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Medieanalyse
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Andel positivt gjennomslag

51 %

Andel negativt gjennomslag

1%

Mediescore
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Mulighetsrommet

Styrker
• Større andel positiv enn negativ omtale
• Flere støttende aktører enn kritikere
(svært få aktører med direkte negative
uttalelser om universell utforming)
• En del støtte fra fagmiljøer om
universell utforming
• Bredt fokus på og engasjement for
universell utforming i det offentlige
• Mange artikler med fokus på dårlig
tilrettelagte offentlige bygg og områder

Utfordringer
• Redusert krav til universell
utforming i ny byggeforskrift
• Eldre eller små bygg som vanskelig
lar seg oppgradere med universell
utforming

Muligheter
• Flere sterke virkemidler – slik som
videoen til Handikapforbundet som ble
publisert på Dagbladet.no
• Mer fokus på temaet IKT og digital
deltakelse

• Mangel på konkrete tiltak i Nasjonal
transportplan

• Støtte fra fagmiljøer om universell
utforming

• Manglende universell utforming i
norske skolebygg

• Manglende universell utforming i
norske skolebygg
• Mer omtale i riksdekkende medier
• Mer omtale i fylkene Buskerud,
Finnmark og Nord-Trøndelag

Vokt
• Enkelte politiske partiers krav til
universell utforming
• Meninger om boligpriser knyttet til
universell utforming
• Debatt om kostnader knyttet til
tilrettelegging
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M-Brain har kodet 1158 artikler som omhandlet temaet universell utforming i
perioden april 2017 til og med august 2017. Det var i juni det ble registrert mest
omtale av universell utforming - med 284 artikler. Brutt ned på uker ser en at det
var i uke 18 (01.05. – 07.05) at universell utforming fikk mest omtale. Denne uken
var det blant annet en del omtale i forbindelse med at Møllergata skole i Oslo, som
er Oslos eldste skole, har blitt fredet. Det nevnes at den er restaurert og er
oppgradert etter dagens krav til inneklima og universell utforming. En annen
gjennomgående sak den uken var Kristelig Folkeparti sitt vedtak av partiprogram,
som kritiseres for å inneholde for kostbare løfter. Et punkt som trekkes frem i den
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Uke 34

forbindelse er at alle offentlige bygg skal ha universell utforming. Enkeltsaker som
pekte seg mest ut i perioden var at Krf scorer best hos handikapforbundet. Det kom
frem etter at forbundet tok en gjennomgang av alle partienes programmer. Venstre
kom dårlig ut fordi de blant annet ønsker å ta forbehold om krav til universell
utforming av boliger der det er hensiktsmessig. En annen sak som peker seg ut er
reaksjoner på den nye byggeloven TEK17, hvis formål er å gjøre det enklere,
billigere og raskere å bygge nye boliger. Den nye forskriften endrer blant annet
kravene til snuareal for rullestol fra et krav på 150 centimeter i diameter til 130, så
lenge man har 180 centimeter tilgjengelighet i lengderetningen.
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Med hensyn til tendensfordeling så ble universell utforming omtalt positivt i 53 prosent
av artiklene (n=618), mens to prosent (n=24) av sakene var negative og 45 prosent
(n=516) var nøytrale. Tendensvurderingen er basert på hvorvidt universell utforming er
omtalt med et positivt eller problematisk fokus, grad av støtte og kritikk eller balansen
mellom de to, i hver enkelt artikkel. Det var i lokale kilder at den største andelen
artikler med negativ fokus ble publisert, men også den største andelen positiv omtale.
Den positive omtalen omfatter blant annet utvidelse av plikten til universell utforming
av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) også til å gjelde for skolene, at

