman & Chemers, 1980). For eksempel
mente Tuan (1974) at dagens vestlige kulturer har en tendens til å få folk til å
like natur, men misslike urbane settinger. Emosjonelle responser overfor natur
kan derfor bli forstått innen rammen for naturromantikk og antiurbanisme.

Siden bygde settinger er en kompleks enhet bestående av mange ulike
bestanddeler, skulle man anta at ulike individer vil fokusere og respondere
forskjellig på ulike karakteristikker ved omgivelsene (Wohlwill, 1983). På det
individuelle nivået vil en persons tidligere erfaringer, inkludert personens
verdier, holdninger og oppfattelser, mediere mellom natur i bygde omgivelser og
mulige positive psykologiske responser. Mye av tidligere forskning på affektive
og estetiske responser på natur har blitt kritisert for å være for positivistisk og tar
ikke i betraktning den subjektive mening en plass eller en setting kan ha for en
person (Fredrickson & Anderson, 1999). Enkelte miljøpsykologer har sett på
symbolisme og foreslått at fysiske objekter og steder gradvis får en sosial
mening over tid gjennom ulike personers erfaringer (Stokols, 1990). I hvilken
grad vi liker å ha natur rundt oss i bygde omgivelser kan dermed også forstås
som et anslag av symbolsk opplevelse, trender eller mote.

Evolusjonistiske perspektiver

Det evolusjonistiske perspektivet har blitt kritisert for å ikke vektlegge
individuelle og kulturelle variasjoner i oppfattelse av natur, samt at oppfattelsen
av natur har endret seg gjennom historien. På den andre siden har kulturelle



perspektiver blitt kritisert for manglende vektlegging på at mennesker er
biologiske vesener, samt at de ikke kan forklare hvorfor det eksisterer
universelle og krysskulturelle likheter i preferanser overfor natur (Ulrich &
Parsons, 1992). Flere studer har antydet at sterke preferanser for omgivelser med
grønnstruktur og vann kan være universelle (Herzog, 1989; 1992; Herzog &
Bosley, 1992; Hull & Revell, 1989; Schroeder, 1991; Yang & Brown, 1992;
Newell, 1997; Herzog, Herbert, Kaplan, & Crooks, 2000). Det evolusjonære
perspektivet postulerer at siden mennesker som art har utviklet seg i
naturområder er vi predisponert til å respondere positivt til naturtyper (som
vegetasjon og vann) og omgivelser som en gang var fordelaktig for vår
overlevelse i førhistorisk tid (Appleton, 1975; Orians, 1986). Et beslektet
perspektiv er biophilia hypotesen som fastslår at mennesker har utviklet en
sensitivitet og behov for andre levende objekter (Wilson, 1984; Kellert &
Wilson, 1993). I følge Wilsons innebærer dette en forbindelse som mennesker
ubevisst søker med alt annet levende. Følgelig kan biophilia manifesteres som et
ønske om å ha natur og andre levende elementer i bygde omgivelser (Kellert,
2005).

De fleste evolusjonistiske perspektivene har vært relatert til tidligere forskning
på preferanser for ulike landskap eller omgivelser (det vil si hvilke omgivelser vi
foretrekker eller liker over andre omgivelser). Denne forskningen har vist at
mennesker langt på vei foretrekker naturomgivelser eller omgivelser med
innslag av natur over bygde omgivelser eller omgivelser uten naturinnslag.
Hovedfokus for disse teoriene har dermed vært å forklare hvorfor mennesker har
en større preferanse for natur og omgivelser med innslag av natur. Preferanser
kan signalisere muligheter for positive psykologiske utfall i og med at det i stor
grad sier noe om hvilke omgivelser mennesker liker. Denne type forskning er
derfor også viktig for å forstå hvilke omgivelser som er bra for menneskers helse
og trivsel. Imidlertid har to av teoriene som har ett evolusjonistsk perspektiv sett
utover preferanser for å forklare ikke bare hvorfor mennesker fortrekker
omgivelser med natur, men også hvilke psykologiske prosesser som er involvert
når vi opplever natur. Dette er Kaplan og Kaplan’s (1989; Kaplan, 1995)
attention restoration theory (ART) og Ulrich’s (1983; Ulrich et al., 1991)
psykoevolusjonistiske teori. ART vektlegger en kognitiv prosess hvor man
gjenhenter mental kapasitet. Teorien bygger i stor grad på William James (1892)
skille mellom to ulike former for oppmerksomhet; styrt oppmerksomhet
(directed attention) og ikke-styrt oppmerksomhet (involuntary attention). Styrt
oppmerksomhet kan forstås som vår evne til å konsentrere oss eller fokusere.



Når vi fokuserer (f.eks. leser denne teksten) må vi holde andre forstyrrende
tanker ute og dette gjør at vi blir fort mentalt slitne. Ikke-styrt oppmerksomhet
derimot krever ikke at vi fokuserer og er dermed ikke like mentalt anstrengende.
I følge Kaplan og Kaplan (1989) inneholder natur visse egenskaper som gjør at
den tiltrekker seg vår oppmerksomhet på en måte som gjør at vi ikke trenger å
fokusere i samme grad (involuntary attention) og vi kan dermed raskere hente
oss inn igjen mentalt (for mer om kognitiv teori se også bl.a. Broadbent, 1958).
Ulrich (1983) psykoevolusjonære teori har et annet utgangspunkt og fokuserer
på affektive og estetiske responser på ytre stimuli. Teorien antar at et miljø med
spesielle kvaliteter som moderat kompleksitet, moderat dybde, visse strukturelle
kvaliteter og tilstedeværelsen av naturelementer kan fremkalle positive følelser
og begrense negative følelser og tanker som igjen fører til en reduksjon i
autonom arousal eller psyofysiologiske stressresponser. Den største forskjellen
mellom disse teoriene er altså vektleggingen på de emosjonelle og fysiologiske
endringene som skjer når en person retter sin (ikke-styrte) oppmerksomhet mot
omgivelsene. Begge teoriene antar likevel at våre responser overfor natur har et
biologisk eller evolusjonistisk utgangspunkt.

Selv om de to teoriene er ulike i deres forståelse av hvilke psykologiske
prosesser som er involvert i våre responser overfor natur, trenger de ikke å bli
sett på som motsetninger, men mer som utfyllende teorier (Hartig & Evans,
1993). Det er videre mulig at det er lettere å hente seg igjen mental ute i naturen
eller i en park, mens positiv affekt og påfølgende stressreduksjon - som skjer
relativt kjapt - er det som hender når vi ser ut på natur f.eks. fra en vindusutsikt.
Stimuleringsteoriene, og spesielt overlaodteorien, har en del til felles med ART,
inkludert ideen om overbelastning av kognitiv kapasitet. Ulrichs (1983) teori om
stressreduksjon har også en del til felles med stimuleringsteoriene. Han påpeker
for eksempel at for at et område skal redusere stress bør det ikke bare inneholde
natur og naturelementer, men også visuelle stimuli som moderat dybde og
kompleksitet. Det er også verdt å merke seg at talsmenn for de evolusjonistiske
perspektivene anerkjenner at kulturell og individuell læring er involvert i
menneskers responser overfor natur, mens talsmenn for den kulturelle
tilnærmingen på samme måte påpeker at noen genetiske aspekter kan være
tilstede. På denne måten burde ikke de teoretiske tilnærmingene beskrevet
ovenfor bli ansett som gjensidig utelukkende (Hartig, 1993; Bourassa, 1990).
Likevel er det enda uklart i hvilken grad våre responser overfor natur både i
naturområder og i bygde omgivelser skyldes karakteristikker ved settingen,
karakteristikker ved individet eller mer universelle genetisk predisposisjoner.



Man bør anta at alle disse karakteristikkene spiller en rolle.

Hvordan påvirker naturen oss? Noen empiriske funnxxxiv

I denne seksjonen vil vi se på tidligere forskning på hvordan natur påvirker
mennesker psykologisk. Oppsummeringen av tidligere forskningen er basert på
studier av visuell opplevelse av natur (nature experience) gjennom bl.a.
vindusutsikt, naturelementer i innemiljø, lysbilder, fotografier og video. Her
igjen skiller vi mellom det å være fysisk aktiv ute i naturen og å oppleve naturen
visuelt uten fysisk aktivitet. Grunnen til dette skillet i forskningen er at man skal
kunne utelate andre forstyrrende faktorer som kan påvirke forholdet mellom
natur og hvordan natur og naturelementer påvirker oss psykologisk. For
eksempel vil disse studiene kunne kontrollere for en antatt positiv effekt av å
være fysisk aktiv ute i natur.

Størsteparten av tidligere forskning på psykologiske responser overfor natur
har hatt de to teoriene relatert til restitusjon som sitt teoretiske rammeverk (jfr.
Kaplan & Kaplan, 1989; Kaplan, 1995; Ulrich, 1983; Ulrich et al., 1991). De
undersøkelser som har fokusert Attention Restoration Theory (ART) har studert
gjenhenting av mental kapasitet og har primært sett på kognitive utfallsvariabler,
mens undersøkelser som har fokusert på Ulrich’s psykoevolusjonære teori har
studert affektive og psykofysiologiske utfallsvariabler som er karakteristiske for
stressreduksjon. Alle studiene det er referert til har blitt utført i settinger hvor
man undersøker responser av natur og naturelementer i forhold til bygde
omgivelser.

Affektivexxxv responser

Ett sett av psykologiske responser overfor natur som har fått mye
oppmerksomhet i forskningen er estetiske eller affektive responser (Ulrich,
1985). I følge Ulrich (1983) kan et visuelt inntrykk av en setting med
naturelementer fremkalle en estetisk opplevelse som igjen fører til mer positive
følelser. Flere studier har indikert at mennesker generelt foretrekker omgivelser
som er dominert av vegetasjon over urbane omgivelser uten innslag av natur
(Kaplan et al., 1972; Zube & Anderson, 1975; Ulrich, 1983; Knopf, 1987).
Innendørs settinger med naturinnslag har også blitt mer positivt evaluert enn
settinger uten naturelementer (Bringslimark, Hartig & Patil, 2009). Forskning
har også vist at å se på bilder av natur kan fremme positive følelser og redusere



negative følelser som engstelse (anxiety), sinne og tristhet (Ulrich, 1979; Ulrich
et al., 1991; Hartig et al., 1996; van den Berg et al., 2003; Chang & Chen, 2005).
Å ha vindusutsikt til natur har også blitt assosiert med positive følelser og større
tilfredshet med arbeidsplassen (Kaplan, 1993) og bosted (Kaplan, 2001). Enkelte
studier har rapportert økning i positive følelser ved å ha planter i innemiljø
(Adachi et al., 2000; Lohr & Pearson-Mims, 2000). Generelt blir positive
affektive responser ved å se på natur fremkalt svært raskt og ofte innen bare
noen få minutter eller mindre (Ulrich et al., 1991).

Kognitive reaksjoner

Som tidligere nevnt har studier av kognitive responser overfor natur brukt
Kaplan og Kaplan’s (1989; Kaplan, 1995) ART som teoretisk rammeverk.
Visuell kontakt med natur har vist seg å fremme gjenhenting fra mental tretthet i
større grad en kontakt med omgivelser med færre eller ingen naturelementer. I
hvilken grad folk har hentet seg igjen mentalt har vanligvis blitt målt gjennom
utførelse på mentale oppgaver. Positive sammenhenger mellom visuell kontakt
med natur og mentale tester har blitt funnet i en rekke studier utført i ulike
kontekster inkludert videoer av natur (Lauman et al., 2003), fotografier av natur
(Berto, 2005), vindusutsikt til natur (Tennessen & Cimprich, 1995), og planter i
innemiljø (Lohr et al., 1996; Shibata & Suzuki, 2001). I motsetning til affektive
responser som oppstår relativt raskt, har studiene vist at mental gjenhenting fra
naturopplevelse tar noe lengre tid, gjerne mer enn 15-20 minutter (Hartig et al.
1996; Berto, 2005; Lohr et al., 1996).

Psykofysiologiskexxxvi reaksjoner

Funn fra flere studier har vist at å se på natur og innslag av natur i omgivelsene –
i motsetning til bygde omgivelser uten natur – er signifikant mer effektiv i å
fremme restitusjon fra stress. Dette har blitt reflektert gjennom utfallvariabler
som redusert blodtrykk, mindre svetting og muskelspenninger, og gjennom økt
elektrisk aktivitet i hjernens alfabølgefrekvensxxxvii. Stressreduksjon har blitt
funnet gjennom å se på video av natur versus urbane omgivelser (Ulrich et al.,
1991; Parsons et al., 1998; Laumann et al., 2003) og ved å ha vindusutsikt til
natur versus ingen vindusutsikt (Hartig et al., 2003). Også i innendørs settinger
har man funnet nedgang i stressresponser når naturelementer har vært



tilstedeværende (Bringslimark et al., 2009). Som affektive responser oppstår
også fysiologiske responser raskt og innen noen få minutter (Ulrich et al., 1991),
selv om stressreduksjon er lettest å oppdage hos personer som allerede opplever
forhøyede nivåer av stress (Hartig et al., 2003).

Psykofysiologisk stressreduksjon kan også mediere en rekke helseeffekter.
Enkelte studier har vist at vindusutsikt til natur i et fengsel førte til mindre bruk
av helseapparatet blant innsatte (Moore, 1981), og mindre bruk av sterke
smertestillende medikamenter etter operasjon i et sykehus (Ulrich, 1984;
Verderber, 1986). Naturelementer i innemiljø har også blitt assosiert med økt
smertetoleranse (Lohr & Pearson-Mims, 2000; Park et al., 2004), mindre
selvrapporterte helseproblemer (Fjeld et al., 1998; 1999; Fjeld, 2000) og mindre
selvrapportert sykefravær på arbeidsplassen (Bringslimark, Hartig og Patil,
2007).

Nevrovitenskapelige funn

Våre mentale prosesser gjør oss i stand til å samhandle med og tilpasse oss de
fysiske omgivelsene. Menneskets perseptuelle mekanismer, som våre mentale
prosesser fungerer igjennom, oppretter vår forbindelse med og responser overfor
både bygde omgivelser og natur. Grunnlaget for denne interaksjonen er selve
menneskets natur. Det vil si det nåværende resultatet av den evolusjonære
utviklingen av vårt nervesystem i respons til ytre stimuli (Salingaros & Masden,
2008). En del nyere hjerneforskning har begynt å undersøke hva som skjer i
hjernen vår når vi ser på omgivelser som vi fortrekker eller preferer (jfr.
preferansestudier). I en studie ble det funnet større aktivering i hjernens
parahippocampal cortex når forsøkspersonene så på bilder av omgivelser de likte
versus omgivelser som de ikke likte (Yue, Vessel, & Biederman, 2007).
Parahippocampal cortex spiller en viktig rolle for plassgjenkjenning og er en
region med høy tetthet av opioidreseptorer. Dette innebærer at visuelle
preferanser kan utløse aktivitet i hjernens eget lystsenter. I tillegg viste studien at
effekten av preferanser i parahippocampal cortex skjedde uavhengig av
aktivering i andre områder. Noe som kan indikere at responsen på foretrukne
omgivelser ikke skyldes effekten fra andre områder i hjernen (f.eks. kognitive
områder og informasjonsprosessering). I følge Yue et al. (2007) innebærer dette
at forsøkspersonenes responser på de foretrukne omgivelsene skyldes at deres
lystsenter i hjernen først ble aktivert og dermed responderte forsøkspersonene på
omgivelsene med høyere preferanser (og ikke omvendt).



I følge Salingaros og Masden (2008) kan vi ikke frigjøre våre moderne liv fra
vår historiske utvikling siden vår nedarvete biologiske opprinnelse finnes i
hjernens og kroppens struktur. Vi vil således være avhengige av tilstedeværelsen
av visse avgjørende faktorer i våre omgivelser ikke bare for vår eksistens, men
også for vår følelse av tilhørighet og velvære. Å benekte denne genetiske
avhengigheten kan i følge Salingaros og Masden sidestilles med å benekte vårt
behov for luft og mat.

Natur der folk er

Man kan altså lett være tilbøyelig til å anta at ønsket om tilgang til natur er
basert på en form for romantisering av naturen (f.eks. Thoreau, 1845), hvor man
har en dikotomisering mellom de urbane modernistene og de mer tradisjonelle
naturelskerne (f.eks. de som tilbringer hver søndag ute i naturen med slagordet
«Ut på tur – aldri sur»). En fransk studie (og franskmenn er som kjent opptatt av
kultur) har vist at bildet nok ikke er så svart-hvitt. I studien ble det undersøkt
hvordan såkalte urbanofile (byelskere) og urbanofobe (byhatere) ville at den
ideelle byen skulle se ut (Felonneau, 2004). Resultatene viste at uansett om man
var urbanofil eller urbanofob ble tilstedeværelsen av grønnstruktur (Greenery)
rangert som nr. 1 i hva som var ønskelige kjennetegn ved idealbyen.
Tilstedeværelsen av kultur (Culture) kom på 3. plass etter ønsket om at
idealbyen skal være ren og velholdt (Cleanliness). Det er også verdt å merke seg
at respondentene i undersøkelsen var urbane studenter. Selv om man er urbanofil
ser det altså ut til at elementer av natur er en svært viktig faktor i den ideelle
byen. I dette avsnittet vil vi se litt nærmere på viktigheten av natur der folk
oppholder seg og har sitt daglige virke.

