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Holdninger  
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Positive – negative . likegyldige 

• å tro på at noe er bra/nyttig/økonomisk 

• å ville noe – endre noe 

Motiv – forstå hensikt 

• Samfunnsmessig, politisk, ideologisk, økonomisk, 
egennyttig, praktisk 

 

 



Gode bygg for et godt samfunn 

 

Likestilt bruk av 
byggverk 

Brukbare uteområder 

Flere tilgjengelige 
boliger 

Flere universelt 
utforma arbeidsbygg 
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Holdninger påvirkes 
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• Presse 

• Kampanjer 

• Design 

• Lover og regler 

•  Kunnskap 



Virkemidler 
Juridiske, økonomiske, informasjon- kunnskap 

§ 1 Diskriminerings- og 
tilgjengelighetsloven 

• Fremme likestilling og 
likeverd, hindre 
diskriminering på grunn 
av nedsatt funksjonsevne 

• Loven skal bidra til 
nedbygging av 
samfunnsskapte 
funksjonshemmende 
barrierer og hindre at nye 
skapes  
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§ 1 Plan- og 
bygningsloven 

”Prinsippet om universell 
utforming skal ivaretas i 
planleggingen og i 
kravene til det enkelte 
byggetiltak ” 

 

 



Kunnskap 

• Utdanningsinstitusjoner 

• K5 Kompetanseprogrammet 

• B3 Informasjonsprogrammet 

• Konferanser 

• Bransjekurs 
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Universell utforming 
Kjennskap og 
holdningsundersøkelse 2011 

• Utarbeidet for:  
Husbanken, Statens 
bygningstekniske etat og 
Informasjonsprogrammet om 
universell utforming i byggsektoren          

• Utarbeidet av: Kathrine Steen 
Andersen                 

• Mai 2011          



8 

Hovedfunn 

Kjennskap til begrepet ”universell utforming” og 
tankegangen 

> Uhjulpet kjennskap til begrepet er fortsatt 
begrenset, men i vekst. Totalt kan 19% uhjulpet 
oppgi begrepet når tankegangen beskrives. Dette er 
en økning fra 14% i 2009 og 5% i 2007.  

> Begreper som tidligere har vært brukt slik som 
livsløpsstandard og generasjonsbolig viser nedgang.  

> Også hjulpet kjennskap har økt i perioden – totalt 
har 46% hørt begrepet tidligere (38% i 2009, 22% i 
2007). 
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Hovedfunn 

Erfaringer og relevans 

> Problemer med hørsel i form av å oppfatte 
høyttalere, samt følge samtaler på spisesteder er det 
som i størst grad oppleves som problem.  

> I tillegg er å finne frem grunnet dårlig/ mangelfull 
skilting og lesing av informasjonstavler/ skjermer noe 
som skiller seg ut som et problem flere har.  

> Problemer med å komme frem ute eller inne skyldes 
i hovedsak barnevogn eller rullestol/ rullator. Færre 
har problemer pga fysiske skader som gir gang- eller 
synsproblemer.  



Hovedfunn 

> Blant de som ikke har hørt begrepet 
kjenner allikevel 2 av 3 til tankegangen.  

> Dette betyr at totalt rundt 80% av 
befolkningen kjenner til 
begrep/tankegang.  

> Tilgjengelighet for alle, også rullestol, 
handikappede og funksjonshemmede er 
det folk assosierer med begrepet. I tillegg 
nevnes fysiske attributter som terskelfritt, 
trappefritt, brede åpninger og god plass/ 
store rom.  
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Hovedfunn 

Holdninger til universell utforming 

> Den generelle positive holdningen til universell utforming er 
noe redusert, men fortsatt er nær 7 av 10 positive. (68% i 2011, 

80% i 2009, 83% i 2007). Andelen negative har økt svakt, mens 
det er ”nøytral/ikke sikker”-gruppen som har økt mest.  

> Også om potensielle egne boliger var unierselt utformet er 

befolkningen noe mer lunke til at dette er positiv. (58% i 2011, 
69% i 2009, 71% i 2007). Som positivt nevnes i hovedsak at 
boligen da passer for alle. På den negative siden kommer i 

hovedsak at universell utforming er et fordyrende element, men 
bortsett fra dette er det få som har negative holdninger.  

