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Abstract:  
Universell utforming er et begrep som brukes noe ulikt i de ulike fagdisipliner. I boka 

Inclusive design drøftes dette og man konkluderer med at det i alle ulike disipliner omhandler  

en mer bruker fokusert tilnærming til designprosessen. Innenfor boligfeltet har begrepet vært 

brukt mer som en standard og som en kvalitetsindikator for handicap tilgjengelighet. Spesielt 

i fagmiljøet til produktdesignerne beskriver begrepet en mer metodisk tilnærming, en søken 

etter bedre produkter ut i fra innsikt og forståelse om ulike brukerperspektiv. Denne 

artikkelen drøfter hva en mer metodisk tilnærming også for boligfeltet kan bestå av, og videre 

hvilke forutsetninger og hvilke andre rammebetingelser som er en forutsetning for at dette 

skal kunne bidra til kvalitetsutvikling.  

 

Det er flere viktige argumenter for en sterkere vektlegging av brukerfokus i planlegging av 

boliger og uteområder. Beslutninger om utforming, planlegging og forvaltning av bygde 

omgivelser kan åpne opp for, eller legge begrensninger for menneskers hverdagsliv. De kan 

gi rom for eller redusere følelsen av trygghet, utvide eller innskrenke bevegelsesfrihet, 

oppmuntre eller redusere muligheter for rekreasjon eller oppleve vakre opplevelser. Byggene 

lager rammer for det hverdagslivet som skal foregå i og rundt boligene. De kan derfor 

betraktes som viktige strategiske rammer i lang tid etter at det er ferdig bygd. Inkludert i 

denne forståelsesmodellen ligger det en erkjennelse av at opplevelse og erfaring med bruk av 

bygninger og uteområder er forskjellige og avhenger av ulike bruksmønster, menneskers ulike 

kulturelle og fysiske forutsetninger for bruk.  

 

Denne artikkelen fokuserer på hvordan Universell utforming også i arkitekturfaget kan brukes 

som metode for kvalitetsutvikling. Artikkelen bygger på teorier fra andre arkitekturforskere, 

metodiske modeller fra andre fagområder som produkt design og teknologiutvikling samt 

erfaringer med konkrete analyser. Forfatteren argumenterer for at flere forhold må 

tydeliggjøres hvis en slik metodisk tilnærming skal kunne bidra til økt brukskvalitet i 

boligsektoren:  

 

 Den metodiske tilnærmingen legger til grunn en erkjennelse av at det fysiske gjør en 

forskjell. Relasjonen mellom omgivelser og mennesker må betraktes som et samspill 

som gjensidig påvirker hverandre og må analyseres sett i lys av det.Boligkvalitet kan 

derfor ikke betraktes som en egenskap ved objektet selv. 

 Man trenger et felles begrepsapparat som kan kan gjøre det mulig å drøfte de ulike  

dimensjonene samspillet menneske /omgivelser består av. 

 Kvalitet må drøftes i lys av hva samfunnet ønsker at boligløsningene skal støtte. Dette  

krever derfor mer bevissthet og tydeligere uttrykte mål for hva en vil at omgivelsene 

skal støtte. 

 Utvikling av forbilder som etterprøves og der kunnskap og erfaringer tilbakeføres til 

de aktørene som søker å strekke seg mot stadig bedre løsninger sett i lys av definerte 

samfunsmål.  

     

 



Problemstilling: 

Begrepet universell utforming er et begrep som brukes ulikt i de ulike fagdisipliner. I boka 

Inclusive design drøftes dette og man konkluderer med at det i alle ulike disipliner omhandler 

det en mer bruker fokusert tilnærming til designprosessen (people – centret design approach). 

I boligfeltet har begrepet først og fremst vært brukt som en standard og som en 

kvalitetsindikator for handicap tilgjengelighet. Spesielt nnenfor produktdesignfaget defineres 

begrepet som en mer metodisk tilnærming, en søken etter bedre produkter ut i fra innsikt og 

forståelse om ulike brukerperspektiv. Denne artikkelen drøfter hva en mer metodisk 

tilnærming til begrepet vil si for boligfeltet, hvilke forutsetninger, hvilke metoder kan brukes 

og hvilke andre rammebetingelser  er en forutsetning for at dette skal kunne brukes som et 

verktøy som kan bidra til kvalitetsforbedring.  

Universell utforming som begrep. 

I de fleste designdisipliner der produktet har en bruksfunksjon foregår en streben etter  

å utvikle bedre og mer brukervennlige produkter. Dette arbeidet går under mange ulike navn 

og overskrifter: ”Design for alle”, ” Inkluderende design”, ”Universell utforming”, ” ”Design 

med omtanke” og ”Brukerdreven innovasjon” ”humanistisk planlegging” for å nevne noen. 

Disse ulike begrepene er delvis overlappende, men tolkning og innhold varierer mellom ulike 

fagdisipliner og i ulike land. De representerer imidlertid alle en søken etter bedre 

designprosesser som kan gi bedre løsninger/produkter sett i lys av ulike sluttbrukeres 

perspektiv.   

 

Det begrepet som i det siste har fått mest gjennomslag her i Norge er begrepet ”Universell 

utforming”. Begrepet finnes nå i både offentlige dokumenter, lovverk og Norsk standard. 

Begrepet brukes innenfor ulike fag og man snakker om Universell utforming i forhold til 

tjenesteutvikling, teknologi utvikling, produktdesign, arkitektur og planlegging.  

 

Begrepet er definert med en felles begrepsforståelse utgitt av MD (2007): 

 ”Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan 

brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en 

spesiell utforming.” Selv om definisjonen her er tydelig, bringer den også frem i lyse selve 

kjernen i problemstillingen, siden den ikke drøfter hvordan man definerer eller belyser 

begrepet "alle mennesker". 

 

Ved å se nærmere på begrepet Universell utforming, ser man at begrepet har fått noe 

forskjellig meningsinnhold innenfor ulike fagtradisjoner. I boka ”Inclusive buildings, products 

and services” som kom ut i 2009 (ref) forsøker forfatterne å trekke sammen det som kan 

betraktes som en fellesnevner for dette begrepet. Begrepet drøftes i lys av ulike fagdisipliner, 

produktdesign, arkitektur og service (som i stor grad omhandler teknologiutvikling / IKT). Til 

tross for ulik fagdisipliner framkommer det som forfatterne mener kan betraktes som et felles 

tema i alt dette arbeidet. De mener det handler om en mer bruker fokusert tilnærming til 

designprosessen . Dette er i følge forfatterne av boka det sentrale innholdet i begrepet. Det 

kan betraktes som en tilnærmingsmåte, som de hevder kan bidra til å skape bedre løsninger. 