Viktigheten av natur i bygde omgivelser for folkehelsen

Fokus på natur som en viktig faktor for å fremme folkehelsen er på ingen måte
noe nytt. Allerede antikkens grekere så på det å være ute i naturen som et viktig
aspekt for helsen. Det er likevel mange faktorer ved forholdet mellom
mennesker og natur som er nytt for dagens samfunn. For det første bor flere folk
i urbane omgivelser med de påfølgende negative konsekvensene dette medfører
som støy, forurensing og befolkningstetthet og ikke minst mindre tilgang til
natur (Evans, 2003). For det andre har vi større og mer omfattende



miljøforringelser som igjen har en negativ effekt på menneskers helse. Suzuki og
Taylor (2009) har nokså åpenbart påpekt at økosystemet er den fundamentale
kapital som alt liv avhenger av. Å fremme menneskers helse uten å ta i
betraktning bærekraftig utvikling er en helserisiko på global basis. For det tredje
er det en nedgang i folks mentale helse i verden (WHO, 2010). Flere har derfor
påpekt at implementering av natur kan være en måte å gjøre omgivelsene mer
levelige og dermed være en viktig medvirkende faktor for å skape mer
salutogene miljøer sett i et folkehelseperspektiv (Frumkin, 2001; Maller et al.,
2005).

Flere større befolkningsstudier har vist at vist at tilgang til natur kan være enn
viktig faktor for folkehelsen. Mitchell og Popham (2008) undersøkte om tilgang
til grønne områder kunne fungere som en buffer mot sosiale ulikheter i helse
blant den engelske befolkningen under pensjonsalder (n=40 813 236). Som kjent
er det store forskjeller i helse blant sosiale grupper også i Norge. Dersom du er
mann og bor på ytre vestkant i Oslo kan du forvente å leve 10 år lengre i forhold
til om du bor på indre østkant (Statistisk Sentralbyrå, 2005). Resultatene fra den
omfattende Mitchell og Popham-undersøkelsen viste at for de som hadde tilgang
til grønne områder (definert som alle grønne lunger over 5 kvm) var forskjellen
mellom de sosiale gruppene signifikant mindre i forhold til dødelighet enn for de
som ikke hadde tilgang til grønne områder. En Nederlands studie undersøkte
forholdet mellom mengde grøntareal i boligområder og personenes
selvrapporterte helse blant 10.000 personer (deVries et al., 2003). I boligområder
med mye grønt hadde beboerne generelt bedre selvrapportert helse. I studien var
det også kontrollert for en rekke andre faktorer som kjønn, alder, og
sosioøkonomiske status.

Unngå at våre barn får Nature Deficit Disorder (NDD)

Nature Deficit Disorder (som en parallell til Attention Deficit Disorder ADD) er
et begrep beskrevet av Richard Louv i hans bok Last Child in the Woods (2005).
Louv peker på at kontakt med naturen er essensielt for barns fysiske helse og
følelsesmessige utvikling. Han viser også til forskning på sammenheng mellom
mangel på natur i barns liv og fedme, ADHD og depresjon. I Norge går barn på
grunnskole fra de er 6-16 år. Det vil si det er an relativt stor andel av livet.
Likevel blir de fysiske omgivelsene på skolene i liten grad fokusert på og mange
skoler lider av dårlige inneklima, nedslitte skolelokaler og asfalterte uteområder
med lite mulighet for fysisk aktivitet og frilek. Flere studier har funnet en



sammenheng mellom barns motoriske utvikling og lek i natur (Grahn,
Mårtensson, Lindblad, Nilsson, Ekman, 1997; Fjørtoft & Sageie, 2000), i tillegg
til at tilgang til naturområder i barnehager fører til mindre sykefravær, mindre
rastløshet og bedre konsentrasjonsevner (Grahn et al., 1997). Undersøkelser har
også vist at barn som bor nært naturområder opplever mindre stress i forhold til
barn uten samme tilgang til natur (Wells & Evans, 2003). Andre studier har vist
at barn med ADHD fikk mildere symptomer etter å ha lekt i grøntområder
(Taylor et al., 2001), og at barn med utsikt til natur skårer bedre på
konsentrasjonstester (Wells, 2000). Studier har også vist at når barn leker i
naturområder er leken mer fantasirik og kreativ og fremmer språkferdigheter og
samarbeid blant barna i større grad enn når de ikke leker i natur (Taylor, et al.,
1998, Fjørtoft, 2000). Også implementering av planter i klasserom har vist å ha
en positiv effekt gjennom større tilfredshet med skolelokalene og mindre
sykefravær (Han, 2009).

Kan naturelementer i omgivelsene gjøre syke friskere?

Å skape omgivelser som fremmer helse og trivsel er spesielt viktig i settinger
konstruert for å gjøre mennesker friskere som sykehus og rehabiliteringssentre.
Roger Ulrich har lansert begrepet evidensbasert design som en parallell til
evidensbasert medisin. Mens evidensbasert medisin fokuserer på kvaliteten i
behandlingen, fokuserer evidensbasert design på kvaliteten av de bygde
omgivelsene (Ulrich & Zimring, 2004). Det meste av forskning relatert til
evidensbasert design har vært konsentrert rundt fysiske faktorer som kan føre til
stressreduksjon og restitusjon fra stressende opplevelser for både pasienter,
familie og ansatte. For mange vil nettopp et opphold på sykehus være en ekstra
belastning og inneha en grad av usikkerhet i forhold til egen helse som kan føre
til engstelse og opplevelse av stress. For nært forestående kan dette også være en
ekstra belastning. Evidensbasert er også ment å skulle fokusere på forhold i
sykehusomgivelser som skal være fordelaktige for de ansatte og gjøre
arbeidssituasjonen lettere. Hovedformålet med evidensbasert design blir da å
utforme sykehusmiljøer som kan forsterke helbredelsen for pasienter, og som
også kan føre til bedre miljøer for de ansatte. I følge Ulrich (2008) eksiterer det i
dag mer enn 50 studier relatert til hvordan natur og naturelementer i
helseinstitusjoner påvirker pasienter, ansatte og besøkende. Studiene inkluderer
ulike opplevelser med naturelementer som fysisk aktivitet i hager i tilknytning til
sykehus eller hageterapi, men langt de fleste studiene omfatter visuell opplevelse



av natur og naturelementer gjennom vindusutsikt til natur, elementer av natur
innendørs eller bilder av natur. Flere sykehus i Norge har hatt fokus på
evidensbasert design og implementert elementer fra denne type forskning i
sykehusene. Blant annet har det nye Rikshospitalet i Oslo dratt inn mange av
disse elementene. Det nybygde St. Olavs Hospital i Trondheim har hatt dette
som hovedfokus i byggeprossen. Blant annet er byggene utformet som hestesko
for at alle pasienter skal ha mulighet til å se ut på natur og beplantning rundt
sykehuset. I tillegg er det brukt mye naturmaterialer i bygningene.

Natur representert i bygde omgivelser

Biophilic design (Kellert, 2005; Kellert et al., 2008) forsøker å overføre
menneskers iboende behov for kontakt med natur – kjent som biophilia (Wilson,
1984; Kellert & Wilson, 1993) - til bygde omgivelser. Viktige elementer i
biophilic design er implementering av naturelementer i og rundt bygninger, bruk
av naturlig dagslys, ventilasjon og materialer, bruk av naturens former og
fasonger i bygninger, i tillegg til økologisk eller bærekraftig design. En arkitekts
eller designers rolle i så måte er å skape omgivelser som kan være positive for
menneskers helse og trivsel. En miljøpsykologs rolle er å forklare hvorfor noen
omgivelser er bedre enn andre og hvilke psykologiske prosesser som er
involvert. Som vi har sett fra avsnittet om teori kan det være flere grunner til
hvorfor vi har preferanser for og reagerer positivt på naturelementer i bygde
omgivelser. Det kan være lært gjennom kulturelle overføringer eller individuelle
opplevelser. I dette ligger den symbolske oppfattelsen av natur (hvordan
oppfattelsen av natur endrer seg i en kultur eller gjennom historien), hvordan
enkeltindividet føler tilknytning til et miljø (Morgan, 2010) eller ilegger mening
til omgivelsene (Manzo, 2005). I tillegg mener flere teorier at vår evolusjonære
ryggsekk gjør at vi har svake medfødte predisposisjoner til å respondere mer
positivt overfor natur (f.eks. Wilson, 1984). Omgivelser med natur kan også
skape miljøer som har en mer mellomliggende grad av stimuli (ikke for mye og
ikke for lite), eller som har aspekter ved seg som vi foretrekker. Som nevnt
tidligere vil nok alle disse aspektene spille en rolle i forhold til hvordan vi
responderer på natur i bygde omgivelser.

Forskning på menneskers psykologiske responser overfor natur har et stort
potensial i forhold til å informere politikere, byplanleggere, arkitekter og
designere og andre som er delaktig i utforming av våre bygde omgivelser. Flere
har satt opp forslag til hvordan dette kan la seg gjennomføre i praksis (se Kellert



et al., 2008). I første omgang gjelder det å ta vare på den natur som allerede er
der og skape eller ivareta grønne lunger i byer, beplantning i boligområder, og
ellers generelt rundt bygninger som vi oppholder oss i. Deretter er det viktig å ta
naturen med seg inn på ulike måter som vindusutsikt til natur, bruke
naturmaterialer i bygninger og skape omgivelser med mer organiske former og
fasonger som gjenspeiler naturen.

Konklusjon

Hovedpoenget med dette kapitelet er å vise til at natur og elementer av natur der
vi lever og oppholder oss til daglig kan være en viktig faktor for å fremme vår
fysiske og mentale helse og trivsel. Siden mye forskning viser til at natur også i
bygde omgivesler kan ha en positiv psykologisk effekt kan implementering av
biophilic design i bygde omgivelser bidra til å skape mer menneskevennlige
omgivelser. Det er verdt å merke seg at tidligere forskning kun har funnet en
svak sammenheng mellom naturelementer i bygde omgivelser og forbedret helse
og trivsel (det vil si at naturelementer ikke forklarer en stor andel av variansen).
Mange andre fysiske og sosiale faktorer spiller også inn i forhold til hvordan de
fysiske omgivelsene påvirker oss. Ikke desto mindre vil selv en svak assosiasjon
mellom naturelementer og positive helseutfall ha en stor praktisk betydning
aggregert over mange mennesker over tid. Implementering og ivaretakelse av
natur der vi lever og bor vil dermed være en viktig del av løsningen for å skape
miljøer som fremmer helse og trivsel for befolkningen sett under ett.
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Kapittel 16

Fritid og ferie

En utfordring for psykologien?

Jo Kleiven
Psykologiseksjonen, Avdeling for samfunnsvitenskap

Høgskolen i Lillehammer



Innledning

Som sosialpsykolog har jeg arbeidet en del med tema fra ferie og fritid, både i
forbindelse med forskning og undervisning ved reiselivsstudiet på HiL og som
prosjektleder ved NINA-Lillehammer. Denne interessen har ikke alltid vært lett
å formidle eller forklare for andre psykologer, og jeg har ofte vært noe
overrasket over dette. Det finnes faktisk en god del faglitteratur om ferie og
fritid. Det meste av dette er utenlandsk, men det finnes også norsk forskning og
faglitteratur av bra kvalitet. Lite av dette synes imidlertid å være kjent blant
studenter eller kolleger innen psykologien eller i andre tradisjonelle
fagdisipliner.

Men for meg er det klart at ferie og fritid er en spennende og viktig del av
folks liv, og kan utgjøre et sentralt anvendelsesfelt for psykologifaget. Jeg tror at
psykologien – og ikke minst miljøpsykologien – kan bidra til en bedre og mer
faglig forståelse av dette feltet. Trolig kan faget vårt også påvirke de mange
valgene som stadig tas i forhold til ferie og fritid her i Norge – både i
offentligheten og i privatlivet.

I denne artikkelen vil jeg derfor først forsøke å forklare hva ferie og fritid er,
og hvorfor det er så viktig. Her må vi også drøfte det engelske “leisure”-
begrepet, da det ligger til grunn for mye av den utenlandske faglitteraturen. Så
vil jeg kort minne om noen sammenhenger mellom «positiv psykologi» og
sentrale fritidsaktiviteter. Her kan det ligge spennende utfordringer for
miljøpsykologiens kunnskaper og tankeganger.

Hva mener vi egentlig med «ferie og fritid»?

Som flere forfattere har påpekt (Goodale & Cooper, 1991; Rojek, 2006), så
henger ferie og fritid nøye sammen med andre deler av livet. Hva vi gjør i
fritiden er nært relatert til den kulturen vi lever i, ikke minst gjennom det
forholdet vi har til arbeid. Ikke minst i Nord-Amerika og i Nord-Europa finner vi
et “leisure”-begrep hvor det sentrale er fravær av arbeid: Langt på vei kan vi
forstå ferie, fritid og “leisure” som de delene av livet hvor vi ikke arbeider. Vi



skal snart komme tilbake til dette.
Men vi bør merke oss at dette kan være annerledes i andre land. I kulturer som

er «mindre utviklede», ser vi ofte at vektleggingen av arbeid som en hovedsak i
livet er mindre klar. Da kan også tenkningen rundt “leisure” og fritid bli en
annen, og man disponerer kanskje sin «frie» tid på andre måter. Da kan studiet
av ferie og fritid være en god tilnærming til ny forskning og bedre innsikter
innenfor krysskulturell psykologi.

Det kan også ligge utfordringer i å forstå hva «fritid» betyr for mennesker i
vårt eget samfunn som av ulike grunner er frikoblet fra den vanlige
avhengigheten av arbeid. Å snakke om «fritid» som frihet fra arbeid har ingen
enkel mening i forhold til for eksempel «hjemmeværende» ektefeller,
alderspensjonister, utviklingshemmede eller uføretrygdede.

Også i vårt lille land, hvor vi i hovedsak har den samme velutviklede
økonomien som våre naboland, kan vi se kulturelle særtrekk i synspunkter,
normer og atferd som har med fritid å gjøre. Dette er ikke nødvendigvis noe vi
tenker særlig mye over. Men hva skjer dersom vi inviterer en utlending til å være
med på vår vanlige «søndagstur» i skogen eller på fjellet? Ofte vil hun stille
spørsmål om hva som er målet eller hensikten for denne turen, og forstår ikke
hvorfor vi ikke bruker bilen i stedet. Og kanskje er mange unge og urbane
nordmenn nesten like fremmede for «søndagsturen» som de besøkende fra
utlandet.

Når vi tenker på ferie og fritid, blir det altså viktig å huske på at kulturelle
forskjeller må forventes. Når vår diskusjon i hovedsak dreier seg om vestlige
land og norske eksempler, så gjør den derfor ikke krav på noen universell
gyldighet.

Men til tross for en slik begrensning, så finner vi et stort og forvirrende
mangfold av fritidsformer og fritidsaktiviteter. Selve begrepet fritid – på samme
måte som det engelske leisure-begrepet – forutsetter vel at de fenomenene som
grupperes under en slik felles merkelapp har mye til felles. Denne forutsetningen
er kanskje ikke helt feil, selv om begrepene er flersidige og sammensatte. Men
ofte vil forskjellene mellom fenomener som faller inn under fritidsbegrepet være
mer iøynefallende enn likhetene. Å gå tur med bikkja om morgenen, samle
frimerker, se på TV, eller å synge i kirkekoret kan nok alle være eksempler på
fritidsaktiviteter; men de utgjør likevel en inkonsistent og ulikeartet bukett. Til
og med den «typisk norske» skituren forekommer i mange ulike former, har
mange ulike begrunnelser eller motiver, og med svært ulik deltakelse fra ulike
lag i befolkningen. Det kan derfor være på sin plass å se litt på hva vi egentlig



mener med “leisure”, fritid og ferie.
Michael Argyle (1996) foreslo en liste med ti former for “leisure”:

Se på TV

2. Høre på musikk og radio
3. Lese og studere
4. Hobbyer
5. Sosialt liv
6. Sport/trim
7. Se på sport
8. Religion
9. Frivillig arbeid
10. Ferie og turisme

Det synes klart at her finner vi aktiviteter av mange ulike slag, og at
forskjellene mellom disse kanskje er like iøynefallende som det de har felles. Vi
kan også merke oss at Argyle ser ferie og turisme som en form for “leisure”.

Men la oss se litt nærmere på det engelske begrepet ”leisure”, som er sentralt i
mye av den relevante faglitteraturen. Som også Neulinger (1976) påpekte for
mer enn tretti år siden, så har nok dette ordet flere ulike betydninger. Men i tråd
med John R. Kelly (1990), ser jeg særlig tre punkter som det viktige og særegne
for “leisure”.

• For det første dreier det seg om “Non-work activities”; virksomheter som
ikke kan klassifiseres som arbeid.

• For det andre er det selvvalgte aktiviteter; noe vi frivillig driver med uten
at noen andre krever det.