bussene i Finnmark har fått automatisk holdeplassannonsering og offentlige områder
som tilrettelegges med universell utforming. Den negative omtalen omfatter omtale av
blant annet nye regler for boligbygging som lemper på kravene til universell utforming
og tilgjengelighet for å få billigere boliger og fortgang i boligutbyggingen. En annen sak
omhandler at flere arkitekter, i følge en Sintef-rapport, opplever at TEK10 er uklar og
tidkrevende. Generelt er penger en gjennomgående årsak til negativitet tilknyttet
universell utforming.
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Offentlige bygg og Transport er de to temaene som i størst grad har preget
omtalen av universell utforming. Årsaken til den store mengden omtale innen
førstnevnte kategori er at temaet favner bredt. Her omtales offentlige bygg som
skoler, rådhus, sykehjem og kulturhus. Majoriteten av artiklene har et positivt
fokus på universell utforming, og de omhandler ofte at det skal legges til rette
for god tilgjengelighet for alle. Deretter følger temaene Transport, Bolig og
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Næring. Til høyre vises tendens innen den enkelte temakategori. Ingen av
temaene har overvekt av negativ omtale, men det er i artikler som omhandler
bolig at det er registrert mest negativ omtale. Andelen med negativ tendens
innen bolig skyldes i stor grad artikler som tar for seg den nye byggeforskriften
TEK17, som får kritikk for å minske bokvalitet og ekskludere mennesker, til
fordel for billigere og hurtigere boligutbygging.

Tema
Under blir omtalen innen de tre mest omtalte temaene nærmere forklart. Det er tatt utgangspunkt i
artikler der universell utforming har hovedfokus.
Offentlige bygg
Sentrale aktører: Hørselshemmedes Landsforbund (HLF), Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO),
kommuner, politikere
Under temaet Offentlige bygg har det blitt registrert til sammen 64 artikler der universell utforming har
hatt hovedfokus. 21 av disse artiklene ble publisert i kategorien «annet» (bl.a. fagblader, organisasjons- og
forbundstidsskrifter, offentlige nettsider). 37 artikler ble publisert i lokale kilder, mens det ble registrert tre
i regionale og tre i riksdekkende kilder. Omtalen hentet fra andre kilder omhandler blant annet en
undersøkelse gjort av SINTEF som undersøker om krav til tilgjengelighet og intensjonen om universell
utforming har endret måten arkitektene arbeider på. Arkitektene i undersøkelsen opplever mange av
kravene som tidkrevende å innfri. (Byggeindustrien, 30.06). Bortsett fra disse artiklene som har et
problemfokus på universell utforming, har de resterende sakene et mer positivt fokus og omhandler for
eksempel at Oslo kommune årlig fordeler midler fra et fond som skal gå til ekstratiltak som fremmer
universell utforming. I 2017 har Undervisningsbygg fått fire millioner som skal fordeles på ti skoler
(Byggfakta.no, 26.04.). Statsbygg viderefører også innsatsen for at offentlige bygg skal være tilgjengelig for
alle (Statsbygg.no, 19.06). Blant andre positive saker kan vi nevne invitasjon til konferanse om universell
utforming (Finnmark Fylkeskommune, 08.05.) og Rogaland fylkeskommune som kartlegger
tilgjengelighetstilstanden ved deres egne bygg (Rogaland fylkeskommune, 29.06.)
Lokalpressen har en stor andel saker med et problematisk fokus rundt mangelen på universell utforming i
forbindelse med offentlige bygg. Det er en jevn fordeling av meningsstoff og nyhetsartikler, og sakene
omhandler blant annet at folk er flaue over Ålesund, som omtales som en uframkommelig by. Det nevnes
at det er pengemangel som hindrer tiltak for universell utforming (Sunnmørsposten, 04.07.). Et annet
lokalt eksempel er Norges Handikapforbund som kritiserer regjeringen for å ha for lite trykk på universell
utforming, og at det dermed blir opp til private å ta initiativ (Rakkestad avis, 31.07.). Et leserinnlegg fra
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) setter fokus på skoler og funksjonshemmede, og skriver at
80 prosent av norske skoler har fysiske barrierer som stenger elever med funksjonshemming ute. FFO spør
om hvem som i neste stortingsperiode vil jobbe for å sikre bedre tilgjengelighet på norske skoler (Varden,
18.08. m.fl.).