Løsninger som i større grad er tilpasset det mangfoldet befolkningen består av. Innbakt i 

begrepet ligger det derfor en streben etter løsninger som på en likeverdig måte kan brukes 

uavhengig av menneskers ulikheter. Ved å sette seg inn i ulike brukeres opplevelse og den 

oppgaven som skal løses, mener forfatterne at dette kan gi designere innsikt som kan bidra til 

utvikling av nye og bedre løsninger. En forutsetning er også å se og forstå de ulike 



dimensjonene samspillet mellom bruker og objekt består av. Forfatterne  i boken påpeker at 

det er viktig å forstå både de rent ergonomiske, men også andre dimensjoner i dette 

samspillet, de nevner livsstil som eksempel på en slik. Forfatterne mener at arbeidsmetoden 

beskriver en nyttig modell for bedre arbeidsprosesser. Prosesser hvor man kan ta i bruk 

kreativitet til å utvikle nye og innovative løsninger, men som samtidig er basert på kunnskap 

om menneskers bruk og opplevelse. De hevder videre at det er viktig å forstå at mennesker 

bruker og opplever produkter forskjellig. Selve metoden handler derfor om å skaffe kunnskap 

om disse forholdene og legge denne kunnskapen til grunn som et slags rammeverk rundt 

kreativ tenkning og problemløsning. 

 

Brukerfokus i Arkitekturfaget. 

Denne metoden for å søke etter kunnskap om bruk er ikke ny innenfor noen av de nevnte 

fagtradisjonene. Spesielt produktdesignere har lange tradisjoner for dette. Innenfor 

teknologiutvikling er også menneske-maskin interaksjon et kjent begrep og utviklet til et eget 

fagområdet. Brukergrensesnitt fungerer i denne fagterminologien som en beskrivelse av ulike 

karakteristikker av brukere, hvorpå dette kan brukes bevisst som utgangspunkt for 

teknologiutvikling. Dette begrepet er etter hvert også allment kjent. Deler av arkitekturfaget 

har også en forankring i en brukerfokuserte tankegang. Det er først og fremst utviklet en rekke 

standarder og lovverk som søker å sikre at bygninger og omgivelsers brukskvalitet og 

anvendelighet. I arkitekturfaget blir ofte medvirkning trukket fram som den eneste metoden 

som skal ivareta ulike brukerhensyn.Det er imidlertid en erkjennelse at ved å spørre brukere 

hva de ønsker vil ofte først og fremst peke på kjente løsninger. Løsniger som i liten grad 

peker ut nye svar og løsninger.  

 

I boligsektoren har arbeidet med Universell utforming først og fremst omfattet arbeid med 

lovverk og standarder. Ved å forstå både ulikheter og likhetstrekk i hvordan man arbeider med 

designprosessen i andre fag, kan imidlertid profesjonen hente inspirasjon også til 

metodeutvikling for en mer brukerdreven kvalitetsutvikling i boligsektoren. Fokuset i første 

omgang i forhold til Universell utforming har vært å øke boligers brukskvaliteten for ulike 

grupper med funksjonsnedsettelser, er det en uttrykt målsetting å innlemme flere i begrepet. 

Eldre og barns behov er da ofte eksplisitt nevnt som målgrupper i utredninger og offentlige 

dokumenter.(Aslaksen, Bergh et al. 1997) I praksis blir også barn gjerne nevnt i en bisetning. 

De sidestilles gjerne med planlegging for bruk av barnevogn, og kriterier knyttet til trillbarhet 

for rullestol blir så brukt som argumenter for at dette også er et viktig kriterium for å 

tilrettelegge for barn. De fleste vil imidlertid si seg enige i at dette er en grov overforenkling 

og illustrerer behovet for å forstå bruker perspektiv ut i fra en bredere forståelse enn det du 

kan måle.  

 

Trengs et økt brukerfokus i boligsektoren? 

Hvis man spør i hvilken grad et brukerfokus står sterkt i boligutviklingen, vil svaret trolig 

variere mellom hvem man spør. Både praktiserende arkitekter og forskere som jobber med 

mer teoretiske tilnærminger til faget vil kunne vise ulike holdninger og fokus på 

sluttbrukerens opplevde kvaliteter. Trolig vil de aller fleste innen faget mene at de ønsker å 

tilføre kvaliteter som kommer sluttbrukerne til gode. I artikkelserien ”added value” (ref) 

drøftes nettopp dette. Isabelle Deocet mener i artikkelen xxx at historien viser mange 

eksempler på at arkitekter har tilført verdier for sluttbrukerne, men at det også dessverre 

finnes mange eksempler på det motsatte. Hun hevder at det derfor ikke er noen selvfølge at de 

kvaliteter som tilstrebes automatisk fører til at opplevelsen av kvalitet øker. Hun peker på at 



det innenfor faget stadig er en diskusjon som pendler mellom ytterpunktene, hvor man enten 

snakker om medvirknings design eller arkitekten som den store ”designeren”. Hun beskriver 

ytterpunktene som ”the architects individual agency and what people want, eller som 

"between creative autonomy and societal engagement. (ref) Hun mener man må forsøke å 

diskutere dette på en mer complex måte, slik at man unngår enten eller diktonomien.   

 

Ser man bort i fra at det finnes både teoretikere og praktiserende innenfor faget som 

holdningsmessig befinner seg på ulike sider av denne skalaen, er det en realitet at det er få 

bygninger som er gjenstand for en systematisk etterprøving. Hvordan oppleves og brukes de 

av de som bod der. Dette mener jeg illustrerer at det er generelt lite fokus på sluttbrukerens 

opplevelse av bygninger og omgivelser. Dette er kompetanse som arkitekten i neste omgang 

kunne ha brukt til utvikling av nye og sett fra sluttbrukerens ståsted bedre løsninger. I 

fagtidskrifter både nasjonalt og internasjonalt er også først og fremst arkitekturen som objekt 

presentert, det estetiske uttrykket er gjerne uten folk og brukere. Disse eksemplene illustrerer 

kanskje også at dette kunnskapstilfanget er lavt prioritert i faget, årsakene er trolig flere. 

Professor ved UMB Sigmund Asmervik hevder (ref ID) at mange av de mest kjente 

arkitektoniske verk eller mange av de mest kjente arkitekter ikke i særlig grad vektlegger 

bygningenes bruk og ulike brukere. Han hevder i artikkelen (ref) at mens industridesignere er 

godt kjent med denne måten å tenke på, har både arkitekter og landskapsarkitekter en sterk 

tradisjon for at prestige prosjekter er det virkelige målet. Ulike menneskers bruk og 

opplevelse kommer i skyggen av dette perspektivet. ”ref artikkel i IC .  

 

Det finnes imidlertid også arkitekter som vil hevde det motsatte, at nettopp brukskvalitet 

inngår som en del av den arkitektoniske kvaliteten og at nettopp arkitekten er den av de ulike 

aktørene (utviklere/ rådgivende ingeniører etc..) som nettopp søker å ivareta sluttbrukeren 

gjennom prosjekteringsprosessen. Jeg mener at dette trolig er rett, at det finnes vilje og 

ambisjoner hos mange i profesjonen, men at det kunnskapsgrunnlaget som denne viljen skal 

støtte seg på er lite. Min påstand er også at det finnes lite nyskjerrighet i faget etter å 

etterspørre denne typen erfaringer. 