• Mye “leisure” har dessuten sitt grunnlag i indre motivasjon. Vi driver
med disse aktivitetene fordi det er selvmotiverende, ikke for å
tilfredsstille andre behov eller oppnå «ytre» belønninger.

Ikke-arbeid: “Leisure” er den «frie tiden»



I 1981 publiserte Chubb og Chubb (1981) ei bok som skulle vise seg å få stor
betydning, med tittelen “One Third of Our Time”. Boka tar utgangspunkt i det
enkle forholdet at døgnets 24 timer kan grovdeles i åtte timer med søvn, åtte
timer med arbeid, og åtte timer med “leisure”. Her defineres derfor “leisure” som
den frie tredjedelen av døgnet – den delen som ikke må brukes til arbeid eller
søvn. Det dreier seg altså om vår frie tid, den tiden vi har til vår egen rådighet.
Uttrykket “discretionary time” brukes også i faglitteraturen, for å peke på at
dette er den tiden som kan vi selv kan velge å bruke etter eget skjønn eller
forgodtbefinnende.

Denne forståelsen av “leisure” utgjør langt på vei en objektiv definisjon av
begrepet, hvor “leisure” ganske enkelt blir den tiden hvor vi er våkne uten å
arbeide. Det er også verd å merke seg at ’leisure’-begrepet på dette punktet har
mye til felles med det norske fritidsbegrepet. Også «fritid» kan jo forstås som
våken tid uten arbeid.

Den nevnte tredelingen bør imidlertid bare forstås som en grov forenkling, og
ikke som en presis eller uttømmende modell. Som Csikszentmihalyi og hans
medarbeidere (Csikszentmihalyi & Graef, 1980; Csikszentmihalyi & Kleiber,
1991; Csikszentmihalyi & LeFevre, 1989) har vist, så passer ikke alle oppgaver
og aktiviteter særlig godt inn i dette enkle skjemaet. De viser i sin forskning at
arbeidere i USA faktisk bruker en god del av arbeidsdagen til andre ting enn
arbeid. Omtrent to timer av en arbeidsdag blir fylt med andre, selvvalgte
aktiviteter, som private samtaler eller dagdrømmer. På den andre siden er også
den frie tiden ofte langt fra fri. Mye av den tiden som skulle ha vært fri må
brukes til nødvendige ting som å sitte i bilen i saktegående trafikk, eller til
husarbeid og innkjøp. Her passer det ofte ikke særlig bra å snakke om «fri tid»
eller selvvalgte aktiviteter.

Men selv med nødvendige forbehold om den grove forenklingen kan
tredelingen tjene til å minne oss om at både “leisure” og «fritid» har et betydelig
omfang. Den frie tiden utgjør rent faktisk en stor del av våre liv. Den kan derfor
ikke avvises som ubetydelig eller uviktig.

Selvvalgte aktiviteter: Det vi selv vil gjøre

Om vi følger en tradisjon fra de gamle grekere, så er “…leisure…a mental and
spiritual attitude” (Pieper, 1963). Her legges det vekt på at aktiviteter velges for
sin egen del eller som sine egne formål. Kjernen i “leisure” i det klassiske Athen



var borgernes noble engasjement i musikk og filosofi, aktiviteter som foredlet
sinnet og førte til sannhet og lykke. “Leisure” var klart atskilt fra de mer trivielle
oppgavene som var nødvendige for drift og vedlikehold av bysamfunnet i Athen.
Men på den tiden var det bare borgerne som kunne velge “leisure”-aktiviteter,
det kunne verken slaver, arbeidere eller soldater.

Det å forstå “leisure” som en fritt valgt virksomhet innebærer langt på vei en
subjektiv definisjon av begrepet. Da ser man “leisure” som en mental tilstand, en
måte å tenke på. Også i moderne faglitteratur er det mange forfattere som ser
valgfrihet som det sentrale ved “leisure”, som for eksempel Kelly (1990). Kelly
regner klokt nok ikke med at valgfriheten er absolutt, men definerer “leisure”
som “…activity chosen in relative freedom for its qualities of satisfaction.” Dette
åpner jo for et langt større utvalg av fritidsaktiviteter enn bare musikk og
filosofi. Alle aktiviteter som vi velger fordi de kan gi oss en eller annen slags
tilfredsstillelse eller belønning, kan her regnes som “leisure”. Da er det ikke de
objektive egenskapene ved aktiviteten som er det viktige, men vår subjektive
preferanse og de positive opplevelsene vi knytter til aktiviteten. Derfor ser vi da
også at det en bestemt person velger som fritidsaktivitet kan være svært
forskjellig fra det andre velger. Det jeg ser som frivillig og opplever som
positivt, kan være svært ulikt det som naboen gjør i sin fritid.

Og Kelly (op. cit.) er ikke den eneste forskeren som vektlegger den subjective
tilnærmingen til “leisure”. Mange andre forskere i dette feltet følger den samme
tankegangen, som for eksempel Iso-Ahola (1980), Cooper (1989), og Goodale
og Cooper (1991). Men det er kanskje enda viktigere å merke seg at den
subjektive definisjonen også er i samsvar med det norske begrepet «fritid». Det
innebærer jo også at vi står fritt til å velge hvordan denne tiden skal brukes, og
bruker den på aktiviteter vi har glede av.

Indre motivasjon og «flyt»-opplevelser

Et siste poeng rundt “leisure” gjelder begrepet “intrinsic motivation” (Deci,
1975), som viser til at en del atferd blir utført for sin egen del, at den så å si
utgjør sin egen begrunnelse. Slik atferd trenger ingen ytre grunn eller motiv for å
bli aktivert, men er i seg selv hyggelige, belønnende eller tilfredsstillende (Deci
& Ryan, 1985). Dette er åpenbart relevant for mange fritidsaktiviteter, som vi
driver med for moro skyld eller fordi vi bare har lyst til å gjøre det. Siden slike
aktiviteter utgjør sin egen begrunnelse og ikke er avhengig av motiver eller



begrunnelser utenfra, oversetter vi gjerne “intrinsic motivation” til «indre
motivasjon» på norsk.

Som Csikszentmihalyi (1982) og hans medarbeidere har vist, følger det gjerne
«flyt»-opplevelser av å drive med aktiviteter som er «indre» motivert. Når vi
fokuserer sterkt på en engasjerende aktivitet, kan vi miste vår «normale»
oppmerksomhet på oss selv, på sted og på tid. Og «flyt» oppleves helst når det er
en viss balanse mellom de utfordringene aktiviteten gir, og de ferdighetene vi
kan møte dem med. Når en oppgave er for vanskelig for deg blir du bekymret –
og selvbevisst. Og hvis den er for lett blir du ikke engasjert, men kjeder deg. “…
Experiencing ‘flow’, therefore, is a function of both individual and
environmental factors”, sier Ingham (1986, 1987).

Men opplevelsen av «flyt» skjer ikke bare i fritiden. De fleste vil også ha
opplevd å fordype seg så sterkt i arbeidet at man glemmer tid og sted, og en
stund ikke har noen klar bevissthet om seg selv og sin normale verden. Det er
f.eks. ganske vanlig å oppleve «flyt» i forbindelse med engasjert skrivearbeid.
Mange har opplevd at «plutselig» er klokka blitt tre på natta, og at de ikke har
særlig klare minner fra de siste to timene ved PCen.

Indre motivasjon og flytopplevelser utgjør derfor ikke noen tilstrekkelig
definisjon på “leisure”; de er vanlige fenomener også i sammenheng med arbeid.
De er ikke spesielle for “leisure”-aktiviteter, men forekommer også i andre
sammenhenger. Likevel er de trolig gode kjennetegn på hva “leisure” innebærer,
ved å minne om hvordan noen «passe vanskelige» fritidsaktiviteter er
selvmotiverende og engasjerende.

Indre motivasjon og «flyt» er vel også karakteristisk for noen av de populære
norske fritidsaktivitetene. Men det er også mye av det vi gjør i fritiden som er
underlagt «ytre» motiver, som vi velger å gjøre av åpne og forståelige grunner,
og som er så vidt dagligdagse at opplevelse av «flyt» ikke er særlig nærliggende.
Indre motivasjon eller «flyt» utgjør derfor heller ikke noen tilfredsstillende
definisjon av «fritid», selv om det klart er interessant at de finnes og kan knyttes
til noen av de engasjerende aktivitetene vi driver i fritiden.

”Leisure”, fritid og ferie

Som vi har sett, har da det engelske “leisure”-begrepet og det norske «fritid»
ganske mye til felles. Begge begrepene innebærer frihet fra arbeid, og en viss
frivillighet i valget av aktiviteter. Både “leisure» og fritid vil dessuten ha



interessante eksempler på indremotivert atferd og «flyt», selv om disse
fenomenene også vil forekomme i arbeidssituasjoner. Og med arbeidsfrihet,
frivillighet og indremotivasjon/«flyt» som felles kjennetegn blir “leisure” og
fritid begreper med en stor rad av overlapping.

Når det gjelder ferie, så skiller dette seg ut ved å være et administrativt eller
juridisk begrep i våre moderne samfunn. Ferie kan hos oss forstås som en
lovfestet rettighet, selv om den har ulikt omfang i ulike land og fungerer ulikt for
folk i forskjellige arbeidssituasjoner. Og rettigheten gjelder frihet fra arbeid,
som jo er et av kjennetegnene på både på “leisure” og på fritid.

Når folk da har fri fra arbeidet i ferien, skulle vi kanskje forventes at de står
fritt til å velge hvilke aktiviteter de vil drive i ferien. Hadde det vært så enkelt, så
hadde det vært vanskelig å skille ferie fra både fritid og “leisure”. Men mange
vil ha begrensinger på hvordan de tilbringer ferien. Mange unge blir ikke spurt
om sine ønsker, men «tas med» på den ferien foreldrene har bestemt. Mange
eldre har begrensinger rundt for eksempel helse eller førlighet, som gjør at de
helst holder seg hjemme. Noen har forpliktelser (for eksempel stell av dyr) som
begrenser valgmulighetene, og for andre vil økonomien legge trange føringer på
hva man kan gjøre. Det vil derfor være relativt vanlig å ha «ferie» i betydningen
frihet fra arbeid, uten at det fører til valgfrihet i forhold til aktiviteter, indre
motivasjon eller opplevelse av «flyt».

Men med forbehold om at friheten er begrenset, er det likevel slik at ferie kan
forstås som en arbeidsfri periode, hvor man i relativt større grad enn ellers kan
gjøre det man selv ønsker. Og da vil mange søke indremotiverte aktiviteter som
kan gi opplevelser av «flyt». I denne forståelsen av ferie blir den da en definert
periode som gir bedre muligheter for “leisure” og fritid enn det man ellers har.
Og det stemmer jo godt overens med vanlige ferieønsker og -motiver, som i
betydelig grad er rettet mot frihet, avveksling og opplevelser som vanligvis ikke
har i dagliglivet. Eller med andre ord: Ferien er et tidsrom som er satt av til fritid
og “leisure”.

Hva vet vi om fritid?

Ikke-arbeid, egne valg, indre motivasjon er altså sentrale for å forstå hva vi
forstår med fritid. Det er også viktig å se at ferie her i landet foreligger som en
rettighet for arbeidstakere til å få en eller flere perioder i løpet av året som kan
brukes til fritid.



Men det er også andre sider ved fritiden som gjør den interessant for
psykologien. Roger Ingham (1986; 1987) pekte tidlig på flere interessante
tilnærminger. Han mente at spørsmål som motivasjon eller behov for rekreasjon
– og folks utbytte av det – burde ligge godt til rette for psykologisk forskning.
Han nevnte også at “leisure” som en sinnstilstand er en psykologisk
problemstilling og at det samme gjelder spørsmålet om spesielle “leisure
identities”. Ingham hevder at eksisterende psykologisk teori kan gi viktige
bidrag til en bedre teoretisk forståelse av fritid og fritidsatferd.

Australieren Philip Pearce har også forsøkt å vurdere psykologiens bidrag til
dette feltet (Pearce & Stringer, 1991). Pearce er kanskje den mest kjente
psykologen innen fritid og reiseliv. Han har særlig arbeidet med turisters atferd
og opplevelser, og har utgitt flere lærebøker (Pearce, 1988; 2005).

Også finnen Seppo Iso-Ahola kan nevnes som en av de mest kjente
psykologene i vår sammenheng. Han har skrevet en av «standardverkene» om
sosialpsykologi og fritid (Iso-Ahola, 1980), og har særlig arbeidet med
psykologiske påvirkninger på sportsprestasjoner (Iso-Ahola, 1995) og
sosialpsykologiske forhold med betydning for helse og fysisk trening (Iso-Ahola
& Hatfield, 1986).

Hensikten med å nevne disse er ikke å gi noen utfyllende oversikt over
psykologers bidrag, men å gi noen eksempler på interesser og tilnærminger
psykologer tidligere har valgt i dette arbeidsfeltet. En grundigere vurdering av
psykologiens bidrag til kunnskap om fritid finnes for øvrig hos Mannell, Kleiber
og Staemplfli (2006). Uten å hevde at noe av dette er irrelevant eller
uinteressant, er det likevel andre perspektiver vi vil vektlegge i denne artikkelen.

Fritiden og andre deler av livet

Ferie og fritid er selvsagt ikke avskjermet eller isolert fra andre deler av livet. En
god forståelse av fritiden må inkludere noen av de mange sammenhengene den
inngår i. Det er mange – og gjerne gjensidige – påvirkninger mellom fritiden og
andre forhold. Det har vært påvist flere interessante relasjoner mellom fritiden
og andre deler av livet, bl.a. av Parker (1983). En første relasjon har fått navnet
“spillover”; hvor for eksempel sider ved arbeidet «renner over» i fritiden. Mange
vil ha stabile og varige motiver i forhold til yrke og karriere som også gjør seg
gjeldende i fritiden. Da vil man kanskje ønske seg «mer av det samme» i fritiden
som man er opptatt av i jobben. Et eksempel på dette kan være prestasjons- eller



konkurransemotivasjon, som jo preger mange menneskers atferd både på jobben
og i fritiden. Kanskje er «sultne» bedriftslederes deltakelse i Birkebeinerrennet
et eksempel på dette? Og omvendt: Mange pensjonister med stille og rolig
livsform vil nok foretrekke de behagelige og ustressede charter-turene, uten
grisefester, konkurranser eller krevende ekskursjoner på programmet.

En annen mulig relasjon er det vi kan kalle kompensasjon, hvor man tvert i
mot ønsker seg noe annet i fritiden enn det man har ellers i livet. Parker (op. cit.)
nevner frustrerende eller farlig arbeid som eksempler på dette. Fra en risikofylt
arbeidssituasjon med store utfordringer, vil mange ønske seg en kravløs og
avslappet ferie og fritid. Og omvendt, mange som opplever sine rutinejobber
som frustrerende og kjedelige, kan velge mer aktive og spennende former for
fritid. Og mindre dramatisk: Ektepar med aktive barn kan kanskje ønske seg
noen avslappende dager i solen uten barna. Samtidig kan besteforeldre med et
ellers bedagelig dagligliv gjerne invitere viltre barnebarn på tur til Legoland. Et
annet eksempel er menn med stillesittende kontorarbeid, som finner lykken i
ferien ved å mure, snekre, male, eller hogge ved på hytta.

Et tredje, mulig forhold mellom ferie/fritid og andre livsdomener er nøytralitet
eller irrelevans. Det er for eksempel vanlig blant forretningsfolk og
bankfunksjonærer i USA at det er liten eller ingen sammenheng mellom
arbeidssituasjonen og valg av ferie- og fritidsaktiviteter (Parker, 1983).

Fritid og miljø

Det fysiske miljøet, de omgivelsene vi har rundt oss, er selvsagt viktig for hvilke
valg vi gjør for ferie og fritid. Når vi ofte reiser vi vekk i ferien, så er det gjerne
for å komme i omgivelser som stemmer bedre med ønsker og behov enn det man
har hjemme. Men mye fritid foregår også på hjemstedet. Både hjemme og borte
vil det fysiske miljøet innebære både muligheter og begrensninger i forhold til de
ønskene vi har for aktiviteter i fritiden.

Dette er vel nokså selvsagt i et land som vårt, med de store geografiske
variasjonene som finnes her. Noen reiser til Sørlandet for å finne mer sol, sjø og
varme enn de har på hjemstedet, mens mange reiser helt til Syden av de samme
grunner. Mange nordmenn disponerer hytte, som også kan gi andre mulighet for
annen virksomhet enn det man kan drive hjemme – enten hytta ligger ved sjøen,
i skogen eller på fjellet. Også campingfolket reiser gjerne til andre steder for å
kunne drive bestemte aktiviteter – som for eksempel fiske, bading eller ro og



hvile i naturomgivelser.
Gibson (1966) har pekt på at de fysiske omgivelsene innebærer “affordances”:

dvs. ulike potensialer eller muligheter for atferd. Det som er nærliggende
aktiviteter ett sted, kan være uaktuelle eller umulige andre steder (Greeno, 1994).
Mens en bestemt skog nærmest inviterer barn til å klatre i trærne, kan en annen
snarere få dem til å leke gjemsel. Når den første snøen kommer, ønsker mange
straks å prøve skiene. Og også voksne kan oppleve at vanndammene på
grusveien etter et regnvær umiddelbart gir tanker om fristende atferd. Noen
parker fremmer fysisk lek og aktiv glede blant barna, mens andre ligger best til
rette for roligere atferd.