 



Holdninger 

> Befolkningen ser at universell utforming gjør at de selv 
kan bo lenger i egen bolig, men mener samtidig at det 
er mest aktuelt for funksjonshemmede og eldre. I 
tillegg er det færre som mener at konseptet gjør 
boligen mer lettstelt og gir lettere hverdag for 
småbarnsfamilier.  

> Stor grad av positiv holdning til at offentlige uterom og 
bygninger bør pålegges å være universelt utformet, 
men noe mer negative til pålegg for nye eller 
eksisterende boliger.  

> Selv om universell uforming blir sett på som 
fordyrende av mange er det allikevel ansett som et 
viktig virkemiddel for et inkluderende samfunn.  
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Hovedfunn 

Assosiasjoner 

> Universell uforming er i første rekke moderne og 
inkluderende.  
Men, det vurderes også som lettvint og viktig. 

> Sterkeste assosiasjonene er todelt, der det både sees 
på som et konsept for spesielle grupper, men også 
for alle.  

> Sykehus, skoler og holdeplasser bør prioriteres. 
Samtidig ser hver enkelt målgruppe viktigheten av at 
der man befinner seg utenom egen bolig er det viktig 
at det er en grad av universell utforming.  
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Hovedfunn 

Universell utforming hos befolkningen 

> Kun 13% mener at egen bolig er universelt utformet. 
(16% i 2009, 14% i 2007). 

>   

> Dette skyldes i aller størst grad at alt er på ett plan. 

>   

> Trapper nevnes i hovedsak som årsak til at man ikke 
anser egen bolig som universelt utformet.  

 



Økt uhjulpet kjennskap til begrepet totalt sett  
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Det er en nasjonal målsetning at alle mennesker skal ha like muligheter til å delta i samfunnslivet. For å oppnå dette må 
boliger, bygninger og uteområder utformes slik at de kan brukes av alle. Kjenner du til hvilket begrep som brukes rundt 
denne tankegangen? 

• Begreper som tidligere har vært 
mer brukt på tankegangen har nå 
fått lavere oppslutning, mens 
oppslutning rundt selve 
”universell uforming” har økt.  

• Begrep som også benyttes er 
allemannsretten, allmenn 
tilgjengelighet, universell 
tilgjengelighet, universalboliger 
og multifunksjonell.  

• Universell utforming er i størst 
grad nevnt av personer i alderen 
36-45 år, dvs. gruppen som i 
større grad er aktive på 
boligmarkedet og dermed kan 
komme borti begrepet.  

• På landsbasis er det høyere 
oppslutning rundt begrepet i de 
folketette fylkene, dvs. Østfold, 



Økning også i den hjulpne kjennskapen til 
begrepet 
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Begrepet vi sikter til er ”universell utforming”. Har du hørt dette uttrykket noen gang? 

• Også når begrepet blir lansert 
viser undersøkelsen en 
økning i kjennskap de siste 
årene.  

• Menn har noe høyere 
kjennskap enn kvinner, mens 
fordelt på aldersgrupper er 
det forholdsvis lik kjennskap.  

• Rogaland (55%) og Hedmark 
(58%) er fylkene der det er 
høyest andel som kjenner til 
begrepet.  



2 av 3 av de som ikke kjenner til selve 
begrepet kjenner allikevel til tankegangen 
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Selv om du ikke kjenner til selve begrepet universell utforming, kan du huske å ha hørt om denne tankegangen 
for utforming av bygninger og uterom?  
Base: Kjenner ikke til begrepet universell utforming, 54% av totalt utvalg 

• Spesielt hos de over 56 år er 
det mange som kjenner til 
tankegangen selv om de ikke 
husker akkurat begrepet.  

• Ser man de foregående 
spørsmålene under ett betyr 
dette at rundt 80% av 
befolkningen kjenner til 
enten begrepet eller 
tankegangen rundt universell 
utforming.  



Tilgjengelighet og for alle er det som i størst 
grad forbindes med bruk av prinsippet 
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Hvilke kjennetegn forbinder du først og fremst med boliger, bygninger og uterom som er bygd etter prinsippet 
om universell utforming, altså slik at de skal kunne brukes av alle? 

• Kvinner nevner i større 
grad flere kjennetegn enn 
menn.  

• Personer bosatt i leilighet 
nevner i større grad heis, 
rullestolramper og gode 
plass/ store rom.  

• Personer i enebolig har i 
større grad merket seg 
brede dører og åpninger.  