Tema

Transport
Sentrale
aktører:
kommuner,
fylkeskommuner,
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

politikere,

Også dette teamet har sterk lokal forankring. I lokalaviser er det bred
omtale av prosjekter, utbedringer og generell informasjon om infrastruktur
i nærmiljøene. Eksempelvis kan det dreie seg om oppgraderinger av
bussholdeplasser og stasjonsområder, eller nye ombordstigningsløsninger.
Saker der universell utforming blir omtalt i forbindelse med feil og mangler
kan blant annet være utilgjengelig kollektivtrafikk eller høye fortauskanter.
Det er allikevel en hovedvekt av artikler med positivt eller nøytralt fokus,
altså der gode løsninger har kommet på plass eller vil bli utbedret.
En sentral sak under temaet transport er Nasjonal Transportplan.
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon uttaler at 70 prosent av norske
togstasjoner er utilgjengelige for store deler av befolkningen, og mener
derfor at det er viktig at universell utforming opprettholdes som hovedmål i
Nasjonal transportplan. Generalsekretær i FFO sier også at om NTP skal
følge opp egen intensjon om at «alle trafikantgrupper skal tilbys et pålitelig
transportsystem hele året» må ambisjonsnivået på universell utforming og
tilgjengelighet økes (Fjordenes tidende, 09.06.). Universell utforming
nevnes også kort i forbindelse med hva midlene fra Regjeringen skal
benyttes til.

Tema

Bolig
Sentrale aktører: Norges Handikapforbund, politikere, fagekspertise
(universitet/høyskole, SINTEF)
Temaet Bolig er der det er registrert flest artikler med negativt fokus på
begrepet universell utforming. Andelen negative artikler er allikevel lav, da
universell utforming som oftest får mest støtte, og at det som regel tales
for at boliger må ha universell utforming.
Omtale av den nye byggeloven, som skal gjøre det billigere å bygge boliger,
er dominerende innen temaet Bolig. Den har vekket stort engasjement
blant politikere og interesseorganisasjoner. Det fryktes for dårligere
bokvalitet i nye leiligheter når det lempes på forskjellige krav til standarder i
boliger og bygg. Stortingsrepresentant Stine Renate Håheim (Ap) spør om
hvilket faglig grunnlag statsråden har for å hevde at et snurektangel gir
samme snumuligheter for rullestolbrukere som tidligere krav til snusirkel
(Oppland Arbeiderblad, 06.05.). Styremedlem i Norges Handikapforbund i
Nord-Norge, Inger Svenning, spør oppgitt om hva det hjelper at boligene
blir billigere, når man ikke kan bruke dem? (Altaposten, 14.07.)
SINTEF Byggforsk har i en rapport sett på gjennomførte oppgraderinger av
flerboligbygninger og identifisert suksessfaktorer for at universell utforming
skal inngå som en del av en større oppgradering. For til tross for flere
identifiserte synergier mellom energieffektivisering og universell utforming,
mener SINTEF at det i svært liten grad prioriteres ved oppgradering
(Bygg.no, 08.05.).
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Hver enkelt uttalelse om tematikken universell utforming er registrert og
knyttet til aktørgruppe. I tillegg er det registrert hvorvidt uttalelsen fra den
enkelte aktørgruppe er positivt, nøytralt eller negativt ladet (vær oppmerksom
på at dette er uavhengig av artikkelens tendens om tematikken som helhet. En
artikkel med negativt fokus på universell utforming kan f.eks. inneholde
støttende eller positive uttalelse fra en aktørgruppe eller omvendt).
I listen over ser vi at det var offentlige aktører som, med 340 oppslag, var mest
synlig i omtalen av universell utforming, og det var kommuneansatte som var
størst innen denne aktørgruppen. Dette samsvarer også med den høye
forekomsten av omtale under temaet Offentlige bygg. Dernest var det
interesseorganisasjoner som, med en tilstedeværelse i 115 artikler, var mest
synlig. Norges Handikapforbund og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
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(FFO) var de mest synlige innen denne gruppen. De var synlige både i aviser og
gjennom egenproduserte artikler på egne nettsider eller trykte medlemsblader.
Tredje mest var politikere, i 108 artikler, og det var Arbeiderpartiet og
Fremskrittspartiet som var de mest synlige partiene i omtalen.
Med hensyn til tendens i uttalelsene, så ser vi et nevneverdig innslag av
nøytrale og positive uttalelser om universell utforming. I tillegg inntreffer
direkte negative kommentarer om universell utforming sjeldent. Det var kun fra
et fåtall politikere og aktører fra byggebransjen vi noterte kritiske kommentarer,
og disse omhandlet hovedsakelig strenge byggekrav eller dyre løsninger. (Mer
inngående om aktørenes argumenter følger i delen med hovedfunn på sidene
30-33).
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I 42 prosent (n=483) av alle artiklene var det hoved- eller delfokus på temaet universell utforming, mens tematikken var kort omtalt i artikler om andre temaer
i 58 prosent (n=675). Grafen til høyre viser tendensfordelingen fordelt på fokus.
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Medietyper, dekning og artikkeltyper