Fysiske omgivelser gir selvsagt også begrensninger. Velstelte parker kan være
vakre, men det er ofte ikke lov å ferdes på plenen. Industriområder og travle
bygater kan være farlige steder, hvor små barns atferd må kontrolleres nøye.
Enkelte norske landskap er faktisk så bratte og ville at de er dårlig egnet for
fotturer, og enkelte deler av norskekysten ligger så vidt utsatt til at det ikke er
noen selvfølge at ukyndige kan ferdes der.

Men også det sosiale miljøet er viktig for fritidsaktivitetene våre. Tanker og
normer rundt fritid varierer sterkt fra land til land, og mellom ulike sosiale
grupper. Barn i forskjellige kulturer må derfor lære hva slags fritid man betrakter
som normal og ønskelig, og hvilken fritidsatferd man derfor bør beherske. For
noen er det selvsagt at det er både morsomt og nødvendig å kunne svømme, men
ikke for alle. Mens noen blir oppmuntret til å skjære torskehoder, begynner
andre å spille golf. Noen bruker mange timer hver uke på å øve på fiolinen sin,
mens andre bruker tiden på hockey eller fotball. For mange er det naturlig å
tilbringe store deler av fritiden foran TV-apparatet. Andre velger heller å
engasjere seg i tidkrevende og utfordrende frivillig arbeid. Hvilke aktiviteter vi
kjenner til, hvilke valg vi gjør og hvilken kompetanse vi utvikler for passende
atferd, er i stor grad kulturelt bestemt. Her kan det være betydelige forskjeller –
både mellom ulike land eller kulturer og mellom ulike lag av den befolkningen
som er knyttet til samme bosted.

Det kan også finnes klare sammenhenger mellom det fysiske og det sosiale
miljøet. En lokal kultur er gjerne tilpasset til sitt fysiske miljø, og har utviklet
normer og aktiviteter som er nyttige eller nødvendige for å overleve og trives i
dette bestemte miljøet.

Her har miljøpsykologien tankeganger som kan være nyttige. Med støtte i
tidligere teoretikere hevder Bonnes & Secchiaroli (1995) at miljøpsykologiens
miljøbegrep omfatter den samlede sosiofysiske konteksten for mennesker og



deres atferd, ikke bare det fysiske miljøet. Og Cassidy (1997, s. 4) bruker det
eksplisitte uttrykket “… the interdependence between the physical and the social
environment.” Cassidy definerer også miljøpsykologien som “…the study of the
transactions between individuals and their socio-physical environments” (op.
cit.). Her ser man altså fysisk og sosialt miljø som en samlet helhet, som inngår i
et samspill med menneskelig tenkning og atferd.

Uansett er det viktig å se at miljøet utgjør viktige rammer for ferie og fritid.
Det sosiofysiske miljøet legger føringer på hva folk er opptatt av, hvilke
aktiviteter de velger, og hvilken kompetanse de utvikler.

Men det er også viktig å forstå at dette bare er den ene siden av saken. Den
andre er at vi tolker, lærer og konstruerer miljøet rundt oss som en følge av
kulturbestemte begreper og tankeganger – og av erfaringer vi selv gjør. Men det
vi etter dette forstår og oppfatter av muligheter og begrensninger er samtidig
avgjørende for hvordan vi forholder oss til miljøet gjennom fritidsaktiviteter. Og
da er på en måte ringen sluttet: Det samlede miljøet lærer oss hva som er mulig
og ønskelig, og både egne og andres aktiviteter i fritiden kan stadig endre denne
forståelsen.

Den norske turkulturen

Den norske «turkulturen» er nok et eksempel på dette. For mange nordmenn er
jo «Søndagsturen» en helt selvfølgelig vane eller rutine, som er så nært knyttet
til kjente nasjonale normer og verdier at ingen nærmere grunn eller forklaring er
nødvendig (Nedrelid, 1992). Sosiologen Hompland (1992), tolker faktisk
«Søndagsturen» som en alternativ høymesse i den særnorske naturreligionen. Og
det er ikke bare på spøk at han beskriver naturopplevelsene underveis som de
hellige tekstene i denne religionen. Gjennom «Søndagsturen», sier Hompland,
blir de rettferdige renset fra sitt syndefulle urbane liv, og matpakken og termosen
erstatter nattverdens brød og vin.

Et noe mindre høystemt, men fortsatt meget nært forhold til tur- og
friluftslivet kommer til uttrykk i den foreløpig siste stortingsmeldingen om
friluftsliv (Miljøverndepartementet, 2001). Her står det:

«Det å kunne ferdast og opphalde seg i friluft er for mange ein viktig
del av tilværet, og kan ikkje erstattast med andre aktivitetar. Friluftsliv
har eigenverdi i form av den umiddelbare gleda ved sjølve



friluftslivsaktiviteten, naturopplevingane og høve til m.a. rekreasjon,
avkopling og samvær med andre.

Friluftsliv har i tillegg fleire direkte nytteverdiar, t.d. for helse,
livskvalitet, ei berekraftig utvikling og som ressurs for m.a. reiselivet. I
eit samfunn som nyttar store ressursar på reparerande helsetiltak, er
det ei utfordring å utforske og utnytte det potensialet som friluftsliv og
naturkontakt tilbyr på ein betre måte enn i dag. Regjeringa meiner at
ein i større grad enn det ein har gjort til no, må ta i bruk friluftsliv som
verkemiddel i det helsefremjande og førebyggjande arbeidet» (op. cit.)

Men som kjent gjelder ikke denne tilslutningen til turer og friluftsliv alle
nordmenn i samme grad. Mange med bakgrunn fra landsbygda synes fortsatt det
er litt fremmed for dem å bare gå i fjellet uten å ha noe klart ærend eller formål,
og passer i det minste på å «se etter» sauen eller plukke litt bær i løpet av en
ellers trivelig tur. Mye tyder også på at yngre, urbaniserte folk i noen grad er i
ferd med å bli fremmede for norske tradisjoner rundt friluftsliv (DNT, 2008;
Odden, 2006; Vorkinn, Aas, & Kleiven, 1996). Et visst frafall synes derfor å true
de aktivitetene som har vært forbundet med dette, og både
interesseorganisasjoner og offentlig forvaltning er derfor opptatt av tiltak som
kan motvirke dette frafallet. Den Norske Turistforening har for eksempel
opprettet både «Barnas Turlag» og «DNT ung», og skriver i sitt
strategidokument:

«… Ungdomsmedlemmer er den sterkest økende gruppen i DNT (10%
årlig). Likevel er det mange aktive ungdommer som ikke vet hva DNT
står for, og hva medlemsforeningene kan tilby av aktiviteter. Dette kan
være en trussel, i og med at dagens ungdom er medlemsgrunnlaget
vårt framover » (DNT, 2008).

Også forvaltningen erkjenner liknende utfordringer. I den nevnte
stortingsmeldingen om friluftsliv (Miljøverndepartementet, 2001) står det bl.a.:

«Regjeringa vil styrkje arbeidet med motivasjon og stimulering til
friluftsliv for barn og barnefamiliar, med særleg vekt på dei som i dag
ikkje i det heile teke eller berre i lita grad tek del i friluftsliv og fysisk
aktivitet» (op.cit., s. 11).



Også den siste stortingsmeldingen om miljøpolitikk (Miljøverndepartementet,
2007) inneholder klare formuleringer om friluftsliv. En eksplisitt målsetning her
er at

«… Alle skal ha mulighet til å drive friluftsliv som helsefremmende,
trivselsskapende og miljøvennlig aktivitet i nærmiljøet og i naturen for
øvrig.» (op.cit., s.70).

Den samme Stortingsmeldingen setter også opp interessante resultatmål for
friluftsliv og arealtilgang:

• «Friluftsliv basert på allemannsretten skal holdes i hevd i alle lag av
befolkningen.

• Barn og unge skal gis mulighet til å utvikle ferdigheter i friluftsliv.
• Områder av verdi for friluftslivet skal sikres slik at miljøvennlig ferdsel,

opphold og høsting fremmes og naturgrunnlaget bevares.
• Ved boliger, skoler og barnehager skal det være god adgang til trygg

ferdsel, lek og annen aktivitet i en variert og sammenhengende
grønnstruktur med gode forbindelser til omkringliggende naturområder».
(op.cit., s. 90).

Slike utsagn viser at den norske turkulturen og friluftslivet står sterkt i det
offisielle Norge, og man er opptatt av å få videreført disse sentrale og
selvfølgelige verdiene i alle deler av samfunnet vårt.

Fritid som useriøs virksomhet

Det er ikke alltid lett å forstå hvor viktig ferie og fritid er for folk flest. Etter mitt
syn så er man verken i det offentlige ordskiftet eller i profesjonelle kretser så
opptatt av fritiden som man burde være. Det er minst to forskjellige grunner til at
dette er vanskelig, og som utgjør hindre for et ønskelig fokus på dette området i
livet. Det kan for det første være fordi vi lett ser fritid som noe useriøst, og for
det andre at vi ser fritiden som en privatsak.

Jeg forventer at det meste av fritiden skal være hyggelig og gjøre meg godt,
og innebære aktiviteter uten mas og stress. For de fleste av oss minner trolig
ordet «fritid» om moro, lek, spill, og utendørsaktiviteter. Fritid henger også



sammen med late dager i sola, og med hyggelig selskap. Å drive med
interessante men avslappende hobbyer og sysler er også en del av de private
bildene av hva fritid er. Naive begreper om fritid har åpenbart uformelle, lekende
og hedonistiske aspekter, og seriøse kolleger vil trolig se merkelappen
«Fritidspsykolog» som et uønsket stigma.

I en viss motsetning til det hedonistiske og trivelige fritidsbegrepet, så er
psykologer opplært (og betalt) for å kunne fokusere på problemer, mangler og
kriser i menneskers liv. Med en slik bakgrunn er det kanskje ikke spesielt
nærliggende å interessere seg for hvor viktig fritiden er for velfungerende,
normale mennesker uten åpenbare eller erkjente problemer. Dette poenget skal
vi snart komme tilbake til.

Men la meg umiddelbart få innvende at de enkle oppfatningene om fritid som
bare lek og moro i beste fall er ufullstendige. De karakteriserer feltet som helhet
på en klart misvisende måte, da mange former for fritid utvilsomt bør
anerkjennes som seriøse virksomheter. Også dette skal vi komme tilbake til.

Fritid som bare en privatsak

Som nevnt, så viser «Fritid» til tidsrom som kan brukes slik man selv vil.
Fritiden karakteriseres som “discretionary time”, hvor folk selv kan velge hva de
vil gjøre. Implisitt kan dette forstås som en individualistisk tilnærming til
fenomenet. Ved å vektlegge valgfriheten, tar vi umerkelig for gitt at det er
individet selv som tar beslutninger om de atferdsmulighetene som er
tilgjengelige. Derfor gir det da også en viss mening å forstå folks fritid og ferier
som et privat anliggende, noe som bare angår den enkelte og som andre ikke har
noe med.

Beslutninger om fritid – som for eksempel å legge reiseplaner – treffes som
kjent ikke bare av enkelpersoner, men også av familier og andre grupper med
nære relasjoner. Men både familien og nære venner er deler av den privatsfæren.
Derfor kan også gruppebeslutninger om ferie- og fritidstiltak sees som
privatsaker.

Men om man forsøker å fortelle noen utenfor sin egen privatsfære hva de skal
gjøre i fritiden, så vil det utgjøre en uønsket innblanding, et overtramp. Om man
forsøker dette, bryter man den implisitte forståelsen av “discretionary time”.
Dessverre kan dette også medføre at forskning på dette området kan bli oppfattet
som illegitim kikking inn i folks private forhold. Som vi snart skal se, finnes det



imidlertid en rekke akseptable og gode grunner til at både offentligheten og
forskningen burde være mer opptatt av så vel fritidsaktiviteter og feriereiser som
folks fritidspreferanser.

Positiv psykologi og viktige fritidsaktiviteter

Med utgangspunkt i utvalgte hovedpunkter fra «positiv psykolog» kan det
argumenteres for at deler av ferie og fritid er langt viktigere enn det man
vanligvis tenker over. Dette har konsekvenser for hvordan det offentlige
forholder seg til denne delen av livet, dette domenet. Det kan også påvirke hva
psykologien mener og gjør i dette anvendelsesfeltet.

Positiv psykologi

Den såkalt positive psykologien har fått økende oppmerksomhet de siste årene,
og med god grunn. Den tar til orde for en delvis endring eller dreining i hva
psykologien skal beskjeftige seg med. Den positive psykologien mener at
psykologifaget med fordel kan være noe mindre opptatt av det negative – av
folks dårlige opplevelser, problemer og nederlag; og av hvordan man skal
reparere eller hjelpe når skade er skjedd. I stedet ønsker den å fokusere i noe
større grad på det positive i folks liv. Den peker på gode opplevelser, vekst,
læring og mestring som sentrale fenomener, og mener det er mye å lære av det
som skjer når sterke, aktive og motstandsdyktige personer møter sine
utfordringer i livet og stort sett mestrer dem.

Et hovedspørsmål for positiv psykologi er hvordan man kan skape situasjoner,
samfunn og institusjoner som kan forebygge problemene i stedet for å løse dem
etter at de har oppstått (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000). I tråd med dette
definerer Gable & Haidt (2005) positiv psykologi som “…the study of the
conditions and processes that contribute to the flourishing and optimal
functioning of people, groups, and institutions”.

Her pekes det direkte på to spørsmål som trolig vil interessere de fleste
psykologer:

Hvor kan man da finne ’flourishing and optimal functioning’? Hvilke forhold
eller faktorer får folk til å blomstre opp og fungere godt?



2. Og hvilke ’conditions and processes’ kan bidra til dette? Hvilke
betingelser og prosesser kan påvirke arbeidsevne, trivsel, innsats og
mestringsevne hos individer, grupper og institusjoner?

Kanskje kan noen mulige svar på disse utfordringene finnes i det vi har diskutert
som fritid eller “leisure”, selv om dette «domenet» eller livsområdet har fått
relativt lite oppmerksomhet av psykologisk forskning?

Særlig relevant fritidsvirksomhet

Det er særlig tre slags fritid som kan virke lovende i forhold til utfordringene fra
positiv psykologi. Det er for det første noe vi kan kalle seriøs fritid, den
krevende fritidsvirksomheten som slett ikke innebærer bare uforpliktende og
uviktige private sysler. For det andre er rekreasjon en viktig side ved fritiden, og
utgjør kanskje en forutsetning for god innsats i arbeidet. Og sist, men ikke minst
må vi nevne trim eller fysisk trening, en fritidsaktivitet som gir betydelige
helsekonsekvenser både for befolkning og for enkeltindivider.

Alle disse tre fritidsformene har med både positive opplevelser, individer,
grupper og institusjoner å gjøre.

Seriøs fritid

Begrepet «seriøs fritid» (‘serious leisure’) ble først brukt av Stebbins (1982).
Han studerte amatører, hobbyentusiaster og frivillige som var engasjert i
meningsfylte og interessante aktiviteter som de brukte mye tid og krefter på.
Dyktige amatørkor og -orkestre, idrettsorganisasjoner, fritidsfiskere, hjelpekorps,
amatørpolitikere og frivillige brannkorps kan gi gode eksempler. Deltakere i
slike aktiviteter legger ofte ned et betydelig arbeid for å skaffe seg ferdigheter,
kompetanse og erfaring som er nødvendig for å kunne delta (Stebbins, 1992).
Slike entusiaster er også ofte kjennetegnet ved:

Utholdenhet når de møter problemer og utfordringer

2. Karriereforløp med voksende engasjement og økende prestasjon
3. Høy personlig innsats



4. Personlig vekst: Selvutvikling og selvbekreftelse, prestasjoner
5. Personlig identifikasjon med aktiviteten
6. Tilknytning til en spesiell «sosial verden» av likesinnede

Denne listen har mye til felles med det vi ville vente oss fra mennesker i en
profesjonell karriere (Stebbins, 2006).

Det er altså klart at fritid kan være langt mer enn avslappede, hedonistiske
aktiviteter. Fritiden kan også innebære svært seriøse forpliktelser, som er
verdifulle og viktige for dem det angår. I seriøs fritid bruker folk tiden sin til noe
nyttig og meningsfylt. De opplever personlig vekst og læring, og blir sosialt
verdsatt for innsatsen.

Men fritid av dette slaget er også viktig av andre grunner. Mye av den seriøse
fritiden er ikke bare viktig og bra for den enkelte, men dekker funksjoner som er
verdifulle eller nødvendige for samfunnet. Tenk for eksempel på brannvesenet i
små lokalsamfunn, frivillige i Røde Kors, besøkstjenesten i norske fengsler,
frivillige medarbeidere i kultur- og idrettsbegivenheter, uformelle
omsorgspersoner i heldige nabolag, «Natteravner», lokale og regionale
amatørpolitikere og på ledere i idrettslag og velforeninger.