• De eldste (56 år +) nevner i 
større grad rullestolvennlig 
og handikapvennlig.  
 Andre svar 3% eller lavere.  



2 av 3 er positive til universell utforming, men noe 
lavere oppslutning enn tidligere år. Flere forholder 
seg nøytrale.  
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På bakgrunn av det du nå vet om universell utforming, er du positiv, negativ eller er du nøytral til universell 
utforming? 

• Menn er i større grad 
negative eller nøytrale, 
sammenlignet med 
kvinner. 
(blant menn er 7% 
negative og 28% nøytrale)  

• Personer under 35 år 
oppgir også i noe større 
grad at det er negative 
(8%).  



Også når det gjelder vurdering av bolig er det noe mer 

nøytral holdning til universell utforming, selv om 

hoveddelen er positiv. 
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Hvis du fikk vite at en bolig du vurderte å kjøpe var universelt utformet, tror du at du ville vært mest positiv, 
mest negativ, eller ville du vært nøytral til dette? 

• Kvinner er klart mer 
positive, og ser kanskje i 
større grad enn menn 
fordelen i forhold til både 
barn og alderdom.  

• Ikke unaturlig er også den 
eldre gruppen mer 
positive til boliger som er 
universelt uformet.  



Holdninger til universelt utformede boliger 



Tilrettelagt og tilgjengelig for alle går igjen som positive aspekter 

ved universell utforming 
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Hva tror du vil være positivt med en bolig som er bygd ette prinsippet om universell utforming? 

Andre svar 3% eller lavere.  

• De aller fleste svarene 
gjenspeiler at den 
største positive 
effekten er at det er 
tilrettelagt for alle.  

• Kun 6% av svarene 
dreier seg om at 
boligen blir lettere å 
selge eller at man har 
økt verdi på boligen.  



Økonomiske perspektiver nevnes i størst grad som negative 

aspekter. 1 av 3 kommer ikke på noe negativt.  
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Hva tror du vil være negativt med en bolig som er bygd etter prinsippet om universell utforming? 

Andre svar 3% eller lavere.  

• Personer over 56 år 
nevner i større grad at økt 
pris er et negativt aspekt 
ved universell utforming. 
Dette nevnes også i større 
grad av personer bosatt i 
Oslo.  
 

• Av andre faktorer som 
nevnes er lite estetisk, 
unødvendig for de som 
ikke trenger det, offentlig 
overstyring. 



Jo eldre, jo større betalingsvillighet for universelt 

uformede boliger. 
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Ville du betalt mer eller mindre for en bolig som var universelt uformet, eller har det ingen betydning for prisen? 

• Menn og de yngste mener 
i større grad at denne type 
tilpasning ikke vil ha noen 
betydning for prisen de 
ønsker å betale for bolig.  

• Blant personer over 56 år 
mener 1 av 4 at denne 
typer bolig er mer verdt. 
 



Selv om de fleste erkjenner at UU vil gjøre det mulig å bo lenger i egen 

bolig, er det en stor andel som mener at dette i størst grad er for 

funksjonshemmede og eldre 
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Universelt uformede boliger…: 



Utviklingen viser endring mot holdninger som tilsier at universell 

utforming er mest aktuelt for spesielle grupper, og at dette i mindre 

grad vil øke verdi på bolig.  
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Universelt uformede boliger…: 
Grafikk viser sum helt enig/ delvis enig 



Større grad av skepsis til pålegg fra myndighetene når  

det gjelder universell utforming av nye boliger 
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Er du positiv, negativ eller nøytral til…?  
At myndigheten pålegger utbyggere at nye boliger skal være universelt utformet 

• Kvinner og personer over 
46 år er mer positive.  

• I tillegg er de som bor i 
leiligheter mer positive.  



Stor enighet i at offentlige uterom må følge tankegangen 
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Er du positiv, negativ eller nøytral til…?  

At myndighetene pålegger at offentlige uterom skal være universelt utformet 

• Kvinner  og personer med barn er mer 
positive. Spesielt husstander med 
mindre barn, der barnevogn fortsatt 
er i bruk.  



Igjen er befolkningen positive til at offentlige bygninger 

skal følge standarden om universell utforming 
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Er du positiv, negativ eller nøytral til…?  

At det offentlige pålegger at nybygg som skal være allment tilgjengelige skal være  
universelt utformet 

• Kvinner og personer med 
barn 5-12 år er mer 
positive.  