Medietyper
Det utkom en jevn fordeling mellom nettartikler (50 %, N=580) og
papirartikler (50 %, N=578). Dette skyldes i stor grad at artikler har blitt
publisert både i de ulike kildenes nett- og papirutgave. Tendensen var
relativt jevnt fordelt på papir og nett, men med litt mer positivt fokus i
nettartikler.

Artikkeltyper
Meningsstof
f
14 %

Dekning
Med hensyn til dekning, ble hele 64 prosent (N=745) av artiklene utgitt i
lokale kilder. Dette sammenfaller godt med det høye antallet artikler hvor
kommuneansatte har uttalt seg i forbindelse med Universell utforming.
Deretter var det under kategorien «Annet» at det forekom mest omtale,
med en prosentandel på 26 prosent (N=303). Denne kategorien omfatter
blant annet fagpresse og ukepresse, offentlige nettsider o.l. Kildene som
publiserte mest innen denne kategorien var Byggeindustrien
(www.bygg.no) og nettsiden til Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
(www.ff.no). Seks prosent av omtalen (N=64) ble publisert i regionale
kilder, mens kun fire prosent (N=46), ble registrert i riksdekkende kilder.
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Den største andelen av artiklene, 86 prosent (N=997), var ordinære
nyhetsoppslag. Meningsstoff, som lederartikler, kommentarer, kronikker
og leserbrev, utgjorde 14 prosent (N=161), hvorav sistnevnte med 120
artikler var hyppigst forekommende. De mest engasjerte
leserbrevfortfatterne var privatpersoner, som med 41 artikler, skrev fem
flere enn politikere.
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Diagrammet viser en oversikt over de mest aktive kildene gjennom hele
perioden. Det er nettsiden Byggeindustrien som topper listen. Hovedvekten av
omtalen fra denne kilden er positiv, og består i stor grad av omtale av nye og
eldre bygg og om hvorvidt disse har universell utforming. Dernest fulgte
nettsiden til funksjonshemmedes Fellesorganisasjon. Artiklene fra denne kilden
omhandler i stor grad universell utforming innen offentlig transport, og det
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faktum at 70 prosent av norske stasjoner er utilgjengelige. Dernest var det
Telemarksavisas papirutgave som publiserte tredje mest omtale av universell
utforming. Omtalen består i hovedsak av nyhetsartikler om nye byggeprosjekter
i fylket, hvor det nevnes kort at det fokuseres på universell utforming.
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Diagrammet viser en oversikt over artiklenes geografiske spredning. Sett bort fra riksdekkende og «andre» kilder, var det Oslo og Akershus som med 93 artikler var
mest aktive i perioden.
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april
I tillegg til å telle antall artikler, beregner M-Brain et ”gjennomslag” for hver
artikkel. Gjennomslaget tar hensyn til lesertall, størrelse/plassering og temaets
synlighet i artikkelen. Dermed vektes artikler i store kilder tyngre enn omtale i
marginale kilder. Kakediagrammene til venstre viser gjennomslaget
sammenlignet med en ren telling av positive, negative og nøytrale artikler.
Andelen negativ tendens synker dersom vi tar hensyn til gjennomslaget. Dette