Noen av disse aktivitetene vil vi kanskje ikke engang forstå som
fritidsaktiviteter, fordi det så klart dreier seg om noe seriøst, ansvarlig og
nødvendig. Det er likevel ingen tvil om at slike ønskelige aktiviteter er en del av
fritid og “leisure”, slik vi forstår disse begrepene.

Det synes for tiden å være en økende politisk forståelse her i landet for
betydningen av frivillig arbeid. Stadig flere peker på verdien av den frivillige
innsatsen, og på at offentlig støtte og samarbeid med «amatørene» må vurderes
som et alternativ til oppbygging og drift av rent profesjonelle tiltak. Men det er
også en kjent erfaring at amatørenes motivasjon for innsats kan bli svekket eller
ødelagt i møtet profesjonelle aktører med en betydelig bedre ressurstilgang enn
det de selv har tilgang til. Stor forsiktighet og omtanke er derfor nødvendig i
møtet mellom de seriøse fritidsaktivitetene og de mer profesjonelle satsningene.

En rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn & frivillig sektor (Loga,
2010) gir en god oversikt over hvilken betydning kultur og frivillighet har for
trivselen i et samfunn. Sammenhengene på individnivå er ikke enkle, men på
samfunnsnivå synes det klart at den frivillige innsatsen utgjør en positiv
påvirkning. Dette kan ha sammenheng med graden av tillit i samfunnet (Putnam,
1993). Stor frivillig innsats bidrar til å gi et tillitsfullt samfunn, og i samfunn
med mye gjensidig tillit er det naturlig å delta i det frivillige arbeidet.



Rekreasjon

Begrepene «fritid» og «rekreasjon» har mye til felles. Det er ikke alltid lett å
skille mellom dem, og ikke alle forskere bryr seg om å gjøre noe skille. Og
faktisk er det slik at mye av fritiden brukes til rekreasjon. Vi hviler, velger
aktiviteter som gjør at vi «kommer oss» fra slitet i jobben eller på skolen, og
kommer tilbake fra rekreasjonen med et forfrisket sinn og med nye krefter –
kanskje har noen også målbart bedre helse og større arbeidsevne. Derfor er
rekreasjon ikke bare viktig for folk flest eller for enkeltpersoner, men også for
arbeidsplassene, for økonomien, og for samfunnet og dets institusjoner.

For behovet for hvile og avkopling dekkes jo ikke bare gjennom søvn, selv om
også denne tredjedelen av livet innebærer nødvendig hvile. Det er allment kjent
at vi trenger hvile og avkopling ut over dette, og mye tiden til dette må tas fra
den «frie tiden». Det er derfor ingen overraskelse når undersøkelser viser at et av
de mest sentrale ferie- og fritidsmotivene nettopp er «Ro og hvile» (Kleiven,
2009).

For Pieper (1963) har “leisure” med holdning å gjøre; man finner velvære i
rolig tilstand med omtanke, refleksjon og liten fysisk utfordring. Kanskje kan
den rolige morgenkaffen på hyttetrappa være et forståelig norsk eksempel på
dette; den stille stunden hvor vi har det godt med oss sjøl, rekker å tenke at her er
det godt å være, og er mer opptatt av spettmeisen på fuglebrettet enn av nyhetene
på radioen. Kleiber (2000) følger Pieper (op.cit.) langt på vei, og minner om at
når mye av fritidsforskningen har vært opptatt av spennende aktiviteter og
iøynefallende atferd, så har man mistet noe av forståelsen av hvor viktig ro,
avslapning og ettertanke er for opplevelsen av «å ha fri».

Det viktige her er at en del av fritiden faktisk brukes til avkopling, til å være
opptatt av noe annet enn de krav og forventninger vi møter i arbeid og privatliv.
Denne avkoplingen er en forutsetning for å komme seg fra påkjenninger i
arbeidet og i andre krevende deler av livet (Fritz & Sonnentag, 2005, 2006). Og
dette skjer selvsagt ikke bare ved passiv avslapning på stranda eller foran TV’en.
Vi «kommer oss» også fra det daglige strevet når vi engasjerer oss i aktiviteter
som oppleves som forfriskende eller oppbyggende. Men vi kan velge svært ulike
aktiviteter i samme hensikt. Vi kan ta en liten spasertur med bikkja, ta en uke på
Kanariøyene, ta en øl med gode venner, reise hjem til jul, eller jobbe i hagen –
alt dette for å slappe av, hvile og rekreere.

Men rekreasjon oppnås ikke bare gjennom bevisst og planlagt atferd. Når barn
leker etter skoletid, så gir det selvsagt rekreasjon. Men leken er ikke en følge av



at barna bevisst planlegger å gjøre noe for å «komme seg» etter skoledagen, de
leker bare «for moro skyld» uten langsiktige baktanker. Fra hvile, lek og
tilsynelatende useriøs aktivitet kommer “Happy people and wonderful
experiences”, som Vittersø (1988) bruker som tittel på sin
doktorgradsavhandling om livskvalitet.

En rekke miljøpsykologer hevder at kontakt med naturen gir helt spesielle
virkninger for rekreasjon. Med sin “Attention Restoration Theory” tar Kaplan
(1995) utgangspunkt William James’ (1892) gamle skille mellom styrt og fri
oppmerksomhet. Den frie oppmerksomheten er – som begrepet impliserer – fri til
å flytte seg til det som påkaller vår oppmerksomhet til enhver tid. Ute i naturlige
omgivelser fungerer oppmerksomheten ofte på en slik fri måte. Da kan vi for
eksempel bli opptatt av fugler, skyer, rare steiner og andre mennesker rundt oss,
uten selv å bestemme i særlig grad over dette. Men i andre sammenhenger – og
ikke minst i forbindelse med arbeid – er vi nøye med selv å holde fokus på det vi
driver med. Denne styrte oppmerksomheten er en sentral del av menneskets
informasjonsbehandling. Men styrt oppmerksomhet – med sterkt fokus over lang
tid på en utfordring – gjør at en person blir kognitivt sliten. Og da fungerer
personen etter hvert dårligere, blir mindre oppmerksom, og løser problemer på
en dårligere måte. Det blir derfor viktig å forstå hvordan man best kan «komme
seg» fra en slik uønsket tretthet. Kaplan (op. cit.) hevdet at dette skjer best og
raskest ute i naturlige omgivelser. Mye senere forskning synes å bekrefte dette,
se for eksempel Hartig, Evans, Jamner, Davis og Gärling (2003), Berman,
Jonides og Kaplan (2008) eller Jaffe (2010). Her ser man gjerne naturens evne til
å utløse fri oppmerksomhet som grunnen til oppfriskningen av de mentale evner.

Men som Gifford (2007, pp. s. 433-434) påpeker, så finnes det også andre
mulige forklaringer på denne naturpåvirkningen. Biofili-hypotesen er kanskje
den mest kjente. Som bl.a. Ulrich (Gullone, 2000; R.S. Ulrich, 1993; R. S.
Ulrich, et al., 1991) har påpekt, så har menneskets genetiske utvikling skjedd i
naturlige miljøer over titusener av år. Det kan derfor være rimelig å anta at arten
menneske er bedre tilpasset til naturmiljøet enn til våre relativt nye urbane
tilværelser. Derfor vil mange lett føle seg «hjemme» i situasjoner med
naturkontakt og oppleve positive følelser der. Da kan man også lettere glemme
tidligere stress og strev, og raskere legge det bak seg.

Enklere forklaringer kan også tenkes. Kanskje oppsøker vi nettopp rolige
naturomgivelser når vi ønsker å slappe av og slippe unna et masende dagligliv,
slik at noe av virkningen rett og slett er en følge av redusert stimulering. Og
kanskje blir nordmenn gjennom sine hytte- og turopplevelser lært opp til at



naturkontakt selvsagt er noe verdifullt, og kommer inn i sirkler av
selvbekreftende tenkning.

En kritisk gjennomgang av faglitteraturen (Bowler, Buyung-Ali, Knight, &
Pillin, 2010) konkluderer med at selv om mye forskning antyder at naturlige
omgivelser kan ha positive virkninger for både helse og velvære, er det
nødvendig med mer forskning rundt disse spørsmålene. Og kanskje vil framtidig
forskning kunne gi en klarere og sikrere forståelse av hvorfor naturkontakt
oppleves som god, og hvorfor den fører til at vi kommer oss raskere etter tretthet
og påkjenninger. Men det er uansett klart at miljøpsykologien vil ha mye å bidra
med her, og at et fokus på naturlige omgivelser kan vise seg svært nyttig for en
bedre forståelse av rekreasjon.

Trim, fysisk trening

Fysisk trening bør imidlertid ikke bare forstås som rekreasjon. Den utgjør også
et eget fagområde, hvor det finnes en betydelig kompetanse, mye erfaring og
vektig faglitteratur. Det er allment kjent at aktiv fritid gjerne henger sammen
med god fysisk form og god helse. Jfr. for eksempel Aarø og Eide (1981),
Strømme og al. (1983), Wold (1989), Paffenbarger, Hyde, og Dow (1991), eller
Iwasaki, Zuzanek, og Mannell (2001).

En hovedsak her er selvsagt at fysisk form kan forbedres gjennom fysisk
trening eller aktivitet. Mange driver da også med fysisk krevende aktiviteter
nettopp for å «få trim» og komme i bedre form (Kleiven, 2005; 2006). Men det
er også kjent at god fysisk form gir et visst personlig velvære (Thrane, 1999;
2002). Fysiske aktiviteter drives imidlertid ikke bare for å oppnå disse kjente
virkningene. Andre grunner kan for eksempel være sosiale motiver, et ønske om
naturopplevelser, eller et ønske om mestring (Kleiven, 2000). Og det er neppe
noen overraskelse at et konkurransebehov kan ligge bak deltakelsen i noen
sportsaktiviteter, ikke minst blant menn (Seippel, 2006).

Men det er ikke alltid slik at man trener og trimmer fordi dette er noe man
bevisst ønsker å gjøre. Som vi så i pkt. 1.3 så drives mange aktiviteter for sin
egen del, fordi de i seg selv oppleves som positive eller hyggelige. Og da er det
verd å merke seg at både lek og annen selvforklarende eller indremotivert
fritidsatferd kan ha ønskelige og verdifulle trim- eller treningsvirkninger, og
derfor har en betydning som går ut over deres «egenverdi». Et eksempel på dette
viste seg i en liten studie av norske rypejegere (Kleiven & Bekkevold, 1994;



Kleiven & Bjerke, 1993). Før jakta oppga disse jegerne mange ulike og
forståelige grunner for å jakte – som sosiale motiver, naturopplevelser og
samarbeidet med hunden. Og etter jakta fortalte de om mange positive
opplevelser, som var godt i tråd med egne ønsker og forventninger. Men verken
før eller etter jakta ble fysisk trening eller fysisk form nevnt som et motiv eller
ønske for jakta. Likevel viste målinger før og etter jaktuka at jegernes
oksygenopptak på tredemølle var blitt signifikant høyere etter jakta.

Litt enkelt sagt, så fikk disse jegerne en god bedring i fysisk form i løpet av
jakta, selv om denne helseeffekten ikke var blant deres egne grunner til å jakte.
Det synes rimelig å anta at dette innebærer en god ide for helse- og
trimkampanjer. Kanskje er tilrettelegging for positive og lystbetonte aktiviteter
en god mulighet til å øke folks deltakelse i helsebringende atferd. Og det er
kanskje nettopp dette som skjer på en naturlig måte når friske og aktive barn
holder seg i god fysisk form?

Her ser vi klart noen spennende kontaktpunkter mellom Positiv Psykologi og
trim/fysisk trening. Hva kan vi lære av dem som faktisk trimmer? På hvilke
måter er de forskjellige fra dem som ikke gjør det, og hva skyldes forskjellene?
Har disse gruppene ulike motiver, ulike fysiske og/eller sosiale miljø,
forskjellige erfaringer, eller har de utviklet ulike vaner og ulik kompetanse? Hva
kommer det av at enkelte kommersielle treningssentre blomstrer opp, samtidig
som idretten har problemer med å holde på sine deltakere?

Det er også en viktig side ved trim og fysisk trening at slike aktiviteter bidrar
til «folkehelsa». Befolkningens generelle helsetilstand kan bedres ved økt fysisk
aktivitet. Men helse er ikke bare den enkeltes ansvar, det er også et område hvor
det offentlige har stort ansvar, stor aktivitet og store utgifter. Derfor blir også
trim og fysisk aktivitet i fritiden interessant for det offentlige, og fritiden blir
ikke bare en privatsak. Særlig klart blir dette når man tar inn over seg at
forebygging av helseplager svært ofte er viktigere og mer effektivt enn å kurere
plagene etter at de har oppstått.

Derfor er fysisk aktivitet i fritida et viktig utgangspunkt for å vurdere hvilket
ansvar det offentlige kan og bør ta for ferie og fritid. Særlig klart blir dette når
både idretts- og friluftslivsorganisasjoner innser hvilke helsegevinster «deres»
aktiviteter kan gi, og bruker dette som grunnlag for å søke om utvidet offentlig
støtte.

På idrettstinget i 2007 tok idrettsforbundet følgende formulering inn i sitt
Idrettspolitiske dokument:



«Pkt. 2.8.1: Å arbeide for at idretten skal kunne få økte ressurser over
statsbudsjettet til helsefremmende tiltak» (NIF, 2007).

Her bryter man altså med en oppfatning om at fysisk aktiv fritid er en privatsak
som offentlige myndigheter ikke skal engasjere seg i. Og tanken var ikke ny; i
stortingsmelding nr 14 (1999-2000) sto det:

«Idrettens nytteverdi er fra statens side særlig knyttet til
helseperspektivet. Den positive effekten som fysisk aktivitet har for det
forebyggende helsearbeidet, bidrar til å styrke berettigelsen for statlig
støtte. Bedret fysisk og psykisk overskudd som følge av trening er
viktig, ikke bare i forhold til den enkeltes opplevelse av glede og
velvære, men også i form av en samlet helsegevinst for samfunnet.
Fysisk aktivitet har også stor betydning for utvikling av barns
motoriske ferdigheter.»
(Kulturdepartementet, 1999).

Friluftslivets organisasjoner har også sett dette poenget. Som kommentar til
statsbudsjettet 2008 skriver derfor Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO) til
Stortingets helse- og omsorgskomité bl.a. at:

«…det er inngått et samarbeid mellom Helse- og
omsorgsdepartementet, Kunnskapsdepartementet og Norges
Idrettsforbund og Olympiske komité (NIF) om å få frem gode modeller
for samarbeid mellom lokale idrettslag og skolefritidsordningene
(SFO), og at tiltaket har et folkehelseperspektiv. …
Det fremgår også at Regjeringen vil ta initiativ overfor NIF og andre
frivillige organisasjoner til et folkehelseprosjekt for å få flere til å
bevege seg…

På bakgrunn av friluftslivets klare betydning for både fysisk og
psykisk helse, bør det legges til rette for tilsvarende samarbeid med
friluftslivets organisasjoner»(FRIFO, 2007).

FRIFO har også engasjert SINTEF til å skrive en rapport om virkningen av
friluftsliv på folkehelsen (Kurtze, Eikemo, & Hem, 2009). Den påpeker helt
korrekt at det foreligger lite forskning om dette, men hevder bl.a. at økt
friluftsliv kan gi både økt rekreasjonsverdi og reduserte helsekostnader.



Som både idretts- og frilufslivsorganisasjonene altså påpeker, så blir det
rimelig å se ikke bare folkehelsa, men også den fysisk aktive fritiden som et
ansvar for offentlighet og myndigheter. Sammenhengen mellom trim og
forebygging av helseproblemer er klar, og gjør det vanskelig å betrakte fritiden
som bare en useriøs privatsak for den enkelte.

Sammenfatning

Som vi da har sett, har ferie/fritid og positiv psykologi viktige og interessante
berøringspunkter. Det dreier seg for det første om positive opplevelser, og for
det andre om aktiviteter som er indre motivert. Her er fokus på personer som
engasjerer seg frivillig, som tar sine egne valg, og som styrer sin egen atferd og
virksomhet.

Det er også viktig å se at både for positiv psykologi og for forståelsen av
fritid/-“leisure” trenger vi et perspektiv med flere nivå. Ikke bare individer er
interessant her, men også grupper, organisasjoner og samfunn. Hva vi gjør i
fritiden, hvorfor vi gjør det og hvilke virkninger det har må forstås som avhengig
både av både enkeltpersoners egenskaper, og av normer, vaner og spilleregler i
de gruppene de tilhører. Dessuten spiller de organisasjonene, den kulturen og det
samfunnet vi har rundt oss betydelige roller, gjennom verdier, atferdsmønstre,
forbud og påbud, tilrettelegging og oppmerksomhet.

Kanskje kan miljøpsykologiens interaksjonistiske perspektiv vise seg nyttig
her, gjennom sin forståelse av den gjensidige avhengigheten mellom sosiofysisk
miljø og menneskelig tenkning og atferd.

Ferie/fritid er ikke bare en del av den private sfæren. Selv om mektige
organisasjoner ivaretar mange gode hensikter og interesser her, så har området
også krav på oppmerksomhet fra det offentlige. Det er kanskje lettest å se
myndighetenes ansvar for trim eller fysisk trening, som jo kan gi utsikter til
betydelige helsegevinster både fra idrett, friluftsliv, private treningssentre og
offentlig finansierte helseinstitusjoner.