 

For å illustrere dette tar jeg med et utdrag fra en artikkel i Teknisk ukeblad (Krokstad 2006). 

Arkitekten uttaler: -” Vi har også lagt opp til mer innsyn i leilighetene. Det skaper en helt 

annen atmosfære. Det er ikke det at vi skal forby gardiner, men mennesker skal kunne se 

hverandre. Vi skal derfor regulere hekkehøyden og så videre.” Man legger altså føringer for 

over 1500 nye boliger og enda flere menneskers hverdagsliv, uten å lete etter noen form for 

erfaringsinnhenting som kan bekrefte antagelsen. Det finnes ingen henvisninger til om denne 

”ideen” fører til en annen atmosfære, eller at denne nye atmosfæren faktisk er ønskelig. Dette 

til tross for at det lenger ned på siden var et intervju hvor man referer til en av beboerne, som 

nettopp hevder det motsatte: -”Hos familien Tangen har de allerede lagt merke til hvor lett det 

er å se inn. Men som de sier -” vi er heldige fordi fasaden på den andre siden av leiligheten 

vender mot et kontorbygg. Vi trenger derfor ikke å ha persiennene nede om kvelden.”   

 

I et Svensk hefte om Arkitekturforskning (REF) argumenterer den Svenske professoren 

Anders Ekholm (ref) for at vi som faggruppe nettopp trenger å utvikle nye og mer 

velbegrunnede arbeidsmetoder som bygger på et helhetssyn og kunnskap om nettopp 

relasjonen menneske og bygd miljø. Ekholm mener altså vi må videreutvikle de ulike 

elementer som Vitrivius defineres som arkitektonisk kvalitet. Han definerte allerede i xxx 

arkitektonisk kvalitet består av tre kvalitetsområdene brukskvalitet, teknisk kvalitet og estetisk 

kvalitet. Ekholm påpeker at denne definisjonen savner en mer eksplisitt formulering om 

betydningene av arkitekturen for menneskene. Jeg mener imidlertid at verken brukskvalitet 



eller estetisk kvalitet kan drøftes uten å betraktes som en kvalitet som oppstår som en relasjon 

mellom menneske og bygning. Og videre at brukskvalitet bare kan drøftes i lys av hva det 

skal brukes til og hvem som skal bruke det. Det finns også argumenter for at også estetiske 

kvalitet kan betraktes på samme måte. Kevin Lynch trakk fram dette allerede I 19xx I boken 

A theory of good city form.  “Concepts such as harmony, beauty, variety and order have been 

thought of as attributes of the physical environment itself. Designers have unconsciously 

relied on their own implicit values and perceptions, projecting them on the physical world as 

if they were inherent qualities. Not so- one begins with the images and priorities of the users 

of a place and must look at place and person together.” 

 

Betrakter man arkitektonisk kvalitet som noe som oppstår som en relasjon mellom objektet og 

menneskene, betyr dette videre at kunnskap om menneskers bruk og opplevelse bør være 

sentral i kvalitetsdiskusjonen.  

 

 

Teoretisk forståelse av samspillet mellom menneske og fysisk 

miljø.  
 

Som beskrevet innledningsvis må opplevelse og bruk av fysiske omgivelser betraktes som 

kvalitetsaspekter som oppstår som et samspill mellom arkitektur og mennesker, og kan 

dermed ikke betraktes som en egenskap ved arkitekturen alene. Fenker (2008) knytter 

brukskvalitet til brukererfaringer og hevder at brukskvalitet må defineres som en prosess som 

bare kan forstås som en sosial konstruksjon hvor bygningen kan betraktes som en scene hvor 

livet utspilles. På samme måte tar arkitekturforskeren Inge Mette Kirkeby´s teoretiske 

arbeider utgangspunkt i at arkitekturen gjør en forskjell for det liv som leves (Kirkeby 2006). 

Hun mener at arkitekturen og brukerne må ses på som to faktorer som gjensidig påvirker 

hverandre, og argumenterer for at dette derfor må studeres som et slags samspill. Hun bygger 

sine teorier på den franske filosof Bruno Latour´s aktør nettverksteori, ANT (Latour 2005). 

Teorien beskriver hvordan ulike aktører i et samfunn gjensidig påvirker hverandre innenfor et 

sosiomaterielt nettverk. Både sosiale og kulturelle strukturer påvirker og påvirkes (skapes og 

gjenskapes) av de materielle strukturene. Med materielle strukturer mener han eksempelvis 

både teknologi og arkitektur. Det nye (og til dels kontroversielle) ved denne tilnærmingen er 

at den ikke skiller mellom ikke-menneskelige og menneskelige aktører. Begge typer aktører 

påvirker selve nettverket, og de ulike aktørene blir selv påvirket gjennom en kontinuerlig 

prosess. Man kan altså ikke betrakte aktørene som enten et subjekt eller objekt. Fordi teorien 

beskriver relasjoner mellom ting og mennesker er den godt egnet til å beskrive samspillet 

mellom arkitektur og mennesker. I avhandlingen ”Skolen finder sted” (Kirkeby 2006) bruker 

Kirkeby Latours teorier som et rammeverk og et begrepsapparat for å beskrive de ulike 

relasjonene mellom pedagogikk og skolebygning og videre mellom barn og rom. 

To av de viktigste begrepene som benyttes i ANT er inskripsjon (inscription) og oversettelse 

(translation) . Med en inskripsjon menes hvordan et teknisk objekt påvirker et bruksmønster, 

altså hvordan objektet legger til rette for at det skal brukes på en bestemt måte. I arbeidet med 

bygningers brukskvalitet anvendes ofte talemåten at bygget hemmer eller fremmer ulike 

aktiviteter. Dette henspiller altså til såkalte inskripsjoner. Man kan finne eksempler på 

arkitektur med både sterke og svake inskripsjoner. Et objekt med sterk inskripsjon vil tvinge 

brukeren til å følge et gitt bruksmønster, mens en svak inskripsjon kan innby til aktiviteter, 

men også åpne for at objektet kan brukes på flere og andre måter enn det designeren planla. Et 

eksempel på en sterk inskripsjon i et bygg er en dør inn i et rom eller et podie med talerstol. 

Begge deler legger klare føringer for hvordan rommet skal brukes. En svakere inskripsjon kan 



være et møbel som gir mulighet for ulik bruk, for eksempel reoler som brukes for 

oppbevaring, fungerer som et skille mellom ulike aktiviteter samt brukes som klatrestativ av 

barna. 

 

 

 
 

 



Begrepet oversettelse benyttes for å forklare hvordan man overfører en intensjon fra en 

fremstillingsmåte til en annen. Ved å sette ord på (beskrive) eller lage figurer av informasjon, 

trekkes erfaringene sammen til noe som gjør innholdet lettere kommuniserbart og flyttbart. Et 

eksempel som ofte blir brukt til å illustrere dette, er sammenhengen mellom kart og terreng. 