mai

juni

juli

august

skyldes at den negative omtalen er publisert i kilder med et lavere lesertall
samt mindre synlighet i artiklene. Andelen positiv tendens går derimot litt ned,
og skyldes blant annet mange positive oppslag i fagpresse – kilder med mer
beskjedne lesertall.
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Basert på gjennomslagstendensen beregner M-Brain en mediescore mellom 0
og 100, hvor 50 er et nøytralt resultat. Den gjennomsnittlige mediescoren for
hele perioden endte positivt - på 73,9. Med unntak av juli måned har
mediescoren relativt jevn gjennom perioden. Juli lå nærmere et nøytralt
resultat, men på den positive siden av skalaen. Resultatet i juli skyldes blant

jun.17

jul.17

aug.17

annet omtale i få kilder med høyt gjennomslag og få artikler med hovedfokus.
Måneder med høye positive verdier preges av at det er mindre negativt fokus
og mer omtale i større medier. (Mer om mediescore kan leses i metodedelen på
side 34).
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Hovedfunn

Hovedfunn
Formidling
Det er ingen tvil om at universell utforming er et flittig brukt begrep i norske medier,
særlig på lokalt nivå. Selv om universell utforming bare er kort nevnt i 58 prosent av den
totale omtalemengden, er det en rekke ulike saker som omtales. Det offentlige tar stor
plass i det totale bildet, både hva gjelder tema og aktører. Dette kan i stor grad skyldes
loven om at alle offentlige bygg og uteområder skal være universelt utformet, noe det ofte
blir referert til i saker der det er påvist avvik i forhold til dette. En stor andel av artiklene
omhandler derfor ofte kommuner som utbedrer eller planlegger utbedring av offentlig
eiendom. I mange saker står mennesker med ulike former for nedsatt funksjon frem, for å
sette fokus på diskriminering eller problemer med utforming i nærområdet eller i
samfunnet generelt. Kreative eller nyskapende løsninger som skal gjøre det lettere for alle
får også oppmerksomhet. I Harstad sentrum har de for eksempel lagt gule asfaltstier over
brosteinen. Dette gjør det lettere for både svaksynte, personer i rullestol eller foreldre
med barnevogn, å bevege seg i sentrum. Det er også fokus på arbeidet med å sikre
tilgjengelighet på offentlige nettsider og utplasserte selvbetjeningsautomater, som utføres
av Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Design og Arkitektur Norge (DOGA) får også
oppmerksomhet når de etterlyser kandidater til sin Innovasjonspris for universell
utforming.

Holdninger hos intervjuobjekt og journalist?
Det etterlatte inntrykket er at journalistenes holdning til universell utforming er å være et
talerør for de som opplever at deres rettigheter, i form av for eksempel tilgjengelighet og
deltagelse i samfunnet, ikke overholdes. Dette kan dreie seg om enkeltskjebner eller
grupper som opplever å ikke komme seg inn på butikken eller på buss eller tog, eller mer
overordnet om at skolebygg over hele landet ikke møter kravene til universell utforming.
Journalistene er også tilstede når det avdukes eller presenteres nye bygg eller løsninger
som er til hjelp eller glede for personer med nedsatt funksjon, eller om det skulle vise seg
at nye løsninger ikke fungerer slik det var tenkt. Mediene selv tar generelt liten plass som
aktør i saker, og det er først og fremst i lederartikler og kommentarer at deres stemme
farger omtalen rundt universell utforming. Også da er journalistenes holdninger positive.
Privatpersoner og organisasjoner tyr ofte til leserbrev i lokalpressen når de opplever
urettferdighet eller brudd på sine rettigheter. Eksempler på dette er blant annet
hørselshemmede Tore Svarverud som kritiserer Skien kommune for gjentatte ganger å
arrangere møter, seminarer og konferanser i lokaler som ikke er tilrettelagt for
hørselshemmede. Han påpeker at det strider mot Loven om universell utforming og
Diskrimineringsloven (Varden, 30.08.), og Kirsti Stenersen, regionleder i NHF Trøndelag,
som ønsker forslag om en «smilefjes»-ordning på offentlige bygg og arealer i Trondheim,
velkommen. Stenersen skriver også at forutsetningen for et godt og inkluderende samfunn
er at enhver er tatt hensyn til (Adresseavisen, 15.06.).