Det vi kaller rekreasjon innebærer imidlertid langt mer enn fysisk krevende
aktiviteter. Og rekreasjonen har uansett stor betydning for bedrifter,
lokalsamfunn og storsamfunn. Det er til dels store krav til ytelser i dagens
yrkesliv, hvor både sykefravær og utstøting av marginale grupper er vanlige og
godt erkjente problemer. De yrkesaktives muligheter til å hente seg inn igjen
etter arbeidsøktene, «lade batterier» og gjenvinne full motivasjon og arbeidsevne



er altså langt mer enn en privat utfordring for den enkelte. At offentlige
myndigheter derfor har et ansvar også for befolkningens rekreasjonsmuligheter,
er ingen nyhet.

Gjennom arealplanlegging ivaretar mydighetene en rekke ulike ønsker og
behov, og både i Norge og i andre land tas det her hensyn til rekreasjon. I byer
blir det gjerne avsatt plass til parker, og disse utgjør da offentlige
rekreasjonsområder. Utenfor byene kan både nasjonalparker, naturreservater og
friluftsområder gi rekreasjonsmuligheter.

Også gjennom andre deler av lovverket kan myndighetene sikre befolkningens
rekreasjonsmuligheter. For mange arbeidstakere i Vest-Europa finnes det lover
og regler som bestemmer hvor mange arbeidstimer de kan ha i et visst tidsrom,
og som bestemmer rettigheter rundt ferieavvikling.

I Norge kommer det offentliges ansvar for rekreasjon også til syne gjennom
betydelige bevilgninger til amatørvirksomhet innen idrett og kultur. Tanken har
nok vært å støtte befolkningens deltakelse i fritidsaktiviteter, delvis fordi disse
har en egenverdi som rekreasjon, men kanskje også fordi man ser verdien av
seriøs fritid. Også tilskuerne på en fotballkamp eller en amatørkonsert driver
rekreasjon, og får indirekte støtte til det via bevilgninger til amatøridrett og -
kultur. Økonomisk støtte gis også til bygninger, anlegg og utstyr, til
organisasjoner og klubber, og til bestemte arrangementer, konserter og
opptredener. Alt dette viser at rekreasjon blir anerkjent som noe viktig, og som
berettiget til offentlig støtte.

Det er likevel et spørsmål om ikke seriøs fritid burde få større oppmerksomhet
fra det offentlige. Deler av den seriøse fritiden er som nevnt ikke bare viktig for
de som selv er aktive i samfunnets mange frivillige sektorer. Her utføres det også
funksjoner som er av stor samfunnsmessig betydning. Vi ser da også at «den
frivillige sektoren» er i ferd med å seile opp som et viktig tema i dagens politiske
debatter.

Men når vi ser at både fysisk aktiv fritid, rekreasjon og seriøs fritid er viktige
nok til å forstås som et offentlig ansvar, så bør disse områdene også ha krav på
faglig interesse – både fra relevante fag og fra aktuelle faginstitusjoner.

Og her er utvilsomt psykologien er et av fagene som kan bidra. Fritid kan se ut
som et spesielt lovende anvendelsesområde både for positiv psykologi og for
miljøpsykologien, om kanskje av litt ulike grunner. Positiv psykologi har mange
interessepunkter til felles med fritid og rekreasjon, slik at en gjensidig fruktbar
påvirkning må kunne forventes. Og med den avhengigheten ferie og fritid har i
forhold til miljøet, så kan også tankeganger og kunnskaper fra miljøpsykologien



vise seg meget relevante.
Begge disse retningene innen psykologien er i vekst og fremgang. Det virker

derfor sannsynlig at tenkning og atferd knyttet til fritid vil få større
oppmerksomhet i psykologien i de nærmeste årene enn det vi har sett foreløpig.
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Innledning

De fleste vil vel være enige i at omgivelsene kan påvirke følelsene våre. Det er
ikke bare andre mennesker som gjør oss sinte, triste eller glade. En fin
solskinnsdag kan gjøre oss litt lettere til sinns og det er mange som blir i dårlig
humør dersom det er rotete og skittent rundt dem. Følelsene våre kan muligens
også påvirkes av om vi har mye eller lite natur rundt oss. Dette temaet vil
belyses her ved en gjennomgang av publisert forskning og teori.

Hva er naturomgivelser?

Relativt mye av forskningen innenfor dette området av miljøpsykologien handler
om å sammenligne naturlige og urbane omgivelser; omtrentlig 35% av studiene
som rapporterer om helseeffekter av forskjellige omgivelser, sammenligner
naturlige og urbane landskap (Velarde, Fry, & Tveit, 2007). Det er gjort noe
mindre sammenlignende forskning på effekter av forskjellige urbane og
forskjellige naturlige omgivelser. Noe av forskningen er gjort ute i felten, og noe
ved bruk av bilder eller film. Muligens har ikke formidlet natur helt den samme
virkningen som ekte natur (Kahn, Severson, & Ruckert, 2009). I noen tilfeller er
det fraværet av naturlige omgivelser som er interessant, et eksempel på dette er
Kuo og Sullivans (2001a) forskning på naturelementer i bykjernen. En generell
kritikk man kan komme med er at ved å bruke et begrep som naturomgivelser, så
lager man en samlebetegnelse som inkluderer svært mye forskjellig.

Det ser ut til at folk foretrekker naturomgivelser fremfor bygde omgivelser (se
f.eks. Kaplan & Kaplan, 1989; Ulrich, 1993). Omgivelser hvor vi har god
oversikt, det er en passe mengde trær og synlig vann, er sannsynligvis det vi
liker best (Hull & Harvey, 1989; White, Smith, Humphryes, Pahl, Snelling, &
Depledge, 2010). I tillegg ser det ut til at landbrukslandskaper likes bedre
dersom inngrepet i naturen er mindre (Strumse, 1994). Det er relativt
uproblematisk å forestille seg at dersom vi eksponeres for omgivelser vi liker
godt så vil dette vekke positive følelser i oss. Altså kan en potensiell effekt av
naturomgivelser være at de aktiverer glede.



Emosjoner og emosjonsregulering

Koblingen til hendelser, omgivelser eller situasjoner er sentral for hvordan vi
forstår emosjoner. Ekman (2004) mener emosjoner ble utviklet for å håndtere
viktige hendelser og Frijda (2004) fokuserer på at emosjoner gjør at vi ønsker å
gjøre noe, de skaper motivasjon for handling - for å kunne håndtere miljøet.
Gross (1998) mener å kunne identifisere en konsensus om emosjoner blant
forskere og teoretikere. Emosjoner kan medføre fysiologiske, atferdsmessige og
opplevelsesmessige endringer. Emosjoner kan aktiveres når vi oppdager noe
relevant i en situasjon og kan ende med en mer eller mindre modulert emosjonell
respons. Gross og Thompson (2007) utvider og tydeliggjør dette noe. Emosjoner
oppstår når oppmerksomheten vår rettes mot noe i en situasjon som er relevant
for våre mål. Disse målene kan være bevisste, for eksempel som å komme frem i
tide, eller delvis ubevisste, som å hoppe vekk fra en edderkopp. De hevder det er
meningen situasjonen har for individet som aktiverer emosjonen. Det kan være
et potensielt problem å putte mening inn på denne måten, selv om det er
åpenbare fordeler med det. Mening kan indikere kognitiv prosessering, og i alle
fall når det gjelder frykt kan man argumentere for at kognitiv prosessering ikke
er nødvendig for emosjonsaktivering (Öhman & Wiens, 2004). Det kan virke
som forfatterne her bruker ordet mening både i en generell og en mer spesifisert
betydning. Emosjoner kan bestå av flere elementer, endringer i subjektiv
opplevelse, fysiologiske endringer og atferdsmessige endringer. Emosjoner gjør
at vi føler noe, noe skjer i kroppen og vi får lyst til å gjøre noe (Gross &
Thompson, 2007). Frustrasjonen som kan oppstå når vi er sinte, men ikke har
noen klare atferdsalternativer, kan tydelig eksemplifiseres med uttrykket «så sint
at jeg kan sprekke». Et siste viktig poeng er at emosjoner ikke er det eneste en
person må forholde seg til, emosjoner må konkurrere med andre hensyn og
responser (Gross & Thompson, 2007). Noen forskere skiller mellom basale
emosjoner og emosjonsskjema. Basale emosjoner er hurtige og delvis ubevisste,
motivasjonelle og utrykksmessige responser (f. eks. ansiktsuttrykk) til relevante
stimuli. Emosjonsskjema er en mer langvarig samhandling mellom kognitive og
emosjonelle prosesser (Izard, 2007), noe som kanskje er lett å kjenne seg igjen i
opplevelsesmessig. At tanker, vurderinger og følelser går i hverandre.
Emosjonsregulering er en del av dette.

Emosjonsregulering kan være noe vi gjør bevisst eller ubevisst, og det kan
være en mer eller mindre automatisert prosess (Gross & Thompson, 2007).
Eksempelvis kan vi bevisst oppsøke situasjoner hvor vi vet at vi vil føle oss bra.



Eller vi kan finne forskjellige måter å tilpasse situasjoner som ikke har de
følelsesmessige utfallene vi ønsker. Vi kan gjøre disse tingene med vilje, fordi vi
har vært i en lignende situasjon tidligere, eller det kan være vi setter oss i
situasjoner som er gunstige for oss uten at vi tenker noe videre over det.
Emosjonsregulering er strategier eller prosesser som kan bidra til å øke, dempe
eller opprettholde emosjonelle responser, og som påvirker atferdsmessige,
opplevelsesmessige og fysiologiske aspekter ved emosjoner. Påvirkningen kan
for eksempel være i forhold til start, varighet og styrke (Gross & Thompson,
2007). Det er foreslått en prosessmodell for emosjonsregulering med fem
familier av strategier for regulering. Disse strategiene befinner seg sekvensielt på
forskjellige steder i emosjonsprosessen. Se figur 1 for en illustrasjon av dette. På
et overordnet nivå er noen strategier forkant-fokuserte, altså før emosjonell
aktivering og respons-fokuserte, etter emosjonell aktivering. De fire forkant-
fokuserte strategiene er situasjonsvalg, situasjonsendring, endring av
oppmerksomhetsfokus og kognitiv endring. De strategiene som er respons-
fokuserte handler om modulering av opplevelsesmessige, atferdsmessige, eller
fysiologiske responser, responsmodulering (Gross, 1998; Gross & Thompson,
2007). Situasjonsvalg kan være å sette seg i situasjoner som aktiverer ønskede
emosjoner, for eksempel det å gå på kino for å se en morsom film. Men det kan
også handle om å unngå situasjoner. Situasjonsendring handler om å gjøre noe
med en situasjon slik at det er mindre eller større sjanse for at en emosjon blir
aktivert. Endring av oppmerksomhetsfokus er å fokusere oppmerksomheten mot
bestemte ting i en situasjon. Distraksjon er et eksempel. Kognitiv endring
handler om å endre meningen med en hendelse eller en situasjon. Et eksempel på
en slik strategi er revurdering. Responsmodulering kan eksempelvis være å
undertrykke følelsene ved å ikke vise dem. Et viktig element er at responser også
kan være i form av atferd som igjen kan føre til situasjonsendring. Det er grunn
til å tro at forkant-fokuserte strategier er mer effektive og kanskje også knyttet til
psykologisk velvære (John & Gross, 2007). Mennesker som benytter revurdering
som reguleringsstrategi rapporterer høyere psykologisk velvære, mer positive og
mindre negative emosjoner enn de som benytter undertrykking (John & Gross,
2007). Schutte, En studie viste at flere av de forkant-fokuserte strategiene
korrelerte med emosjonell intelligens og psykologisk velvære (Schutte, Manes,
& Malouff, 2009). Videre viser eksperimentelle studier at den subjektive
følelsen ved negative emosjoner ikke reduseres ved undertrykking av responser,
snarere tvert imot. Positive følelser ser det derimot ut til at man kan redusere ved
hjelp av undertrykking (John & Gross, 2004; Philippot, 2004). I tillegg til dette



finner man økt fysiologisk aktivering i form av stresslignende responser ved
undertrykking, men ikke ved revurdering. Dette gjelder også interpersonlig
regulering. Når den man snakker med benytter undertrykking som strategi ser
dette ut til å gi økt fysiologisk aktivering hos den andre (John & Gross, 2004).
Det er viktig å poengtere at alle strategier for emosjonsregulering kan være
adaptive eller maladaptive. Vi kjenner godt til flere strategier som bidrar til å
opprettholde psykopatologi (Campbell-Sills & Barlow, 2007). Med
utgangspunkt i en longitudinell studie som fulgte studenter over nesten to år
mente forskerne å kunne demonstrere at undertrykking av emosjonell respons
som strategi også kan være viktig for tilpasning. De studentene som hadde evnen
til å benytte seg av strategien rapporterte en lavere grad av misnøye nesten to år
etter. Det er altså viktig å være fleksibel (Bonanno, Papa, Lalande, Westphal, &
Coifman, 2004). Flere studier har vist at å undertrykke følelser er kognitivt
krevende. Det kan for eksempel føre til at man husker mindre fra samtaler eller
fra bilder man har sett (John & Gross, 2004; Philippot, 2004). Dette er
interessant i forhold til temaet her, naturomgivelser og emosjonsregulering, men
for å kunne si noe om dette må vi innom begrepet restituering.

Figur	1.	Emosjonsaktivering	i	forhold	til	emosjonsregulering.

Restituerende miljøer

Det kan være vanskelig for moderne mennesker å sette seg inn i hvor viktig
informasjon fra omgivelsene om blomstrende planter og særlig frodige miljøer
med mye vann kanskje var for våre forfedre. Og hvor viktig det var å nærme seg
slike omgivelser og trives der. Følelsene våre gir oss informasjon om det som er
viktig for oss. Mange av oss bor i byer hvor omgivelsene store deler av tiden
signaliserer stress og fare, kanskje særlig i områder med mye trafikk. Og mange
steder kan det være vanskelig å få oversikt og vite hvor man kan søke tilflukt.
Når mye av dagliglivet består i å håndtere slike omgivelser, er det kanskje ikke
så rart at mange besøker parker eller andre naturomgivelser for å stresse ned



eller «lade batteriene».
Det finnes etter hvert endel forskning på den restituerende effekten av

naturomgivelser. Teorimessig støtter det meste av denne forskningen seg på to
rammeverk. En psykofysiologisk stressreduksjonsteori utviklet av Ulrich (1993),
og en oppmerksomhetsrestitueringsteori (på engelsk: attention restoration theory,
ART) fremsatt av Rachel og Stephen Kaplan (Kaplan & Kaplan, 1989; Kaplan,
1995). Begge teoriene har som utgangspunkt at naturomgivelser kan lindre eller
kurere en type redusert eller ugunstig tilstand, det vil si stress eller utmattet
oppmerksomhetsevne.

I teorien som fokuserer på oppmerksomhet (ART) tenker man seg at styrt
oppmerksomhet er en begrenset ressurs. Dersom vi fokuserer på en oppgave
over lengre tid vil vi etterhvert bli mentalt utslitt. Naturomgivelser er en type
omgivelser som restituerer, eller lader opp igjen, denne ressursen slik at vi igjen
vil være i stand til å fokusere. Kaplan (1995) foreslår at ressursmangel, altså
utmattet oppmerksomhetsevne, vil kunne føre til stress. Men også at mange
omstendigheter samtidig kan føre til både ressursmangel og stress. I følge
Kaplan & Kaplan’s (1989) teori er det fire faktorer, eller kvaliteter, ved
omgivelsene som bidrar til at oppmerksomhetsevnen blir ladet opp igjen. Å være
borte fra sine vanlige omgivelser, hovedsaklig psykologisk, er en slik faktor.
Restituering skjer når oppmerksomheten er rettet mot noe som ikke er krevende
å se på, såkalt myk fascinasjon, i kontrast til hard fascinasjon som tapper
oppmerksomhetsevnen (Kaplan & Berman, 2010). Omgivelsene må være av en
viss utstrekning i forhold til sammenheng og innhold. Og det må være
kompatibilitet mellom omgivelsene og det personen vil gjøre.

En undersøkelse kunne ved hjelp av faktoranalyse vise at folk automatisk
organiserer omgivelser i forhold til disse fire kvalitetene (Laumann, Gärling &
Stormark, 2001). Forøvrig er dette sannsynligvis ikke uttømmende i forhold til
hva man kan synes om forskjellige omgivelser. En undersøkelse viste at
klosteromgivelser også organiseres noenlunde likt, men med litt andre kvaliteter.
Denne typen omgivelser kan også være restituerende (Ouellette, Kaplan, &
Kaplan, 2005). Forskning støtter i stor grad denne teorien (Kaplan, 1995; Kaplan
& Berman, 2010). Berman, Jonides, & Kaplan (2008) undersøkte den
restituerende virkningen av å gå en tur i en park. To grupper av forsøkspersoner
(38 studenter) ble målt på en test av arbeidshukommelsen som krever
oppmerksomhet, både før og etter natureksponering. Testen, som kalles baklengs
tallspenn, går ut på at man skal huske flere og flere tall, men i omvendt
rekkefølge av den man får den opplest. Gruppene gjennomførte en oppgave som



reduserte oppmerksomhetsevnen deres, så gikk den ene gruppen på tur i en park,
mens den andre gikk tur i byen. Gruppen som gikk tur i park skåret signifikant
bedre på testen i etterkant, dette viser at oppmerksomhetsevnen ble ladet opp
igjen av at forsøkspersonene ble eksponert for naturomgivelser. Denne
artikkelen rapporterer også en studie hvor bilder av natur eller urban setting ble
benyttet som stimuli, med samme resultat som nevnt ovenfor (Berman, Jonides,
Kaplan, 2008).