Men, når det gjelder pålegg om at eksisterende bygninger skal 

tilpasses er det en økning i andelen som er negative til dette. 
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Er du positiv, negativ eller nøytral til…?  
At det offentlige pålegger at eksisterende bygninger skal utformes universelt 

• Kvinner er mer positive. 
• Personer bosatt i Oslo mer 

negative enn resten av 
befolkningen.  



Universell utforming blir sett på som fordyrende, men allikevel 

som et viktig tiltak for å skape et inkluderende samfunn.  
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Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander? 



Utvikling viser en ytterligere forsterking i forhold til 

kostnadsperspektivet.  
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Kompetanse om  
universell utforming  
i kommunene 
Benchmark  
November 2011 

 

Utarbeidet for: Statens bygningstekniske etat 

Utarbeidet av: Synovate v/Kathrine Steen 
Andersen 



Oppsummering 



Oppsummering 
Universell uforming som allmennverdi og strategi for likeverd 

Bred enighet i at universell utforming er viktig for et 
inkluderende samfunn (77% helt enig, 21% delvis enig). 

Kjennskap og bruk av lover og regelverk 

Totalt kjenner 79% til begrepet universell utforming. Mest kjent 

innenfor bygg, plan og forvaltning. Dårligst kjent innenfor helse 
og politikk. 

Plan og bygningsloven i all hovedsak loven som forbindes med 
universell utforming. 



Bruk innenfor egen kommune og eget 
arbeidsområde 

2 av 3 tar hensyn til krav om universell 
utforming innenfor eget arbeidsområde. 

6 av 10 oppgir at universell utforming er 
nedfelt i kommuneplanen. 

Kun 18% mener det i stor grad er 
tilstrekkelig kompetanse innenfor alle 
ledd i kommunen, mens rundt 70% 
mener dette i noen grad tilfredsstilles. 

 



 

83% oppgir at universell uforming inkludert fra 
oppstart ved siste prosjekt de var delaktige i 

 

49% angir at det legges stor vekt på tverrfaglig 
kompetanse i plan- og byggeprosesser, mens 
42% mener det legges noe vekt på dette.  



Egen kompetanse og kurs 
 

6 av 10 mener de har tilstrekkelig kompetanse 
om universell utforming i dag. 

Blant de som ønsker opplæring er mange av de 
ulike modulene/områdene interessante. Viktigst 
er orientering innenfor lover og regelverk, samt 
erfaring fra andre prosjekter.  

 



Oppsummering 
 

Kjennskapen til Kompetanseprogrammet K5 er 
noe lav, 33% totalt. Klart høyere innenfor 
byggsak med 52% som har hørt om dette.  

27% har vært på kurs så langt. Modulene 
introduksjon, lover og forskrifter, samt bygg og 
tilhørende uteareal er mest besøkt. Kurset får 
karakteren 3,9. 

 

 



Kjennskap og forståelse 
universell utforming 



Begrepet ”universell utforming” er kjent hos 8 av 10 
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Det er en nasjonal målsetting at alle mennesker skal ha like muligheter til å delta i samfunnslivet. 
For å oppnå dette må boliger, bygninger og uteområder utformes slik at de kan brukes av alle. 
Kjenner du til begrepet som benyttes for å beskrive denne tankegangen? 

% 

• Personer innenfor bygg, plan og 
forvaltning har klart høyere kjennskap 
til begrepet enn helse og politikere.  

• Saksbehandlerne har også noe større 
kjennskap enn lederne i kommunen, 
dette er positivt da det jo er disse som 
faktisk må implementere tankegangen 
i sine arbeidsområder.  

• Kommuner i østlige deler av Norge har 
klart høyest kjennskap. I nord finner 
man lavest andel (65%).  

• Blant de som har deltatt på kurs (26%) 
er det 90% som kjenner til begrepet, 
mot 75% blant de som ikke har deltatt 
på kurs ennå.  



Det er god kjennskap til at bygg og uteområder som skal brukes av alle 

er inkludert.  
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• Blant ansatte innen bygg og 
forvaltning er det større 
kjennskap til at 
arbeidsbygninger er inkludert. 
Personer som har deltatt på 
kurs nevner også i større grad 
arbeidsbygninger.  

• Innenfor helse er det flere 
som nevner både 
friluftsområder og 
eksisterende boliger.  