Kartet forsøker på en abstrahert måte å vise den informasjonen som eksisterer i selve 

terrenget. Informasjonen flyttes da fra et medium (natur) til et annet (kart). Ved å benevne 

denne oversettelsen som en inskripsjon, synliggjør man at ved å overføre informasjon fra et 

medium til et annet ligger det ikke bare en ren oversettelse, men også en fortolkning og 

dermed en intendert reduksjon av informasjon. I karteksemplet, illustreres dette ved at ulike 

temakart viser ulike egenskaper ved et terreng som for eksempel vegetasjon, eierforhold eller 

høyder. Målet med en oversettelse er altså å kunne gjøre kunnskap, erfaringer og refleksjoner 

anvendelige i et annet medium. Et konkret eksempel fra arkitektur er for eksempel en 

overordnet målsetting om at et boligområdet skal støtte at beboerne møtes til å etablere 

uformelle kontakter. Dette skal så gjennom design av bygninger, interiør og produkter 

”oversettes” til konkrete fysiske løsninger. Vi viser her et eksempel på et inngangsparti med 

postkasser og muligheter for å sitte ned etter å ha hentet dagens avis øker muligheten for at 

beboere kan møtes. Et annet eksempel kan være attraktive uteplasser for små barn der 

sittemuligheter for vokne bidrar til at også voksne kan møtes å snakke sammen.   

 

Bygningen og omgivelser som et av flere virkemidler. 

Bygning, interiør og organisatoriske tiltak kan alle ses på som ulike virkemidler for å 

iverksette målsettinger som bygget skal støtte. Når vi snakker om boligområder kan vi snakke 

om de fysiske omgivelsene, det organisatoriske og kulturelle virker sammen, en tett symbiose 

krever gjerne at alle tre forholdene støtter opp om hverandre. I vurderingen av en bygnings 

egnethet i bruk vil man derfor også måtte se på alle disse andre tre forholdene sammen, både 

hver for seg og hvordan de spiller sammen. Det er i relasjonen mellom disse forholdene at 

intensjonen virkeliggjøres. Alle disse ulike virkemidlene skaper rammene for folks hverdag i 

bygningen.  

 

Flere arkitekturforskere har drøftet sammenhengene mellom arkitektur og det liv som leves. 

Patrick Bjurstrøm (Bjurström 2004) som også har skrevet en avhandling om skolebygninger 

understreker at det ikke er enkelt å måle arkitekturens effekt, nettopp fordi den nesten alltid 

virker sammen med flere andre viktige faktorer. Arkitekturen kan derfor ikke isoleres fra den 

sosiale og kulturelle sammenhengen den står i. Det vil derfor alltid være en sammenheng 

mellom aktiviteter, ulike brukergrupper og fysiske omgivelser. I en vurdering av brukskvalitet 

blir det derfor viktig å diskutere hva som fremmer eller hemmer måloppnåelse eller 

gjennomføring av de aktivitetene man ønsker. Men det er ikke tilstrekkelig å bare avdekker 

disse faktorene, man må også forsøke å finne ut hvorfor. Hvorfor blir for eksempel ikke 

uteområdene brukt som planlagt? Finnes det kanskje ikke barn i området. I hvilken grad er 

leilighetene godt egnet for barnefamilier. Hva skyldes de fysiske omgivelsene, og hva skyldes 

helt andre forhold? Svaret kan altså ofte ligge i summen av flere faktorer, og ikke kun i den 

fysiske løsningen (her utearealene)  alene. Ved å analysere og systematisere denne typen 

erfaringene kan man likevel få et klarere bilde for hvordan løsninger fungerer, hva som 

oppleves som viktig og evt. hvilke tiltak som kan påvirke ”effekt”.  Denne typen analyser kan 

være nyttige, enten man bare ønsker å utnytte de fysiske omgivelsene man har på en bedre 

måte eller man skal bruke erfaringene til utvikling av nye løsninger. 

 

 



Samspillet mellom mennesker og omgivelser – fem 

egenskapsområder 
 

For å kunne utdype nærmere de ulike dimensjonene som denne typen samspill kan bestå av, 

tar vi utgangspunkt i de to nordiske arkitekturforskerne Inge Mette Kirkeby og Jan Paulssons 

arbeider (alle ref inn her). Kirkeby baserer seg på teoretikere som Foucault, Latour og 

Bernstein. Hun benevner fem ulike ”analyse-rom”, som hun videre redegjør for og illustrerer 

ved hjelp av konkrete bygningsrelaterte eksempler (skoler) (Kirkeby 2006). De ulike 

rommene benevnes som det sosiale rom, handlingens rom, det adferdsregulerende rom, det 

betydningsbærende rom og det stemte rom. Paulsson på sin side definerer fire 

”egenskapsområder” (Paulsson, 2008) de eksistensielle, kommunikative, sosiale og de 

praktiske.  Disse er basert på analyser av ulike boformer for eldre. Gjennom praktisk 

analysearbeider har de begge sett et behov for å definere et rammeverk eller begrepsapparat 

for å kunne beskrive tilstrekkelig nyansert de ulike dimensjonene samspillet består. Paulsson 

argumenterer for (Paulsson, 2008) at begrepsapparatet er en metodisk tilnærming som er 

viktig både for å kunne gi et bedre grunnlag for evalueringsarbeid, men også legge grunnlag 

for bedre dialog i programmerings
1
- og prosjekteringsprosesser. I følge Kirkeby kan 

begrepene være nyttige for designeren i forhold til å sette ord på målsettinger og ambisjoner 

som ikke er av rent teknisk eller praktisk karakter .  

 

Med utgangspunkt i de to beskrevne modellene samt egen forskning om ulike 

bygningskategorier,  velger vi å definere fem egenskapsområder  vedrørende bruk og 

opplevelse av fysiske omgivelser (Høyland 2008). Egenskapsområdet benevnes som De 

praktisk/ funksjonelle, de sosiale, de kommunikative, de sanselige og de relasjonelle 

egenskapsområder.  

 

Det praktisk/ funksjonelle egenskapsområdet handler om hvordan en bygning rent praktisk 

er gjort tilgjengelighet og anvendelig for ulik bruk. Essensielt med denne måten å analysere 

de fysiske omgivelsene på er å definere klare bruksområder. Ved å stille spørsmålene 

”brukbart til hva?” og ”for hvem?” kan man drøfte kvaliteter og egnethet til ulike 

bruksområder. Gjennom konkret å beskrive ulike aktiviteter kan det vurderes i hvilken grad 

rommene ute/inne er egnet til ulike aktiviteten. Enten det dreier seg om å finne lagerplass til 

utstyr, steder å sparke fotball eller steder hvor man kan møte naboene. Ved å ta utgangspunkt 

i en hverdag med alle tenkelige aktiviteter, er det mulig å analysere i hvilken grad det er godt 

eller dårlig lagt til rette for disse.  

 

 

Det kommunikative egenskapsområde handler om hvordan det fysiske miljø signaliserer og 

informerer om bruk, betydning og stemning. Det handler om orienterbarhet, men også om 

hvordan vi oppfatter omgivelsene som symboler. Hvordan de forteller eller gir signaler om 

hvem sitt ”territorium”  eller område dette er, eller hvilke aktiviteter det er tenkt at arealet skal 

brukes til.  

