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«Universell utforming» formuleres for første gang: 

1997: 

 
 
•  Rådet for 

funksjonshemmede 
finner opp 
ordsammenstillingen 
«universell utforming», i 
1997. 

• Fra det amerikanske  
«universal design» 

• «hovedløsningen» skal 
kunne brukes av «alle», i 
størst mulig grad 

• Ingen hadde (i noen 
norsk avis) tidligere 
skrevet «universell 
utforming» 

 
 



De siste 15 år: 

Universell utforming som oppnådd mål 

første omgang: 

● En språklig suksess! 

● Begrepet sprer seg fort 

● Manneråkutvalget skriver 

om ordbruk: 

 «...alles tilhørighet er en 

selvfølge, og en bør slutte 

å benytte ord som 

impliserer at dette ikke er 

tilfelle» (NOU 2001, 32). 

 

 

 



Språket gjør noe ...  (1) 

● «...alles tilhørighet er en 

selvfølge, og en bør slutte 

å benytte ord som 

impliserer at dette ikke er 

tilfelle» (NOU 2001, 32). 

 

● Her, 1995-versjonen : 

«Veiviser» 

● Du trenger undertittelen 

 

 

 

 



Språket gjør noe ... (2) 

● «...alles tilhørighet er en 

selvfølge, og en bør slutte å 

benytte ord som impliserer at 

dette ikke er tilfelle» (NOU 

2001, 32). 

● Her, 1998-versjonen: 

«Veiviser til universell 

utforming» 

● Du kan droppe undertittelen 

 

 

 

 



Språket gjør noe ... (3) 

● «...alles tilhørighet er en 

selvfølge, og en bør slutte å 

benytte ord som impliserer at 

dette ikke er tilfelle» (NOU 

2001, 32). 

● Kampanje, 2005: 

«Bra for alle, nødvendig for 

noen» 

● Ordet «funksjonshemmet» 

forekommer ikke. 

 

 

 

 



Bra for alle! 



Kampen om språket er gammel 

● Kampen om ordne har noen ganger vært viktig 

– Fra «handicap» til «funksjonshemmet» til «mennesker med 

funksjonshemning» 

● Men ordene tar oss bare et stykke på vei 

– Skal man bygge et hus, så må man på ett tidspunkt 

konkretisere det som er «bra for alle»i form av en 

«rullestolsirkel», eller en «romslig stue», eller en «god 

lyssetting»  

● Da må man prioritere;  

– Inn med rullestolen i alle hjem men ikke den rullende 

sykesenga? 



Hva har da blitt bedre med 

«universell utforming»?  

 

 

 

 

 

 

Og har noe blitt verre? 



«Universell utforming» formuleres for første gang: 

... som en generalisering av etablert sosial boligpolitikk og  design. 

 

For eksempel: Bringa kjente i  

all hovedsak til norsk  

bygg- og boligdesign 

Han hadde jo vært  

med på å utforme  

«livsløpsboligen»,  

i 1981. 



«Universell Utforming», 

Bringa 1998:  

Spekket med faktisk 

bygde eksempler 



«Universell Utforming», 

Bringa (1998):  

Spekket med faktisk 

bygde eksempler 



Det er klart at .. 

● At USA var tidlig ute med «universal 

design» 

● At USA var og sikkert er, en kilde til 

etterfølgelse 

● At Americans with Disabilites Act fra 1990 

inspirerte mange 

● ... men: 



... men: 
● UU er også en fortsettelse av en norsk 

tradisjon, ikke et klart brudd. 

● Når man skriver historien om UU som et 

klart brudd med norsk tradisjon, så fremstår 

UU som et  

              utvetydig framskritt. 

● Når man ser kontinuiteten, ikke bare 

bruddet, kan man også spørre: 



Begynnelsen på Universell 

Utforming i Norge: 

● Carsten Boysens «Boliger for Eldre», 1964. 



Begynnelsen på Universell 

Utforming i Norge: 

● Prinsippet bak UU formuleres. Vi skal: 

● Ikke bygge spesialboliger, men 

● «høyne den generelle boligstandarden» 

– Det kommer den unge den eldre, den bevegelseshemmede, den 

hørselshemmede, den hukommelseshemmede til gode 

– Det visker ut diskriminering og stigmatisering 



«Uføregruppa» ved NBI,  

1970-tallet 

● Boysen nærmet seg pensjonsalder 

– var gruppas ubestridte seniorforsker og mentor, gruppas 

«far» 

– utviklet ideen: «planlegger du for funksjonshemmede, 

planlegger du for alle» 

● Jobbet med «den ukjente bruker», den man ikke skulle ha noen 

fordommer om. 

– Kalte det «planlegging for alle» 

● (noe Miljøverndepartementet på slutten av 90-tallet brukte 

synonymt med «universell utforming») 

 



Hvem var 

Carsten 

Boysen? 



Oslo Byes Vels boligundersøkelse 



Husbanken, 1992 

● Forsøket Livsløpsboligen + 

Minstestandarden 

– Livsløpsboligen sikret mange tilpasninger til 

«funksjonshemmede» 

– Minstestandarden var ikke rettet mot disse, men skulle 

sikre en «allmenn» minstestandard 

– Men sammen  med «livsløpsboligen» kunne den sikret 

en bred anvendelig bolig, omtrent som den «høynede 

boligstandarden» Boysen så for seg i 1964. 

 



Hva forsvant? 

● Husbanken som boligpolitisk virkemiddel 

– Ble først skrinlagt av Willoch-regjeringen 

– Forsøkte seg på en gjenopplivning i 1992 

(boligkrise og AP-regjering) 

– Men var politisk sten dødt i 2005. 

● Forsøket med sosialpolitisk «planlegging for alle» 

– Skrinlagt med virkemiddelet, altså Husbanken 



Hva fikk vi så? 

● Vi fikk universell utforming 

– I boligfeltet: implementeres som «universell utforming» 

og «tilgjengelig bolig» i TEK 10, 

– Med bla krav til heis, snusirkler (Ø 160cm) og gode 

kontrastfarger. 

– Mye mindre ambisiøs enn minstestandarden og 

livsløpsboligen. 

– MEN: gjeldende for alt som bygges. 



TEK 10 et problem for «folk flest»? 

● Driver kostnadene! 

– ”vanlige folk” må betale for bad de ikke trenger. 



Tja, 

● 1992 – 2012: Blokkleiligheter har økt 700 % i pris 

● Uten  universell utforming (konsumprisindeksen ca 48 %) 

● 2004 – 2013: 48 % av prisøkningen: tomtepriser 

● Universell utforming fra TEK 97 til TEK 10: 

● Gir ca 8 % prisøkning for de minste leilighetene 

● (mindre prosentsats for større leiligheter) 

● Så, ja, det blir litt dyrere,  

● men spørsmålet er hvilke kamper man bør kjempe  

 



Spørsmålet er like gjerne: 

● Har vi gått langt nok? 

 