Terry Hartig ved Uppsala Universitet er blant de som har forsket mye på
restituerende miljøer. I en studie gjennomført tidlig på nittitallet undersøkte han
og medforskerne den restituerende effekten av en førtiminutters gåtur i en urban
park dominert av naturelementer. Dette ble sammenlignet med en gåtur i et rolig
urbant bymiljø og en kontrollsetting hvor deltakerne hørte på musikk eller leste
magasiner i førti minutter. Deltakerne ble randomisert til forskjellige grupper og
utførte en kognitivt krevende oppgave i forkant, slik at de skulle være kognitivt
utmattet før behandlingen. De som vandret i parken gjorde det bedre på den
påfølgende kognitive testen enn de andre gruppene (Hartig, Mang & Evans,
1991). Interessant nok rapporterte de som gikk i parken en større grad av
postitive emosjoner enn de to andre gruppene (Hartig, Mang & Evans, 1991). I
en nyere studie ble den restituerende virkningen av naturomgivelser igjen
bekreftet. Også denne gangen ble deltakerne enten eksponert for natur- eller
byomgivelser. Det ble utført blodtrykksmålinger av deltakerne og disse
målingene demonstrerte en stressreduserende effekt av natursettingen, i tillegg
ble utførelsen på oppmerksomhetstesten verre av å gå i urbant miljø, mens den
ble marginalt bedre av å være i naturomgivelser. Selvrapport av emosjoner viste
at sinne og aggresjon ble redusert og positive emosjoner økte i styrke når
deltakerne befant seg i en natursetting (Hartig, Evans, Jamner, Davis, & Gärling,
2003). Faktorene fra Kaplan & Kaplan’s (1989) teori er sannsynligvis korrelert
med positive følelser. I en undersøkelse hvor forskningsdeltakerne skulle
forestille seg at de befant seg på tre forskjellige steder, sitt eget favorittsted, et
velkjent sentrum i byen hvor de bodde og et ubehagelig sted, var alle faktorene
med unntak av utstrekning korrelert med selvrapporterte positive emosjoner
(Hartig & Korpela, 1996). Fascinasjon er på mange måter et uttrykk for at noe er
vakkert å se på, så det er kanskje ikke underlig at et miljø som vurderes høyt på
denne faktoren vekker positive emosjoner hos oss. Det var også denne faktoren
som hadde høyest korrelasjon med positive emosjoner. Faktoren utstrekning (her
kalt coherence) korrelerte negativt med sinne/aggresjon for alle tre stedene
(Hartig & Korpela, 1996). Denne koblingen mellom faktorene fra ART og



emosjonsopplevelse er viktig ettersom den viser at den vurderingen vi gjør av
omgivelser er relevant for emosjonene våre. Omgivelser som vurderes høyt på
fascinasjon vekker positive følelser hos oss, mens omgivelser som er lave på
utstrekning muligens kan gjøre oss sinte. Noen forskere har stilt seg spørsmålet
om preferanser for omgivelser kan påvirkes av behovet for restituering, eller
enda mer poengtert, om tendensen til å foretrekke naturomgivelser fremfor
bygde omgivelser rett og slett kommer av at vi opplever omgivelsene som mer
restituerende. I en undersøkelse forestilte litt over hundre nederlandske studenter
seg at oppmerksomhetsevnen deres enten var utmattet, eller fullstendig
forfrisket. Deretter så de lysbilder som simulerte en tur gjennom en skog og en
tur gjennom et urbant sentrum. Preferansen for naturmiljø var større i begge
tilstandene, men forskjellen i preferanse var større i utmattet tilstand (Staats,
Kieviet, & Hartig, 2003). Det å forestille seg å være utmattet er kanskje ikke helt
det samme som å faktisk være utmattet. En lignende studie tok til en viss grad
hensyn til dette. Forskerne undersøkte studenters preferanser for omgivelser
tidlig på dagen og etter en og en halv til tre timer med forelesninger. Igjen
foretrakk deltakerne en gåtur i skogen fremfor en gåtur i byen, og igjen var
forskjellen i preferanse større når de var utmattet (Hartig & Staats, 2006). Disse
resultatene skulle tilsi at noe av grunnen til at vi liker naturomgivelser er at de
tilbyr oss hvile og restituering. Det kan jo også være slik at mange i dag opplever
en generell mangel på restituerende omgivelser og dermed foretrekker
naturomgivelser nærmest hele tiden.

Roger Ulrichs (1993) teoribygging tar utgangspunkt i at spesielle
naturomgivelser kan ha vært relevant for overlevelse i tidligere tider. Dette ville
etterhvert påvirke hvilke responser menneskene hadde til disse omgivelsene.
Han argumenterer for at både omgivelsene i seg selv og måten menneskene
responderte på dem var viktig. Når vi liker naturlige ting kalles det biofili, mens
det å være redd for ting i naturen kalles biofobi. Kanskje er det lettere å
argumentere for eksistensen av det siste. At enkelte typer fobier er relativt
vanlige, mens vi ikke utvikler fobier for mange andre farlige ting har fått noen
forskere til å tenke at dette kan være en innebygget evne. Öhman og Mineka
(2001) gikk gjennom forskningen på området og fant relativt sterke bevis på at
vi lettere lærer å være redd for evolusjonsmessig fryktrelevant stimuli enn
stimuli som mangler slik relevans. Eksempelvis lærer vi hurtigere å respondere
defensivt når sammenhengen som skal læres er mellom slanger og et aversivt
(ubehagelig) stimulus, enn blomster og et aversivt stimulus. En slik betinget
respons er også vanskeligere å avlære når den først er blitt etablert (Öhman &



Mineka, 2001). Når det gjelder biofili, mener Ulrich (1993) at mennesker til en
viss grad er genetisk disponert for å lære seg å like spesielle naturomgivelser,
fordi disse var knyttet til vann, mat og andre viktige aspekter for overlevelse.
Det var sannsynligvis også en fordel å ha evnen til å bli restituert i bestemte
omgivelser. Tidlige mennesker hadde mange utfordringer og ble også stresset og
utmattet. Det å kunne slappe av, stresse ned og la kroppen lege seg selv i en
ikke-truende setting var sannsynligvis svært viktig, og de som hadde denne
evnen hadde en fordel. Ikke minst fordi de hurtig kunne respondere adaptivt på
nye utfordringer. Ulrich (1993) foreslår at når man blir eksponert for slike
restituerende omgivelser vil dette utløse en samling av flere responser: Positive
emosjoner vil øke. Frykt, sinne og andre negative emosjoner vil reduseres.
Stressresponser og fysiologisk aktivering vil reduseres. På mange måter ligner
dette på en emosjonsreguleringsteori. Eksponering for naturomgivelser vil føre
til at positive emosjoner øker i intensitet og negative emosjoner reduseres i
intensitet. En del av forskningen sitert ovenfor gir også støtte til Ulrichs
teoretiske byggverk. En klassisk studie, som gjerne siteres i mange
sammenhenger, viser hvor viktig naturomgivelser kan være. Undersøkelsen tok
for seg pasienter som var inne til mageoperasjon ved et sykehus. Etter
operasjonen lå pasientene en periode på sykehuset og to grupper pasienter ble
sammenlignet. Den ene gruppen kunne se trær utenfor vinduet, mens den andre
så rett i en murvegg. Gruppen med utsikt til naturomgivelser hadde kortere
opphold på sykehuset etter operasjonen, hadde mindre behov for smertestillende
og det var også en tendens til at de hadde færre komplikasjoner etter operasjonen
(Ulrich, 1984). Laumann, Gärling, og Stormark (2003) kunne demonstrere at
eksponering for naturomgivelser fører til lavere hjerterate enn urbane
omgivelser. Tjueåtte studenter så enten en film av en tur i et naturområde, eller
en film av et urbant miljø. Målinger av hjerterate viste at det var signifikante
forskjeller mellom gruppene. Naturomgivelser førte til redusert fysiologisk
aktivering, i samsvar med Ulrichs (1993) prediksjoner. Hartig et al. (2003) som
nevnt ovenfor, gir også støtte til teorien. Resultatene viste at personer med utsikt
mot trær fikk redusert blodtrykk. En annen studie gir oss litt innsikt i
omgivelsenes rolle for restituering av emosjoner. To grupper av forsøkspersoner
så en stressende, skremmende film og deretter enten en film av en rolig vandring
gjennom naturomgivelser, eller en rolig vanding gjennom urbane omgivelser.
Deltakerne rapporterte stress og emosjoner før den skremmende filmen, rett etter
og til slutt etter filmen av turen. De som så naturfilmen rapporterte emosjonell
restituering i form av mer glede og mindre depresjon og sinne, og dette var



signifikante effekter. De som så den urbane filmen opplevde også emosjonell
restituering, men i mindre grad, og det var ingen signifikant effekt på glede og
stress (van den Berg, Koole, & van der Wulp, 2003).

Restituering handler om å endre en tilstand av mangel til en mer forfrisket
tilstand. Som nevnt ovenfor vil preferanser for omgivelser kunne påvirkes av hva
man til enhver tid har behov for, eller ønsker seg av omgivelsene. Veien herfra
til selvregulering og emosjonsregulering er ikke veldig lang.

Emosjonsregulering og naturomgivelser

Forskjellige omgivelser kan ha en direkte, eller en indirekte virkning på
emosjonelle prosesser (se også Johnsen, 2011). Et eksempel på en direkte
virkning er at de aktiverer emosjoner. Indirekte kan omgivelsene påvirke andre
prosesser som er viktige for emosjoner. Omgivelser som gjør det vanskeligere å
konsentrere seg, fører også til at det blir vanskeligere å prosessere emosjoner.

Sannsynligvis er det slik at enkelte situasjoner eller omgivelser har bestemte
følelsesmessige virkninger på oss alle. Noen av oss vet om dette og utnytter det
bevisst, mens andre igjen ikke vet noe om disse virkningene. Kunnskap er et
viktig element i effektiv emosjonsregulering (Wranik, Barrett, & Salovey, 2007).
Dermed kan vi si at i den grad enkelte bruker naturomgivelser for
emosjonsregulering, så er det fordi de har erfart en virkning på seg selv. Det
trenger selvfølgelig ikke være så gjennomtenkt at man har et fullstendig bevisst
forhold til alle mulige virkninger av forskjellige omgivelser. Det kan holde at
man har en preferanse. I tillegg kan det være slik at noen opplever ubehag ved å
være borte fra naturen i en lengre periode. Vi kan trekkes mot naturomgivelser
på grunn av virkningen de har på oss, eller dyttes fra våre vanlige omgivelser
mot naturomgivelser på grunn av opplevd ubehag (Johnsen, 2011).
Mangeltilstander kan, uten at vi nødvendigvis er klar over det, sette opp
preferanser i oss for bestemte omgivelser som har større sannsynlighet for å
kunne lindre mangeltilstanden. Dersom vi forsøker å se dette i sammenheng med
Gross’ (1998) prosessmodell for emosjonsregulering, vil bruk av
naturomgivelser for emosjonsregulering hovedsaklig handle om situasjonsvalg.
Vi kan velge å bruke naturomgivelser fordi vi tror dette vil føre til bestemte
emosjoner. For eksempel kan vi velge å ta vanskelige samtaler utendørs. Bruk av
naturomgivelser for emosjonsregulering handler også om situasjonsendring. Vi
kan forflytte en allerede påbegynt vanskelig samtale til en benk i en park.



Avslutningsvis kan slik emosjonsregulering også skje i form av
responsmodulering. Vi kan løpe oss en tur i friluft dersom vi blir sinte. Teoretisk
kunne man kanskje koble Kaplan & Kaplans (1989) ART faktorer til
emosjonsregulering. Kompatibilitet, mellom settingen og hva personen ønsker å
gjøre og dette med å være borte fra sine vanlige omgivelser kan handle om
emosjonsregulering, i alle fall er det nærliggende å koble være borte til
situasjonsvalg. I forhold til kompatibilitet kan det eksempelvis handle om at
personen oppfatter natursettinger som egnet til å uttrykke følelser. Basert på
ART skulle det teoretisk sett også være lettere å bruke andre
emosjonsreguleringsstrategier mer effektivt i en natursetting, både endring av
oppmerksomhetsfokus og undertrykking av emosjonell respons skulle kunne
fungere bedre dersom oppmerksomhetsevnen ikke er utmattet.

Eksekutivfunksjoner er en samlebetegnelse for en rekke regulatoriske
prosesser som blant annet er knyttet til problemløsning og kontroll av atferd.
Sannsynligvis er disse funksjonene også svært sentrale i forhold til
emosjonsregulering. Emosjonsregulering kan representeres som et problem hvor
man vurderer sin nåværende emosjonelle tilstand, ønsket tilstand, formulerer en
plan, utfører denne og evaluerer utfallet (Zelazo & Cunningham, 2007).
Omgivelser som bidrar til at eksekutivfunksjoner fungerer bedre vil
sannsynligvis også kunne bidra til mer adaptiv emosjonsregulering.

Et viktig element i selvregulering er evnen til å kunne håndtere impulsene sine
og ikke handle på enhver innskytelse man får. Selvregulering ser ut til å være
avhengig av en begrenset ressurs. Viljestyrte handlinger eller viljestyrt kontroll
tapper denne ressursen slik av det blir verre for oss å ha den samme graden av
kontroll på påfølgende oppgaver. Dersom man utøver selvkontroll ved å spise
reddiker heller enn sjokolade vil man gi opp fortere når man forsøker å løse en
vanskelig oppgave etterpå (Baumeister, Bratslavsky, Muraven, & Tice, 1998).
Den samme artikkelen rapporterer en studie som viser at undertrykking av
emosjonell respons også ser ut til å tappe denne ressursen. Kaplan & Berman
(2010) ser ut til å mene at dette er den samme ressursen som restituerende
miljøer lader opp igjen.

Det er fort gjort å tenke at positive emosjoner bare er det motsatte av negative
emosjoner, for eksempel at glede er det motsatte av tristhet, men dette er nok
ikke hele bildet. Positive emosjoner kan ha en rekke fordeler. Selv mild positiv
affekt kan ha gunstige virkninger på tenkning og atferd. Det er vist at mennesker
i positiv affekt tenker mer fleksibelt, er mer prososiale (for eksempel mer
hjelpsomme), mer effektive når det gjelder å ta avgjørelser og løse problemer og



mer kreative (Isen, 2004). Affekt brukes her generelt om flere emosjonslignende
tilstander. Fredrickson (1998) mener at mens negative emosjoner har en tendens
til å snevre inn mengden tanker og handlinger vi kan ha, så fungerer positive
emosjoner utvidende. De gir oss muligheten til å tenke annerledes om ting, være
kreative og reflektere. Dette fungerer igjen som et fundament for personlig og
sosial utvikling. Også fysisk utvikling kan potensielt komme av positive
emosjoner, for eksempel i form av lek. Det er en god del empiri som støtter et
slikt syn på positive emosjoner (Fredrickson, 1998). I tillegg kan positive
emosjoner bidra til å motvirke endel av de uheldige fysiologiske konsekvensene
ved negative emosjoner. De kan altså ha en restituerende virkning (Fredrickson,
1998; Fredrickson & Levenson, 1998). Dette kan sees i sammenheng med Ulrich
(1993) som mener at vi nærmest er genetisk utrustet til å ha positive emosjoner i
ikke-truende naturomgivelser og dermed blir kreative problemløsere i slike
settinger.

Kan det være vi går rundt i sirkler her? Hvordan henger det egentlig sammen?
Fra naturomgivelser til positive emosjoner og til oppmerksomhet og tenkning.
Kanskje handler mye av dette om virkningen av positive emosjoner og ikke om
naturomgivelser. Positive emosjoner kan faktisk til en viss grad motvirke at den
begrensede ressursen for selvkontroll reduseres (Tice, Baumeister, Shmueli, &
Muraven, 2007). Men virkningen er sannsynligvis ikke sterk nok til at vi kan
tilskrive effekten av naturomgivelser kun til positive emosjoner.

Utover dette kan man kanskje snakke om å ha overskudd av ressurser.
Vitalisering er definert som å ha fysisk og mental energi (Ryan & Frederick,
1997). I en serie studier kunne Ryan, Weinstein, Bernstein, Brown, Mistretta, og
Gagné (2010) vise at å være utendørs i naturomgivelser hadde vitaliserende
effekter på deltakerne.