 

 

 

Det sosiale egenskapsområdet omhandler både om hvordan de fysiske rammene gir 

mulighet til å treffe og føle tilhørighet med andre mennesker, samt hvordan omgivelsene også 

kan bidra til å støtte opplevelsen av integritet eller atskilthet fra andre.  

                                                 
1
 Programmering; definering av mål, aktiviteter, krav, behov og rammer i et byggeprosjekt 



De fysiske omgivelsene kan videre bygge opp under opplevelsen av at man har ”sitt eget” 

territorium, enten det tilhører en gruppe beboere eller en enkelt beboer.  

 

Det relasjonelle egenskapsområdet handler om hvordan mennesker i en dypere mening kan 

oppfatte og etablere relasjoner til steder. Det kan handle om relasjoner til ting, rom, områder, 

eller landskaper. Denne typen relasjonen oppstår gjerne over tid og ved gjentatt bruk. 

Spesielle hendelser kan også gjøre mennesker etablerer en relasjon til helt konkrete steder.  

 

Fritidspedagog Mia Heurlin-Norinder påpeker i sin avhandling ”Platser for lek, upplevelser 

och møten” (Heurlin-Norinder 2005) at barn har grunnleggende behov for å lære å beherske 

sine omgivelser, i det legger hun både å kunne finne fram og kunne bruke ulike steder på ulik 

måter. Dette mener hun har betydning for hvordan barn bygger relasjoner til steder. Hun viser 

også gjennom egen forskning hvordan man kan oppnå innsikt i dette. Hun mener at om barna 

har etablert relasjoner til et sted framkommer dette tydeligst ved at barna har mye å fortelle 

om og å vise fram på stedet.  

 

Forskning om samspillet mellom menneske og sted har krevd nye forståelsesmodeller og tar i 

bruk ulike forskningsmetoder for å hente fram denne kunnskapen. Hvordan en kan forstå og 

tolke stedsfølelse bygger på teorier fra fenomenologi og eksistensialisme.  Blant dem som har 

jobbet med menneskers subjektive og erfaringsbaserte relasjoner til steder er blant annet 

kulturgeografene YI-Fu Tuan  og Edward Relph (Relph 1976). Sted ble i deres studier knyttet 

knyttet til verdier som opplevelsen av det å høre til og det å kjenne seg hjemme. Steder kunne 

dermed vurderes ut i fra hvilke følelser folk hadde for stedene, hvilke assosiasjoner de knytter 

til dem og videre analyseres ut i fra hvilke ulike faktorer som påvirket disse. 

 

Det sanselige egenskapsområdet omhandler hvordan man opplever med ulike sanser 

stemninger som inkludere lukt, lyd og visuelle inntrykk. Dette egenskapsområdet omhandler 

rommenes atmosfære og den umiddelbare oppfattelsen av hvordan rom og steder oppleves. 

Aspekter ved arkitektur påvirker følelsesdelen av hjernen, den gir reflekser og responderer 

umiddelbart som blir tolket gjennom våre ulike sanser. Det kan oppleves lyst, mørkt åpent etc. 

I boka ”Her er det godt å være, om estetikk i omgivelsene” viser Birgit Cold til 

hjerneforskning som nettopp forklarer hvordan hjernens ulike deler fungerer og hvor det 

limbiske system er stedet for følelser og det ikke-rasjonelle. Denne delen av hjernen reagerer 

positivt på klare farger rytmer og mønstre. Ulike studier viser at estetisk sanselige kvaliteter 

påvirker helse. Heslet (Heslet, Dirckinck-Holmfeld et al. 2007) beskriver hjernens ulike 

funksjoner og hvordan stress reduserer immunforsvaret og menneskets helene prosesser. 

Videre vises det til hvordan musikk, visuelt og stimulerende miljø, dagslys og natur gir 

sanseopplevelser som kan styrke ”den indre legen”. Mennesker som har en eller flere av 

sansene redusert vil nødvendigvis motta stimuli fra de sansene som er inntakt enda sterkere. 

Det er derfor viktig at omgivelsene stimulerer alle de ulike sansene. Arbeid med å sette 

søkelyset på de ulike sanseopplevelsene. Camilla Ryhl har belyst dette i artikkelen    

 

Å skape ulike stemninger og atmosfærer inngår i arkitektens oppgave med å skape rom.  

 

 

I dette kapitlet er ulike dimensjoner og egenskaper ved de fysiske omgivelsene beskrevet. I 

praksis vil disse ulike egenskapsrommene være sammenvevd og henge sammen. Vi ser det 

likevel nyttig å utvikle et mer nyansert begrepsapparat og rammeverk for hvordan vi 

diskuterer omgivelsene. Ved å kunne diskuterer og hvilke perspektiver vi omtaler, favner vi 

langt bredere enn hva de tradisjonelle tekniske og funksjonelle tilnærmingene greier. De 



beskrevne egenskapsområdene gir oss et redskap til både å formulere og kommunisere 

vesentlige sider og aspekter ved opplevelsen ved de fysiske omgivelsene, aspekter som er 

betydningsfulle for å skape rike og støttende rammer for hverdagen. Gjennom et program som 

søker å trekke opp felles intensjoner og som tar i bruk disse ulike begrepene vil både 

intensjonene og diskursjonene i planprosessen kunne bli tydeligere og bedre. På denne måten 

vil også de ulike aktører i prosessen uavhengig av fagbakgrunn ha et bedre grunnlag for å 

diskutere mål, ambisjoner og konkrete løsninger.  

 

Bra for hvem og til hva?  

De fysiske omgivelsenes betydning sett fra ulike perspektiver  
 

Ulike brukere har ikke nødvendigvis samme perspektiver og synspunkter med hensyn til 

brukskvalitet. Som nevnt tidligere vil det derfor være forskjellige oppfatninger og forståelse 

av begreper som kvalitet, effektivitet, brukertilfredshet og måloppnåelse. Produktivitet og 

effektivitet er generelt aspekter som vektlegges av byggherrer eller de som er ansvarlig for 

driften, mens brukerne vil være mest opptatt av at løsningene fungerer i hverdagen (Hansen 

og Knudsen, 2006). 

 

Spørsmålet når boligene og boligområdenes kvaliteter vurderes altså ”bra for hvem og til 

hva”? For rullestolbrukeren som skal kunne bruke et kjøkken? For en barnefamile hvor de 

små barna skal springe fritt ut rundt i nabolaget?  Eller for tenåringen som ønsker å spille høy 

musikk uten å forstyrre ? Utvider vi dette perspektivet til også å inkludere de ulike aktørene i 

en byggeproses, vil vi få et enda bredere perspektiv. Hva opplever utbygger som et vellykket 

prosjekt, eller hvilke kriterier setter arkitektene for vurdering av god kvalitet. Det finnes mye 

litteratur om ulikebrukere og interessegrupper (som f.eks Atkin and Skitmore, 2008; Jepsen 

and Eskerod, 2009; Jones and Wicks 1999; McElroy and Mills 2003; Pinto and Slevin, 1988; 

Samset 2003; Vischer, 2008;). Brukere fremstilles ofte som en homogen gruppe som er enkel 

å definere, men som vist over finnes ulike brukerkategorier som er nyttig å identifisere når 

man planlegger eller evaluerer et område eller en bygning. Kernohan et al (1992) har foreslått 

en enkel inndeling i tre kategorier eller type brukere; primærbrukere (de som bruker bygget til 

daglig), eiere og besøkende. Olsson et al. (2010) mener at feltet trenger en ytterligere 

nyansering av disse kategoriene.  