Hovedfunn

Argumentasjon for og imot universell utforming
Når det kommer til hvilke argumenter som benyttes for og imot universell utforming,
kommer det ikke til syne mange som taler imot. Det er i hovedsak bred enighet om at
universell utforming er et viktig tiltak for at ingen skal falle utenfor i samfunnet. Alle skal
ha like rettigheter og muligheter innen alt fra utdanning og arbeidsliv til
fremkommelighet, over alt. Det er allikevel særlig ett argument som blir brukt mot og er
spesielt synlig i den generelle omtalen; penger.

Det er særlig i saker som omhandler boligutbygging og oppussing/rehabilitering av eldre
bygg, at kostnaden på tiltakene som fremmer universell utforming blir problematisert.
Saken om den nye byggeforskriften TEK17 er et eksempel på dette. Hovedformålet med
den nye omstridte forskriften er å gjøre det enklere, raskere og ikke minst billigere å bygge
nye boliger, først og fremst små leiligheter. I TEK17 fjernes blant annet kravene til snuareal
for rullestol. Dermed kan utbyggere velge mellom en snusirkel med 1,50 i diameter eller
en snurektangel på 1,30 x 1,80 meter. Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore
Sanner (Høyre), mener at endringene vil føre til at flere kan få oppfylt sin boligdrøm.
Endringene får kritikk fra blant annet Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, som mener
at det vil gi rullestolbrukere utfordringer med å finne egnet bolig, og færre boliger å velge
mellom.
Utviklingssjef i Arkitektbedriftene, Solveig Dahl Grue, påpeker at TEK17 markerer et skifte
hvor staten overfører ansvaret for grunnleggende bokvaliteter til privat sektor, noe som
blant annet innebærer lemping på krav til universell utforming. Dette er ikke en fullverdig
eller forsvarlig boform fremholder hun (f.eks. Stavanger Aftenblad, 23.06.).
Fremskrittspartiet ønsker derimot å liberalisere krav til universell utforming og
byggemåter for å gjøre det mulig å bygge flere boliger til lavere priser. Dette vil også
hjelpe unge med å komme inne på boligmarkedet, mener Frp. Ungdomsforeningen til
Norges Handikapforbund (NHFU) slapp, i kjølvannet av regjeringens forslag, i starten av
april en video som skal få seernes tanker til å vende seg fra fokuset på skattepenger og
kostnader. Karen Kvam, informasjonsrådgiver i Norges Handikapforbund sier at det har
vært kjempet lenge for å få gjennomslag for de kravene vi har i dag, og det har vært
omkamp på omkamp om denne saken. Med dagens krav trodde vi endelig at vi hadde
landet noen gode krav som fører til at det blir bygget boliger for alle (Dagbladet.no,
13.04.).