98% er enig i at universell utforming er viktig for å skape et 

inkluderende samfunn 
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Kilde: Kompetanse universell utforming i kommunene, benchmark november 2011 

Hvor enig eller uenig er du i følgende påstand? 
”Universell utforming av bygninger og uterom er viktig for å skape et inkluderende samfunn” 

% 

• Intensjonen bak universell 
utforming er godt innarbeidet 
hos både politikere og ansatte 
innen kommunen.  

• Innenfor Helse er det en klart 
større andel som angir at de er 
helt enig. Disse ser nok i større 
grad også virkningene av 
universell utforming eller 
mangel på dette i sin 
arbeidshverdag.  
 



45% mener klart at universell utforming er inkludert som et viktig 

element i prosesser i kommunen 
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Kilde: Kompetanse universell utforming i kommunene, benchmark november 2011 

Hvor enig eller uenig er du i følgende påstand? 
”Universell utforming er inkludert som et viktig element i alle plan- og byggeprosesser  
i min kommune” 

% 

• Noe større enighet blant 
ledere (49% helt enig) enn 
blant saksbehandlere (35% 
helt enig) om at dette er 
inkludert.  

• De som selv angir at de har 
kompetanse på området 
mener også i større grad at 
dette er inkludert i egen 
kommune. Dette kan tyde på 
at kunnskap fører til større 
eierskap, og dermed at det 
inkluderes i de ulike 
prosessene.  



2 av 3 oppgir at de tar hensyn til universell utforming der det er 

krevet innenfor eget arbeidsfelt 
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Kilde: Kompetanse universell utforming i kommunene, benchmark november 2011 

Hvor enig eller uenig er du i følgende påstand? 
”Jeg tar hensyn til kravet om universell utforming der det er krevet i forhold til mitt arbeidsfelt 
og mine arbeidsoppgaver” 

% 

• Blant de som angir at de har 
tilstrekkelig kompetanse er 
det klart flere som angir ”helt 
enig”.  

• Ledere sier seg i større grad 
enige i at de tar hensyn til 
kravet sammenlignet med 
saksbehandlerne. Kan dette 
tyde på at det i praksis er 
vanskeligere å inkludere dette 
i den enkelte saksgang? 



Det er i hovedsak plan og bygningsloven som nevnes når det 

gjelder universell utforming 
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Kilde: Kompetanse universell utforming i kommunene, benchmark november 2011 

Kjenner du til hvilke lover og forskrifter du kan henvise til eller orientere deg i? 

% 

• Plan og bygningsloven er mest 
kjent, og det er jo også her 
universell utforming i stor grad 
er med helt fra starten i ulike 
prosjekter.  

• Bygningsteknisk forskrift er 
kjent av rundt 1/3 innenfor 
byggsak og planarbeid.  

• Innenfor helse nevnes i større 
grad ”ande lover” uten at 
dette er spesifisert.  

• Nesten 1 av 3 politikere kan 
ikke nevne noen lover eller 
forskrifter.  
 



Vurdering av egen 
kompetanse, samt kurs 



Rundt 6 av 10 mener de har tilstrekkelig kompetanse om 

universell utforming 

Kilde: Kompetanse universell utforming i kommunene, benchmark november 2011 

Føler du at du har tilstrekkelig kompetanse om universell utforming innenfor dine 
arbeidsområder? 

• Blant ledere er det enn høyere andel 
som angir at de har tilstrekkelig 
kompetanse sammenlignet med 
saksbehandlere.  

• I kommuner i nordlige deler av 
Norge er det klart færre som mener 
at de har tilstrekkelig kompetanse.  

• Det er positivt å se at de som har 
vært på kurs i klart større grad 
mener at de har tilstrekkelig 
kompetanse sammenlignet med de 
som ikke har vært på kurs (76% vs. 
57%). 
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Mer kompetanse om lovverket og relevante eksempler  

er viktig for de som ønsker mer opplæring 

Kilde: Kompetanse universell utforming i kommunene, benchmark november 2011 

Ønsker du opplæring innenfor noen av følgende områder for å ivareta universell utforming 
innenfor dine arbeidsområder? 
Base: Personer uten tilstrekkelig kompetanse om uu innenfor egne arbeidsområder, n=190 

• De som ønsker mer opplæring 
ønsker i stor grad mer kunnskap om 
hvor og hvordan uu er inkludert i de 
ulike lover og forskrifter.  