 

Denne artikkelen argumenterer for og går enda lengre i å identifisere ulike brukerperspektiver 

når vi skal analysere og forstå erfaringer med bygninger i bruk. Fordi ulike brukere av et bygg 

opplever de bygde omgivelsene forskjellig, er det viktig å skaffe seg innsikt i og være bevisst 

ulike brukergruppers opplevelse og erfaringer. Perspektiver kan variere med hvilken rolle 

man har, hvilke størrelse eller alder man har, med kjønn eller om man for eksempel har 

funksjonsnedsettelser. At barn har en annen størrelse enn voksne er åpenbart, hvor langt et lite 

barn kan bevege seg fritt uten å måtte ha tilsyn av vokne kan kan være både kontext og 

kulturavhengig og derfor ikke fullt så åpenbart.   

 

En omvisning rundt i en bygning vil derfor arte seg ulikt om man blir guidet rundt av et barn, 

en hjelpepleier, en voksen som har ansvaret for rengjøring eller av en som triller i en rullestol. 

Erfaringene med en fysisk løsning og vurderingen av egnethet vil altså variere ut i fra hvem 

man snakker med. De barrierer og muligheter som finnes, vil videre påvirke virksomheten på 

forskjellige måter. Fysiske løsninger kan derfor helt konkret stenge noen ute fra bruk, og gi 

muligheter for andre. Dette er tydeligst når hindrene er åpenbare og danner fysiske barrierer, 

men forekommer kanskje i enda større grad der hvor sammenhengene ikke er så synlige eller 

entydige. Dette kan være sammenhenger som vi er lite bevisste og som må studeres nærmere 



for å bli tydelige. Terskler og trapper som er umulig å forsere for en rullestolbruker, eller 

vinduer plassert for høyt på veggen er eksempler på det første. Boliggater som har for mye 

trafikk til at barn kan bevege seg fritt ute er eksempler på det motsatte.  På denne måten 

danner de fysiske omgivelsene på ulike vis barrierer som altså påvirker dagliglivet ulikt. 

 

Et eksempel fra boligsektoren illustrer dette. To eldre damer har nylig flyttet inn i en 

omsorgsbolig, boligen er godt tilrettelagt i forhold til lovverk og standarder i forhold til UU. 

Den ligger imidlertid langt fra butikker og sentrumsfunksjoner. For damene som ikke kjørte 

bil medførte denne flyttingen en klar begrensing i deres hverdagsliv. Fra å kunne gjøre daglig 

handel selv ble de nå henvist til å måtte få hjelp til handling av hjemmehjelp. En klar 

foringelse sett i lys av ønske om mestring av eget hverdagsliv.    

 

Et eksempel på motstridende behove er rullestobrukerens ønske om å trille fra bakkeplan og 

rett inn, mens beboeren inne ønsker en nivåforskjell for å forhindre direkte innsyn.  

 

Det lett å forstå utfordringene i å kunne se mangfoldet av ulike perspektiver og forsøke å 

ivareta alt og alle. Arkitekter som profesjon er til en viss grad trenet i dette, å forsøke å ta 

hensyn til ulike perspektiver og forhold. Det er imidlertid en tverrfaglig utfordring for alle 

som deltar i en prosjekteringsprosess å synliggjøre og bli mer bevisst de ulike perspektivene 

som bidrar til å forme byggets funksjonalitet. Ulike brukergrupper kan som nevnt ha ulike og 

kanskje til og med motstridende syn til hva som er god brukskvalitet og hvor det er nødvendig 

å diskutere hvilke prioriteringer som er nødvendige med hensyn til hvilke behov og ønsker 

som skal oppfylles. Igjen altså et spørsmål om kvalitet for hvem og til hva? 

 

Som nevnt tidligere vil det alltid ligge en fortolkning i en oversettelse fra et program til en 

konkret løsning. Planleggingsprosesser av bygninger foregår gjerne over lang tid og med 

mange ulike aktører. For å gjøre beslutningsprosessene mer gjennomsiktige og tydelige kan 

det derfor være nyttig å definere prioriteringer og mål som legges til grunn for de beslutninger 

som senere skal tas.   

 

De fysiske omgivelsers betydning i ulike skalaer 
Når man trekker erfaringer med bygginger i bruk er det ofte lett å irritere seg over eller 

fokusere på små og upraktiske detaljer som plassering av skap eller innredning av rom. Det er 

imidlertid like viktig å trekke erfaringer på organisering av sammenhengen mellom rom, 

romform, størrelser og områdekvaliteter. Dette kan være løsninger som det er enda 

vanskeligere å endre på i etterkant.  

 

Arkitekturfaglig  snakker man om de fysiske omgivelsenes betydning sett ut i fra  ulike 

skalaer.  

 Innredning og utstyr (løst) 

 Detaljer, materialer og farger (fast)  

 Størrelse og utforming av rom (inkludert dagslys og belysning)  

 Konsept og rom sammenhenger (inne og ute/inne) 

 Områdekvaliteter 

 

Når vi snakker om Universell utforming er mye av det veiledningsmateriell som ekseisterer 

utviklet med tanke på detaljer, materialer og farger. Det er imidlertid også viktig å drøfte de 

andre skalaene og nivåene sett i lys av andre brukerperspektiver. Med en åpen tilnærming til 

spørsmål om boligen får man perspektiver som kan kategoriseres i alle disse ulike boksene. 

For eksempel er beliggenhet for mange en viktig parameter som gjør at man velger å leve 



dårlige løsninger. Ønske om en spesiell beliggenhet kan være knyttet opp mot praktiske 

forhold som gjør det enkelt å komme til buss eller butikk. Beliggenhet kan velges av 

relasjonelle forhold, det at man har bodd i et område over tid. Videre kan sosiale forhold det 

at man ønsker å bo i nærheten av familien være utslagsgivemde. Også mer estetiske kvaliteter 

kan ligge til grunn for valg, enten det handler om vakre uterom eller fine bygninger. 

 

Faste installasjoner som lysbrytere eller vindusløsninger kan legge føringer for møbleringer 

og brukbarhet, på samme måte som et lite trinn kan gjøre det umulig å komme frem for en 

person som bruker elektrisk rullestol.  

 

På denne måten kan man drøfte brukskvalitet ut i fra ulike skalaer.       

 

Universell utforming og boligkvalitet. 