https://www.youtube.com/watch?v=sYR5ePtd-Wg
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Holdninger i ulike bransjer og sektorer
Foruten interesseorganisasjoner og foreninger som i hovedsak er positive til universell
utforming, er det offentlige aktører som viser seg å være de mest positive, innenfor de
ulike bransjer/sektorer. Kommuner og fylkeskommuner virker å være opptatt av å ivareta
og følge opp krav og regler til universell utforming, og er samtidig opptatt av å vise hva de
utretter. Dette gagner selvfølgelig kommunenes renommé og setter de på kartet som
foregangskommuner.
I den grad noen bransjer/sektorer stiller seg negative til universell utforming, er det i
hovedsak enkelte aktører innen byggebransjen/boligutbyggere. Det er ønsker om å lempe
på kravene til universell utforming i nye byggeprosjekter. Enkelte utbyggere mener at de
på den måten at de vil få ferdigstilt leiligheter raskere og billigere. Byggebransjen møter
både motstand og støtte fra politikere, som er den andre aktørgruppen som også er noe
polarisert i forhold til universell utforming. Kommunal- og moderniseringsminister Jan
Tore Sanner (H) avviser at forslaget til ny byggteknisk forskrift innebærer redusert
tilgjengelighet, selv om statens egne fagetater slakter svekkelsen av tilgjengeligheten i de
nye byggereglene. Frp ønsker også å lempe på kravene til universell utforming fordi de
mener dette vil resultere i billigere boliger, og at unge mennesker dermed lettere kommer
seg inn på boligmarkedet. Senterpartiet skriver i et debattinnlegg at om universell
utforming er en av grunnene til høye boligpriser, ville boligprisveksten vært synlig over
hele landet (Akers Avis Groruddalen, 21.07.). Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson
Marianne Marthinsen var kritisk til de nye byggeforskriftene. Hun mente at kravet om
snusirkel for rullestol berører flere enn dem som sitter i rullestol i dag. Hun pekte på at det
stadig blir flere i eldre i samfunnet, og at noen av dem i fremtiden vil trenge rullestol.
Boligutbygger Obos mener derimot å ha senket prisene mellom 300.000 og 500.000
kroner for de minste leilighetene som en følge av de nye kravene (Hegnar.no, 16.08.). Krf
på sin side vedtok i sitt partiprogram at alle offentlige bygg skal ha universell utforming,
noe som kritiseres på grunn av en urealistisk pengebruk. På et mer lokalt plan ønsket
Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre i Hareid kommune å kutte saken om universell
utforming ved Hareid ungdomsskole og Hareid kirke fra investeringsbudsjettet i
kommunen. Folkelista derimot mente at det ikke var logisk å kutte denne støtten, da det
var snakk om to små poster i budsjettet, og som handlet om et tilbud til de som trenger
det mest (Vikebladet, 26.06.). Disse eksemplene understreker at det, innenfor enkeltsaker
forbundet med universell utforming, er splittelse innad i enkelte sektorer.

Lokale og riksdekkende medier

M-Brain har også sett på hvorvidt det er forskjell på omtalen av universell
utforming i riksdekkende og lokale medier.
Omtale i lokale medier vs. riksdekkende medier
Sett bort i fra omtalemengden, hvor andelen omtale skiller de to dekningsgruppene
med 60 prosent - i favør lokale kilder, er det også forskjeller i tematikk, fokus og
tendens.
Det er kun registrert tre artikler med positiv omtale i rikspressen som har
hovedfokus på universell utforming, men vi registrerte 73 artikler med dette
kriteriet i lokalpressen. Eksempler på saker fra lokale aviser som har hovedfokus på
universell utforming, er oppslag om for eksempel busser i Finnmark som «endelig»
har blitt utstyrt med automatisk annonsering av holdeplasser, Kolvereid i NordTrøndelag som får markører på fortau i sentrum slik at det blir lettere for
synshemmede å finne frem, og Nord-Østerdal kraftlag som tilrettelegger nettsidene
sine for synshemmede. Saker som omhandler Innovasjonsprisen for Universell
utforming, på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet, har fått ulike lokale
vinklinger. For eksempel skriver Romerikes blad at prisen gikk til Romerike i 2011,
da Scandic Oslo Airport på Gardermoen vant. Andre positivt vinklede saker fra
lokale medier omhandler oppgradering av busslommer, offentlige bygg som får
bedre fremkommelighet i form av for eksempel rullestolramper, og kommuner som
bygger om eller utbedrer fremkommeligheten til ulike offentlige plasser som ledd i
kommuners plikt til universell utforming.
I lokale oppslag, hvor universell utforming er kort nevnt, er det som regel omtale av
planlagte eller ferdige prosjekter som har universell utforming, men også i
sammenhenger hvor det er avdekket feil og mangler på bygg eller offentlig område
og eiendom.