Stress kan åpenbart påvirke emosjonsreguleringen vår. En stresset person vil
være mer utsatt for å ha mindre adaptiv emosjonsregulering, eksempelvis kan det
være fort gjort å bli litt for sint på en ulydig unge i en stresset situasjon. På den
annen siden fokuserer Sapolsky (2007) mer på at ineffektiv eller maladaptiv
emosjonsregulering kan føre til mer stress og ugunstige helsekonsekvenser på
sikt. Dermed kan vi si at omgivelser som reduserer stress vil kunne bidra til mer
adaptiv emosjonsregulering og at omgivelser som bidrar til mer adaptiv
emosjonsregulering vil kunne redusere stress.

Foreløpig finnes det lite forskning på dette med bruk av naturomgivelser for
emosjonsregulering, men noe relevant informasjon kan man finne i forskning på
favorittsteder. Korpela (2003) fokuserte på selvregulering og emosjonsregulering



i favorittsteder. Tanken er at mennesker gjerne drar til favorittstedet sitt for å
hente seg inn igjen etter negative emosjonelle opplevelser. Dette mener Korpela
(2003) å kunne vise basert på et utvalg finske respondenter. I hovedsak
rapporterte respondentene om negative følelser før de besøkte favorittstedene
sine og endringer i form av mindre negative følelser etter de hadde besøkt
favorittstedene. Naturomgivelser var overrepresentert blant slike favorittsteder
og mange rapporterte også om at de var alene. En tolkning kan være at enkelte
har behov for å være alene for å kunne få tid og rom til refleksjon og at
naturomgivelser tilbyr denne muligheten i større grad enn andre omgivelser.

Det kan virke som naturomgivelser har emosjonsregulerende egenskaper i
samsvar med Ulrichs (1993) teorier. Eksponering for naturomgivelser ser ut til å
øke positive emosjoner og redusere negative emosjoner (van den Berg, Koole, &
van der Wulp, 2003). En studie fant signifikante effekter på deltakernes humør
av å gå en tur i naturomgivelser sammenlignet med urbane omgivelser, men
ingen effekt når deltakerne så på bilder av omgivelser (Berman, Jonides, &
Kaplan, 2008). Dette tyder på at vi kanskje ikke vet nok om hvilken intensitet og
varighet av natureksponering som er tilstrekkelig for å oppnå positive effekter.

Spesifikke virkninger på sinne og aggresjon

Det er også indikasjoner på at det kan være effekter av naturomgivelser på sinne
og aggresjon. Kuo og Sullivan (2001a) tok utgangspunkt i en idé om at det å
være mentalt utslitt lettere kan føre til frustrasjon og sinne. De sammenlignet
145 kvinner fra et fattigere område av Chicago som var beboere i bygg med
varierende grad av natur i nærheten. Natur i denne sammenhengen kunne
eksempelvis være grønne lommer, litt trær, litt gress, eller fullstendig fravær av
alt grønt. De fant signifikante forskjeller, mellom grupper basert på nærhet til
grønne områder, både på aggresjon og vold. Forskerne mener at dette kan
forklares ut i fra restituering av oppmerksomhet, altså Kaplan’s (1995) teori. De
målte baklengs tallspenn, en test av arbeidsminnet, og kunne demonstrere at
dette var en signifikant prediktor av aggresjon. Baklengs tallspenn er et mål på
individuelle forskjeller, det kunne jo være at de med lav skåre her lettere lot seg
irritere eller lignende. Men forskerne fant også signifikant høyere baklengs
tallspenn hos deltakere med naturomgivelser i nærheten av boligen (Kuo &
Sullivan, 2001a). De fortsatte med en undersøkelse av kriminalitet i Chicago og
kunne konstatere at kriminaliteten var høyere i områder med mindre vegetasjon.



Dette gjaldt både voldelig kriminalitet og eiendomskriminalitet (Kuo & Sullivan,
2001b). Kunstplakater kan fungere som distraksjoner i en kontorsetting og bidra
til å redusere sinne som følge av frustrasjon. I en eksperimentell studie utsatte
Kweon, Ulrich, Walker, og Tassinary (2008) 210 studenter for en frustrerende
oppgave i kontoromgivelser med og uten kunstplakater. Kunstplakatene var av
både landskapsmalerier og abstrakte malerier. Resultatene viste at
tilstedeværelsen av plakater reduserte sinne hos menn, men ikke hos kvinner.

Teoretiske betraktninger

Forskjellige omgivelser har forskjellige egenskaper. De tilbyr oss forskjellige
ting, dermed må eventuelle responser være tilpasset disse omgivelsene. En måte
å koble emosjoner til miljøet på, er ved å fokusere på funksjonalitet. Den kjente
emosjonsforskeren Nico Frijda (2004) er opptatt av det motivasjonelle aspektet
ved emosjoner, at emosjoner er motivasjon for handling og endringer i slike
motivasjonsprosesser. I en funksjonell sammenheng vil dette bety at organismen
setter opp prosesser i forhold til det adaptivt funksjonelle ved omgivelsene.
Disse prosessene er et element av emosjoner, og hensikten er å få organismen til
å respondere funksjonelt på miljøet. Et slikt syn ligger også nært opptil Ulrichs
(1993) teorier.

Dette kan også sees i sammenheng med likevekt. Tradisjonelt handler likevekt
om organismen som lukket system, men behovet for likevekt kan utvides til å
gjelde organismen og omgivelsene. Her har miljøpsykologien en unik posisjon.
Ved å fokusere på personmiljø transaksjoner kan vi si noe om hvilke omgivelser
som kan knyttes til helse og trivsel. Se figur 2. Når det gjelder emosjoner så er
det klart at forskjellige omgivelser tilbyr forskjellige muligheter. Omgivelsene
våre muliggjør eller tillater emosjonsresponser i varierende grad. For eksempel
kan det være vanskelig å gråte i et rom fullt av fremmede mennesker. Dette tyder
på en mangel på kompatibilitet eller kongruens mellom emosjonen og
omgivelsene. Ved manglende kompatibilitet, så kan personen enten forsøke å
endre egen indre tilstand, eller forsøke å endre omgivelsene. Et eksempel på det
siste kan være å sette på en trist film dersom man er trist. Det er mulig å bruke
omgivelsene til å endre humøret, som å sette på en morsom film når vi er triste,
men ofte søker vi også omgivelser som bekrefter humøret vårt. Sett i forhold til
Gross’ (1998) modell kan situasjonsvalg og situasjonsendring handle om å endre
omgivelsene, mens endring av fokus og kognisjoner kan handle om å endre egen



indre tilstand. Modulering av responser kan være rettet mot begge deler.
Problemet her er at endring av miljøet og endring av indre tilstand glir over i
hverandre når man ser transaksjonelt på det. Dersom man dyttes mot
naturomgivelser på grunn av opplevd ubehag kan dette plasseres inn som en
atferdsrespons som fører til situasjonsendring. Selv om vi ikke kan si noe om
kausalitet basert på Korpela (2003) kan det virke som om det ofte er negative
emosjoner som gjør at man søker til sine favorittsteder. Dersom man derimot
trekkes mot naturomgivelser fordi man ønsker å oppleve positive emosjoner eller
eventuelle andre positive effekter, så handler dette om situasjonsvalg. En studie
med noe begrenset utvalg viste at situasjonsvalg var korrelert med mindre grad
av negative emosjoner, men her handlet det om situasjonsvalg generelt og altså
ikke nødvendigvis naturomgivelser (Schutte, Manes, & Malouff, 2009). Som
oftest ønsker vi å uttrykke de følelsene vi har, og for mange kan naturomgivelser
tilby denne muligheten.

Figur	2.	En	transaksjonsmodell	for	emosjonsregulering

Implikasjoner for universell utforming

Når man utformer omgivelser bør disse inkludere elementer som gjør det mulig å
hente seg inn igjen, både emosjonelt og kognitivt. Adaptiv emosjonsregulering
er viktig for psykologisk velvære. Naturomgivelser kan på forskjellige måter
bidra til emosjonsregulering, enten direkte ved å redusere negative emosjoner og
øke positive emosjoner, eller ved å påvirke andre relevante prosesser. Enkelte vil
benytte mer krevende former for emosjonsregulering som igjen fører til at de
lettere blir ukonsentrerte. Tilgang til restituerende omgivelser vil kunne lindre
dette. Det kan være grunner til å bevare grøntarealer i byer utover de rent
estetiske. Fravær av grønne elementer kan ha uheldige virkninger i form av mer



aggresjon og kriminalitet. Naturomgivelser ser ut til å være stressreduserende og
helsefremmende.
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Noter

Kapittel 2

i
Deler av kapittelet har vært publisert i FORMakademisk 1/2009: Lid, I. M. (2009). Hva kan man oppnå
gjennom universell utforming? En undersøkelse av ulike sider ved begrepet. FORM akademisk, 2(1), 17-27
http://www.formakademisk.org/index.php/formakademisk/article/view/23/22

ii BLD: https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/konvensjonen/id724096/

Kapittel 4

iii Birkebeinerrennet er et populært turskirenn over 54 kilometer. Rennet går fra Rena til Lillehammer.

iv Ridderrennet er et turskirenn tilrettelagt for personer med nedsatt syns- og bevegelsesevne. Rennet arrangeres
på Beitostølen.

Kapittel 9

v
Selv om alle kulturer alltid har akseptert, og ofte beundret, mangfold både slik det forekommer i naturen
(biodiversitet) og menneske-lagde artifakter (distinksjoner, symboler osv. som eks. kommuniserer makt) har
ikke samme holdning være typisk overfor mennesker. Det har ofte gitt opphav til forfølgelse og trakassering.

vi Standardisering og globalisering av designkultur. Se også vårt paper fra the International Congress of
Ergonomics NES 2009 [1]

vii
Hentet fra en berømt uttalelse av J.J. Rousseau [2]: “Man needs the gaze of others”, it can be assumed that the
“different” is required to the completeness of humanity itself. In other words, our identity goes hand in hand
with that of ‘”otherness” of diversity: We can say “I” only if we also say “other.”

viii Funksjonshemning er definert av WHO “a complex interaction between the health of the individual and the
influence of the environment surrounding” (WHO, 2001).

ix
Det er mulig å bruke FM-tabellen på to måter: 1) En metode til å beskrive aktiviteter for å definere aktuelle
brukere. 2) Ta utgangspunkt i aktuelle brukere for å beskrive aktiviteter som kan være problemskapende og
deretter gjøre korreksjoner i prosjektet.

x
“The domestic kitchen for All. Enabling solution to facilitate the movement of equipments and foods”.
Mastergradsoppgave ved the School of Architecture G. d’Annunzio University of Chieti-Pescara, Italia. Februar
2010. Flere detaljer i Referanser.

xi
“10 meters daysailer for All. Sustainable technological solutions for easy navigation”. Mastergradsoppgave ved
The School of Architecture “G. d’Annunzio” University of Chieti-Pescara, Italy. Februar 2010. Se mer detaljer
i Referanser.

http://www.formakademisk.org/index.php/formakademisk/article/view/23/22
https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/konvensjonen/id724096/


Kapittel 10

xii
Som bostedsløs regnes personer som ikke disponerer egen eller leid bolig, og er henvist til tilfeldige
boalternativer, samt personer som ikke har ordnet oppholdssted for kommende natt, eller bor midlertidig hos
familie eller venner. Som bostedsløs regnes også personer som oppholder seg i fengsel, institusjoner, hospits
eller lignende, som ikke har egen bolig og skrives ut eller løslates innen to måneder (Dyb, 2005).

xii «Prosjekt Bostedsløse» (2000-2004), «På veg til egen bolig» (2005-2007). Se: www.krd.no

xiv
Heftet «Endelig hjemme. Utforming av boliger for vanskeligstilte» (Støa et al, 2007) ble skrevet på oppdrag fra
Husbanken Region Sør og inneholder anbefalinger basert på studier av ni aktuelle boligprosjekter. Heftet kan
lastes ned fra Husbankens web-side: www.husbanken.no

xv
Prosjektet fikk Statens tiltakspris for bostedsløse i 2005 og innebærer bl.a at 18 beboere er gitt et differensiert
boligtilbud innenfor den ordinære boligmassen. Se:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/pressesenter/pressemeldinger/2005/rana-kommune-vant-statens-
tiltakspris-fo.html?id=103357

Kapittel 12

xvi
øvrige riksveger er en betegnelse på hovedveger som blir driftet av fylkeskommunene. I praksis er dette er
veger som er skiltet med svart vegnummer på hvit bakgrunn. Stamvegene har hvit vegnummer på grønn
bakgrunn

xvii
Jernbaneverket og NSB ble skilt i 1996. Fram til 1999 hadde enhetene en organisatorisk tilknytning gjennom en
felles administrerende direktør og ved at de samme personene satt i styrene. Et fullstendig organisatorisk skille
ble gjennomført med virkning fra 1. juli 1999.

xviii
Vi vil ikke gå i detalj om metodegrunnlaget, designet og analysene av stated preference-undersøkelsen her.
Leseren henvises til den rike litteraturen på området, som bl.a. er oppsummert i Fearnley mfl (2008), og til
utførlig beskrivelse av grunnlaget, designet og analysene av denne studien i Fearnley mfl (2009).

xix Den som vil lese mer om nyttekostnadsanalyser i samferdsel, kan se nærmere på Mishan og Quah (2007),
Layard og Glaister (1994), Statens vegvesen (2006) eller Jernbaneverket (2006).

xx Metoden kalles betinget verdsetting, og er av typen: «Hvor mye ekstra er du villig til å betale for xxx
forbedring?»

Kapittel 13

xxi
Følgestudier er vår betegnelse på en studie der en reisende med en bestemt profil blir fulgtav en oberservatør fra
dør-til-dør samtidig som vedkommende blir intervjuet og observert før, under og etter reisen. (Aarhaug m.fl.
2012)

xxii
Fürst & Vogelauer (2012) fant at usynlige funksjonshemninger, som nedsatt syn og hørsel, ofte overses når det
planlegges tilgjengelige systemer, til tross for at disse gruppene er eksplisitt nevnt i lovdokumenter. Imrie og
Hall (2001) hevder likeledes at en vanlig antakelse blant utbyggere er at tilrettelegging for bevegelseshemmede
er tilstrekkelig for å ivareta behovene til alle funksjonshemmede

xxiii Dette problemet er kjent fra mange land. Transport for London har en målsetning om plassering av bussen
innen 5 cm fra fortauskant, men av praktiske hensyn er målet 20 cm. (Transport for London, 2006)

http://www.krd.no
http://www.husbanken.no
http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/pressesenter/pressemeldinger/2005/rana-kommune-vant-statens-tiltakspris-fo.html?id=103357


Kapittel 15

xxiv Salutogen, helsefremmende. Salutogenese er læren om hva som gir god helse.

xxv Gestaltpsykologi, psykologisk retning, som med utgangspunkt i studiet av persepsjon, la vekt på at mentale
fenomener ikke lar seg forstå som en sum av enkle, elementære enheter.

xxvi Persepsjon, sanseoppfatning eller oppfatning av objekter. Den oppfatning som finnes i bevisstheten mens man
mottar sanseinntrykk fra det fenomenet man akkurat da retter oppmerksomheten mot.

xxvii Transaksjonalisme, retning som vektlegger at en person og omgivelsene er del av en større enhet. Dette
innebærer at verken individet eller settingen kan adekvat defineres uten referanse til den andre.

xxviii
Determinisme, læren om at alt som skjer er strengt årsaksbetsemt (determinert). Benekter at mennesket har
viljesfrihet og hevder at alle handlinger og beslutninger er virkninger av årsaker som på forhånd foreligger i
eller utenfor mennesket.

xxix Sosiofysisk, inkluderer alle sosiale (inkludert kulturelle og samfunnsmessige) og fysiske aspekter i
omgivelsene.

xxx
Restitusjon, fra verbet å restituere som betyr å hente seg inn igjen. Både engelsk og svensk litteratur på emnet
har brukt ordet restoration. Vi har likevel valgt å benytte ordet restitusjon i denne teksten siden det er mer
allment kjent i norsk språk og siden ordet har blitt benyttet i tidligere norske tekster.

xxxi Arousal, engelsk uttrykk som ofte benyttes som betegnelse for en våkenhet eller et økt spenningsnivå i
organismen.

xxxii Adaptiv, forandring i atferd som hjelper individet i sin tilpasning til omgivelsene.

xxxiii Sensorisk deprivasjon, fravær av sansestimuli.

xxxiv
Empiri, erfaring, erfaringslære. Brukes i medisin og psykologi om kunnskap innhentet ved hjelp av
systematiske observasjoner og undersøkelser (empirisk dokumentasjon), i motsetning til kunnskap basert på
teoretiske overveielser, personlige inntrykk eller ikke systematisk innhentede kliniske erfaringer.

xxxv Affektiv, som har med affektene, følelsene, å gjøre, følelsespreget.

xxxvi
Psykofysiologi, måling av fysiologiske responser (f.eks. hjerterate, blodtrykk, muskelspenning, elektrisk
aktivitet i hjernen) som man antar henger sammen med psykologiske tilstander som f.eks. følelser/emosjoner,
aktiveringsnivå/stress.

xxxvii Alfabølger, avslappet våkenhet og under den våkne, mentale avspente tilstanden, dominerer alfabølger.
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