Jeg vil med dette påstå av boligkvalitetsdebatten bærer preg av en unyansert begrepsbruk, der 

man snakker om mange ulike ting. Som man kan se av introen defineres boligkvalitet i 

boligmeldingen som store areal og teknisk standard. Fra energihold betrakter man fortiden 

isolasjonsstykkelse og vinduskvalitet som boligkvalitet, mens andre legger inn hvordan 

heisknappene kan merkes for blinde (UU). Boligkvalitetdiskursjonen hadde trolg vært enklere 

om man hadde et mer nyansert begrepsbruk..    

  

Hva som rent faglig kan betraktes som en god bolig er i dag et sterkt normativt belagt 

spørsmål. I avhandlingen ” Den gode bolig belyser” (Guttu 2004) hvordan kvalitets 

diskusjonen er endret over tid. Til tross for at det som regel er knyttet til en rekke fysiske 

funksjonelle aspekter handler det også om andre aspekter som er vankeligere å måle. Disse 

andre verdiene skifter i følge Guttu innhold og rang. Eksemplifiser (frisk luft, sentrumsnært 

etc.) Han mener at dette har bidratt til at boligidealer har endret seg over tid og derfor ikke 

kan betraktes som statiske. Likevel tar mange av kvalitets diskusjonene først og fremst 

utgangspunkt i funksjonelle aspekter og gamle normer for boligkvalitet.   

Bolignormer ikke gode nok som kvalitetsindikator. 

I boken De boendes anvending och vardering av nye lagenheter”(Westerberg and Eriksson 

1998) forklarer forfatterne at boligmarkedet antas å ha endret seg på en slik måte at det finnes 

en større valgfrihet enn på den tid da de fleste bolignormene ble utviklet. Normene hadde en 

ambisjon om et likhetsideal. Dette er noe som i dag ikke anses som like viktig i den offentlige 

boligpolitikken. Enkelte betrakter normene som et hinder for et mer variert bostedstilbud, en 

variasjon som er et motsvar til de ulike behov og ønsker som ulike hushold har. Som en følge 

av dette har også den normative boligforskningen (ekspertvurderinger) blitt kritisert for å 

bygge opp rundt en stereotyp oppfatning av de som bor. Det speiler ikke i tilstrekkelig grad 

mangfoldet i husholdningene, ei heller aksepterer de at valg og prioriteringer kan være ulike. 

Man ser også at husholdningenes størrelse og hverdagsliv har endret seg dramatisk, uten at 

dette i særlig grad har ledet til andre normer eller diskursjoner for hva som er gode boliger. 

 

I den samme rapporten vises det til at enkelte hevder at der konsumentene agerer uten statens 

innblanding har dette ledet til både billigere og bedre boliger. Dette fordi den faglige 

normative boligkvalitets diskusjon i liten grad har drøftet i hvilken grad generelle kvaliteter 

også medfører ulemper for de små og kanskje mindre krevende husholdninger. (En tenker da 

for eksempel på økonomiske konsekvenser som følge av større areal.)  I prosjektet Bokvalitet 

i små boliger (Wågø, Støa, Høyland et al. 2006) belyses dette ved hjelp av både en normativ 

vurdering av boligplaner samt intervju og spørreskjema undersøkelser som belyser brukernes 

egne opplevelser og prioriteringer. Undersøkelsen bekrefter at de funksjonelle manglene 



finnes og oppleves som reelle, men viser samtidig at andre kvaliteter som det å ha mulighet 

for å bo i ”egen” bolig til dels veier opp mot disse funksjonelle manglene. Boligene blir 

imidlertid betraktes som midlertidig og et skritt på vegen mot et bedre boligtilbud.     

 

Det er ikke bare husholdets størrelse som variere. I nyere forskning peker man også på andre 

ulikheter i preferanser basert på livsstil og livsform(Pløger 2002). Måten man bor på og 

hvordan man vekter ulike bostedskvaliteter varierer også i ulike livsfaser og med ulike 

livsstiler. Med bakrunn i denne debatten ble de fleste bolignormer i Sverige tatt bort rundt 

1993. Her i Norge forsvant de gradvis ut over 90 tallet og det har foregått en form for 

”avregulering”. Husbanken som skal fungere som KRDs gjennomføringsorgan i forhold til 

boligpolitikk, er boligkvalitets arbeidet sterkt nedprioritert. Det er konsentrert om kvaliteter 

definert som Universell utforming og Bærekraft. Dette kunne gitt nyttige innfallsvinkler til 

kvalitetsdebatten hvis begrepene hadde vært drøftet i hele sin bredde. De er dessverre så langt 

i stor grad redusert til å fokusere på byggets teknisk standard som isolasjonstykkelse og videre 

om å handle om å tilrettelegge boligmassen bedre for rullestolbrukere. Også dette konkrete 

forhåndsbestemte kvaliteter som i liten grad trekker inn erfaringer ved å bo. 

 

Nyere boligforskning definerer bokvalitet som både gode boliger og boligområder. Det 

omfatter dermed både bygninger og uterom i ulike størrelser og skalaer. Boligkvalitet handler 

derfor om en helhet som omhandler de ulike egenskapsområdene bygninger skal ha. Det 

omhandler både tekniske kvaliteter, brukskvaliteter og estetiske (opplevelses) 

kvaliteter.(Vitrivius) Hvis vi i tillegg snakker om kvaliteter ved å bo, omfatter også dette et 

perspektiv som tar ulike brukeres opplevelse av å bo på alvor. Det som oppleves som god 

bokvalitet for en barnefamilie kan være no annet for en eldre dame som bor alene. Skal vi 

drøfte bokvalitet som helhet må man derfor se dette som et forhold mellom de som bor og de 

fysiske løsningene.  

 

For å vurdere boligkvalitet på denne måten krever dette altså en forståelse av hvordan det 

bygde miljøet påvirker menneskene og deres dagligliv. Hvis man for eksempel ønsker å 

tilrettelegge for en bærekraftig levemåte, er det spesielt viktig å skape bygningsløsninger som 

gjør det enkelt og attraktivt for folk å velge en slik levemåte. Dette eksemplifiserer derfor  at 

byggene ikke bare kan betraktes som et teknisk eller estetisk objekt, men at den primære 

funksjonen er å skape rom og tilrettelegge for dette hverdagslivet. De fysiske omgivelser kan 

ut fra denne tenkemåten derfor betraktes som viktige strategiske virkemidler som skal legge 

til rette for det samfunnet og det hverdagsliv som vi ønsker at innbyggerne skal ha.  

 

En bygnings kvalitet kan derfor ikke bare betraktes som en egenskap ved bygget selv, men 

drøftes i lys av de samfunnsmål vi ønsker at omgivelsene skal støtte. Ser vi ut i fra de 

klimautfordringene vi står overfor må vi også drøfte om bygget bruker mye energi til 

oppvarming, om det er effektiv bruk av areal, om bygningen er robust og om man må reise 

langt for å komme dit. Ut i fra samfunnsmål om demokrati og deltagelse må kvalitetsmålene 

altså drøftet sett i lys av om ulike brukere kan bo og brukeboligene.  Denne måten å tenke på 

setter bokvalitets diskursjonen inn i et nytt perspektiv.  