Omtalen i lokale kilder består også av en del meningsstoff, for det meste leserbrev.
Det er registrert 102 leserbrev i lokalmediene, hvorpå 27 har et fokus på universell
utforming der alt er på stell, og 37 har et vinkling som fokuserer på feil og mangler,
men hvor nesten samtlige artikkelforfattere taler for universell utforming. Til
sammenligning er bare åtte artikler i rikspressen meningsstoff. Et eksempel på et
leserinnlegg hvor universell utforming har et negativt fokus er fra en
kommunestyrerepresentant i Steinkjer Frp som skriver at hans parti er
fundamentalt opptatt av eiendomsrett og retten til å bestemme over egen
eiendom. Derfor vil Frp i neste periode redusere kravene til universell utforming av
egen bolig, slik at byggeprisene blir betraktelig redusert (Trønder-Avisa, 22.08.).
De riksdekkende sakene har en relativt jevn fordeling av positivt og nøytralt fokus,
og universell utforming er i brorparten av artiklene bare kort nevnt. Omtalen dreier
seg ikke uventet om saker som er av nasjonal interesse. Eksempler på slik omtale er
reaksjoner på den nye byggeloven, oppussingen av Nationaltheatret (med større
vekt på universell utforming og publikumsfasiliteter), at Krf scorer best hos
Handikapforbundet i forbindelse med sitt partiprogram, og at politiske partiers
nettsider er lite tilrettelagt for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Saker der
universell utforming er kort nevnt omhandler vedtak fra Krf sitt landsmøte
(universell utforming i alle offentlige bygg), at Difi varsler tilsyn av SAS sine
nettsider (følges kravene til universell utforming?), at IKT-Norge er skuffet over
«uforpliktende» digital skolesatsing (både læringsplattformer og digitale læremidler
skal bli universelt utformet.) og at en mann i rullestol ble nektet adgang på toget
fordi det var fullt. Sistnevnte sak resulterte også i et leserinnlegg i Dagbladet signert
mannens kone, der hun gjennom en tenkt dialog med «fru Velferdsstat», tok et
oppgjør med «henne» fordi hun: «(…) driter i universell utforming» (Dagbladet.no,
16.06).

Metode

Metode

Denne rapporten inneholder resultatene fra M-Brains analyse av temaet universell
utforming i perioden april 2017 til og med august 2017. Analysen dekker alle
relevante artikler som ble fanget opp i denne perioden i M-Brains portal. Hver
artikkel ble vektet med fokus på følgende faktorer:

•

tendens (artikkelens positivitet eller negativitet)

•

fokus (hvor mye av artikkelen omhandler universell utforming)

•

synlighet (artikkelens størrelse og plassering)

• tema (hva handler saken om?)
•

kilde (kildens geografi, dekningstype og lesertall)

• aktør (hvilke aktørgrupper er mest synlige?)

Rapporten viser først resultater med fokus på antall artikler. Her presenteres antall
oppslag, hvor mange artikler som var positive, negative og nøytrale, og hvilke
kilder og kildetyper som har omtalt universell utforming i perioden. Dette er den
tradisjonelle måten å analysere medieomtale på.
Deretter analyseres omtalen mer kvalitativt ved å se på gjennomslaget. Ut fra
gjennomslaget og tendensen beregner vi også en samlet verdi for omtalen som vi
kaller mediescore.

Gjennomslag
Gjennomslaget beregnes ut fra kildenes lesertall (ifølge MBL og TNS Gallup),
artiklenes størrelse og plassering, samt hvor mye av artikkelen som fokuserer på
den gjeldende aktøren. Metoden genererer et resultat hvor størst
gjennomslagskraft tilfaller store artikler i store kilder. Dermed vil en positiv artikkel
i VG veie tyngre enn en positiv artikkel i en lokalavis. I stedet for å basere analysen
på en kvantitativ samling artikler tar denne metoden nærmere hensyn til
kvaliteten på omtalen.
Mediescore
Mediescoren er en kvalitativ vurdering av medieomtalen som regnes ut fra
gjennomslagsresultatene. Som med gjennomslagsberegningen teller store oppslag
mer enn små. Scoren bruker en skala fra 0 til 100, hvor 50 er nøytral. En score over
50 speiler en mer positiv enn negativ trend, og en score under 50 speiler overvekt
av negativ sammenlignet med positiv omtale. For å nå et resultat på 100 må
omtalen ha vært utelukkende positiv, mens en score på null betyr at omtalen var
vært utelukkende negativ. Mange eller få artikler i perioden har ingenting å si for
mediescoren – det er tendensen innen omtalen som teller.