• I tillegg er det viktig med cases, 
eksempler og erfaring fra 
prosjekter, spesielt som de ulike 
enhetene kan relatere seg til. Dette 
vil i mange tilfeller kunne øke 
forståelsen.  

• Innenfor byggsak er det klart flere 
som ønsker seg mer kunnskap om 
selve grunnlaget for uu.  

• Politikerne ønsker i større grad enn 
resten informasjon rundt uu knyttet 
til kommuneplanlegging og 
boligpolitikk.  

• Saksbehandlerne er naturlig nok 
opptatt av uu relatert til sine egne 
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1 av 3 har hørt om Kompetanseprogrammet K5 

Kilde: Kompetanse universell utforming i kommunene, benchmark november 2011 

Har du hørt om Kompetanseprogrammet om universell utforming K5, som ledes av Statens 
bygningstekniske etat? Grafikk viser andel som svarer Ja.  

• Kjennskapen er klart 
større innenfor byggsak, 
ikke unaturlig da disse 
nok i større grad har 
kontakt med områder 
som berøres av BE.  

• Blant de som har deltatt 
på kurs er det også flere 
som har hørt om 
programmet (43%).  
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Kun ¼ kjenner til at man kan bestille kostnadsfrie kurs.  

Kilde: Kompetanse universell utforming i kommunene, benchmark november 2011 

Kjenner du til at din kommune kan bestille kostnadsfrie kurs om universell utforming på 
www.be.no? Grafikk viser andel som svarer Ja.  

• Igjen høyere kjennskap blant 
de som jobber innen bygg og 
planarbeid.  

• Ellers forholdsvis lav 
kjennskap til kursene og 
bestilling.  

• I kommuner på Østlandet er 
kjennskapen 28%, mens i 
nordlige kommuner er den 
kun på 12%. 

• Ledere og saksbehandlere 
har lik kjennskap til 
kursordningen.  
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Rundt 1 av 4 har vært på kurs så langt, i hovedsak er det 

lokale kurs som er benyttet. 

Kilde: Kompetanse universell utforming i kommunene, benchmark november 2011 

Har du deltatt på lokale kurs eller gjennomført webbasert opplæringsprogram om universell 
utforming? Grafikk viser andel Ja.  

• Kun 1% har deltatt på 
webkurs, og det er slått 
sammen med lokalt 
kurs.  
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Høy oppslutning rundt introduksjonsdelene av kurset,  

samt bygg og uteareal. 

Kilde: Kompetanse universell utforming i kommunene, benchmark november 2011 

Hvilke av følgende moduler eller områder har du deltatt på eller fått opplæring i? 
Base: Har deltatt på kurs om universell utforming, n=131 

• Byggsak har i størst grad 
deltatt på kurset om lover og 
forskrifter.  

• Planarbeid er enheten som 
naturlig nok har størst 
oppslutning rundt 
planlegging og utvikling av 
byer og tettsteder (59%). 

• Deltagere fra småkommuner 
har i større grad deltatt på 
Friluftsområder. 
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6 av 10 mener at universell utforming er nedfelt i 

kommuneplanen 

Ja 
63 % 

Nei 
22 % 

Vet ikke 
16 % 

Kilde: Kompetanse universell utforming i kommunene, benchmark november 2011 

Er universell utforming nedfelt i kommuneplanen som en førende målsetning for arbeidet i din 
kommune? 

• Politikerne angir i større grad at 
dette er nedfelt i 
kommuneplanen (72%). 

• Innenfor helse og 
eiendomsforvaltning kan det 
virke som om det er mindre 
kjennskap til kommuneplanen, 
da det er flere her som angir 
”vet ikke”.  

• De større kommunene angir i 
klart større grad at dette er 
nedfelt sammenlignet med de 
små (80% vs. 57%).  



Kursdeltagerne gir kurset karakteren godt 

Kilde: Kompetanse universell utforming i kommunene, benchmark november 2011 

Hvilken karakter vil du gi den opplæringen rundt universell utforming som du har vært med på? 
Base: Har deltatt på kurs om universell utforming, n=131 
 

• De som har deltatt på kurs så 
langt gir dette en karakter på 
3,9. 

• Foreløpig er det ikke så 
mange innenfor hver enhet, 
men det ser ut til at det er 
eiendomsforvaltning (4,1) 
som er mest fornøyd, mens 
politikerne er noe mindre 
fornøyd (3,7). 
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