 

 

 

 

 



Oppsummering 
 

Denne artikkelen drøfter hva en mer metodisk tilnærming til begrepet vil si for boligsektoren, 

Hvilke forutsetningermå ligge til grunn, hvilke metoder kan brukes for å bidra og hvilke andre 

rammebetingelser  er en forutsetning for at dette skal kunne brukes som et verktøy som kan 

bidra til mer brukerdrevet innovasjon.  

 

En metodiske tilnærmingen legger til grunn en erkjennelse av at det fysiske gjør en forskjell. 

Relasjonen mellom omgivelser og mennesker må betraktes som et samspill som gjensidig 

påvirker hverandre og må analyseres sett i lys av det.Boligkvalitet kan derfor ikke betraktes 

som en egenskap ved objektet selv, men drøftes i lys av ulike brukeres opplevelse av 

løsningene.Hvordan man opplever en bosituasjon vil variere med livsfase, ønske om boform, 

kulturelle forskjeller og funksjonsnedsettelser.    

 

 

Man trenger også et felles begrepsapparat som kan kan gjøre det mulig å drøfte de ulike  

dimensjonene samspillet menneske /omgivelser består av. Egenskapsområdet benevnes som 

De praktisk/ funksjonelle, de sosiale, de kommunikative, de sanselige og de relasjonelle 

egenskapsområder. 
 

Boligkvalitet må drøftes i lys av hva slags hverdagsliv man ønsker at samfunnet skal støtte. 

Dette  krever derfor mer bevissthet og enda tydeligere uttrykte mål for hva samfunnet vil at 

omgivelsene skal støtte. Boligpolitikken må ut i fra dette i større grad betraktes som et viktig 

virkemiddel for andre samfunnsmål. Overordnede mål om bærekrftig forbruk eller deltagelse 

for alle vil kunne defineres tydeligere gjennom konkrete delmål.    

 

Et viktig ledd i denne typen kvalitetsutvikling innebærer en utvikling av forbilder(prototyper) 

som i neste omgang etterprøves og der kunnskap og erfaringer tilbakeføres til de aktører som 

søker å strekke seg mot stadig bedre løsninger sett i lys av definerte samfunsmål. 

Erfaringsinnhenting bør både ses i i lys av kriterier og standarder, men like viktigsystematisk 

kunnskapsinnhenting om bruk og ulike brukere.   

 

Sist og kanskje viktigst er det å presisere at forutsetning for all brukerdreven innovasjon er er 

uttrykt vilje om øke kvaliteten sett i lys av sluttbrukeren. Her ligger kanskje de største 

utfordringen i boligsektoren. Det er ikke gitt at de ulike aktørene har et felles mål om å 

optimalisere løsninger sett i lys av sammfunnsmål eller sluttbrukerens behov. Ei heller å 

jobbe systematisk med å implementere nye løsninger som kan betraktes som gode. Her 

kommer offentlige aktører som kommune og Husbank inn for å bidra til innovasjon  som 

bidrar i retning av viktige sammfunnsmål.  

 

Metoden forutsetter altså å bidra til at utvikling skjer gjennom å utvikle piloter, 

systematisere erfaringene fra disse pilotene(med blikk for ulike brukerbehov,)samt sørge 

for at denne kunskapen når fram til de aktørene som ønsker å strekke seg mot bedre 

løsninger.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Referanser 

 

Atkin, B, Skitmore, M. (2008) Editorial: Stakeholder Management in Construction. Construction 

Management and Economics. 26(6) pp 549-552 

 

Fenker M (2008) Towards a theoretical framework for usability of buildings. In Usability of 

Workplaces, Phase 2. CIB W111 research report.  

Hansen GK and Knudsen W (2006) Usability – A matter of perspective. The case of Nord Trøndelag 

University College. CIB W70 Trondheim International Symposium, Changing user demands 

on buildings. Trondheim 12–14 June 2006. 

 

McElroy, B. Mills, C., (2003) Managing stakeholders. In: R.J. Turner, Editor, People in project 

management, Gower, Aldershot (2003), pp. 99–118. 

 

Olsson N, Blakstad SH and Hansen G (2010) Who is the User? I: CIB Proceedings: Publication 

number 336. CIB W70 International Conference in Facilities Management. “FM in the 

Experience Economy”. Rotterdam, pp. 25–36. 

Pinto, J.K. Slevin, D.P. (1988) Project success:definition and measurement techniques. Project 

management journal, Vol XiX, No 1 

Jepsen,  A.L.,  Eskerod, P,. (2009) Stakeholder analysis in projects: Challenges in using current 

guidelines in the real world. International Journal of Project Management. Volume 27, Issue 4, May 

2009, Pages 335-343 

Jones, T. M, Wicks, A.C.(1999). Convergent Stakeholder Theory. The Academy of Management 

Review, Vol. 24, No. 2 (Apr., 1999), pp. 206-221 

Kernohan D, Gray J, Daish J, Joiner D (1992) User participation in building design and management. 

Butterworth-Heinemann. UK. 

Samset, K. (2003). Project Evaluation – Making investments succeed. Tapir Academic Press, 

Trondheim  

Vischer, J.C., (2008) Towards a user-centred theory of the built environment. Building research & 

information (2008) 36(3), 231–240 

 



Bjurström, P. (2004). Att förstå skolbyggnader. Stockholm, Institutionen för arkitektur och 

stadsbyggnad, Kungliga tekniska högskolan. 2004:2: 142 s. 

  

Cold, B. (2010). Her er det godt å være: om estetikk i omgivelsene. Trondheim, Tapir 

akademisk forl. 

  

Elvestad, S. Soldal, O. Elvestad, M. (2011). Dragvoll Barnehage AAR 4950 Programmering 

og evaluering NTNU. 

  

Fjose, N. M. (2011). Margarinfabrikken Barnehage, AAR4950 Programmering og evaluering. 

  

Haavaag, L., Andersen;Thorgrimsson (2011). Evaluering av brukskvalitet ved utleir 

barnehage. 

  

Heslet, L., K. Dirckinck-Holmfeld, et al. (2007). Sansernes hospital. [København], 

Arkitektens Forlag. 

  

Heurlin-Norinder, M. (2005). Platser for lek, upplevelser och moten. Instituttionen for 

samhalle kultur och lærande. Stockholm, Lærarhogskolan i Stockholm. Dactoral Thesis: 217. 

  

Høyland, K. (2008). Is there a place for children i new urban residential areas. Child in the 

city 2008, Rotterdam Netherland. 

  

Kirkeby, I. M. (2006). Skolen finder sted. Hørsholm, Statens Byggeforskningsinstitut. 

  

Latour, B. (2005). Reassembling the social: an introduction to actor-network-theory. Oxford, 

Oxford University Press. 

  

Myhre, K. C. (2011). Evaluering av fjell barnehage i Drammen. 

  

Relph, E. (1976). Place and placelessness. London, Pion Limited. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentasjon UD2012 Karin Høyland 

 



 
 

 



 



 
 

 



 

 
 



 
 

 



 

 
 



 
 

 



 
 

 





 
 

 


