
 Reclaim your life 
Inte bara ramper och toaletter – på väg mot en filosofi för tillgänglighet 
 

Den 8 maj 2006 arrangerade Riskutställningar och Kulturrådet ett heldagsseminarium i 
Riskutställningars lokaler i Stockholm. Seminariet ville ge information, och inspirera till dialog och 
nya tankar, kring tillgänglighetsfrågor i kultursektorn. Ambitionen var att komma bort från det 
traditionella sättet att se på tillgänglighet som ”ramper och stora handikapptoaletter”, och istället 
diskutera en filosofi för tillgänglighet. Intresset för seminariet var stort och i publiken satt ett hundratal 
personer från museer i hela landet, kommuner, landsting, intresseorganisationer och företag.  
 
Seminariet genomfördes av Riksutställningar och Kulturrådet i samarbete med Astrid Lindgrens 
barnsjukhus, DESIGN FÖR ALLA.SE, EIDD Sverige, Handisam, Spinalis och Vasamuseet.  
 

Ann Follin hälsar välkomna 
Riksutställningars generaldirektör Ann Follin hälsar alla välkomna. Hon säger att dagens fokus är satt 
på tillgänglighet och att seminariet ska försöka lämna problembeskrivningarna för att istället ge 
utrymme för inspiration. Riksutställningar har ett statligt uppdrag och ska nå ut med kultur i hela 
landet till den breda allmänheten. För att skapa förutsättningar för att fler ska kunna bli delaktiga i 
Riksutställningars satsningar – som medarbetare, samproducenter, arrangörer och publik – måste 
frågan om tillgänglighet och delaktighet komma högt på dagordningen.  
 

Carina Ostenfeldt ger en personlig inledning 
Carina Ostenfeldt på Riksutställningar, producent för seminariedagen, 
fortsätter inledningen. 
– Min ingång till de här frågorna är personlig. På sportlovet 1979 hade jag 
och några vänner varit i fjällen och åkt skidor. Vi åkte hem på natten i en 
folkvagnsbuss, missade en stoppskylt i Ödeshög och kolliderade. I samma 
sekund som jag bländades av den mötande bilen, hörde ljudet av plåt som 
knycklades samman och krossat glas var halva jag borta. Jag hade ingen 
känsel och kunde inte rör mig från midjan och nedåt, berättar Carina 
Ostenfeldt. 

Carina Ostenfeldt hade fått en ryggmärgsskada och fick tillbringa många månader på sjukhus. 
Eftersom det var viktigt att för läkningen att ligga helt still, tillbringades flera månader i en 
”smörgåssäng med vingar på” (sängen är så smal för att man skall kunna vända på patienten genom att 
fästa en ny sängbotten vid ändarna, därför behövs stöd för armarna). Denna långa tid av begränsning 
beskrevs som en tid utan för den egna historien. Det som varit gäller inte riktigt längre och det som är 
framtiden vet man inget om  och nuet gör bara ont. Det är en tid av sorg, som en cyklop av tårar. Man 
behöver varsamt och bestämt bli ryckt in i sin egen historia igen –in i ett sammanhang. 
 Under den perioden kom hon i kontakt med rehabilitering för första gången i sitt liv, och hon menar 
att rehabilitering kan liknas vid att bestiga K1. 
– I båda fallen behöver man förebilder och ett bra basläger. Man behöver tillgång till folk som vet hur 
kroppen fungerar på höga höjder, man behöver kunskap om vilken utrustning man ska ha, hur man 
packar rätt och framför allt måste man ha någon som tar emot när man rasar, säger Carina Ostenfeldt. 
Idag får hon ofta frågan om hon accepterat sin skada – men det är omöjligt, menar hon. Däremot lär 
man sig att förhålla sig till det som hänt och att hitta strategier. 
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Saftiga frukter möjliggjorde museibesök 
Carina Ostenfeldt berättar också om sin första resa, och sitt första museibesök, och efter skadan. Hon 
befann sig i den grekiska övärlden och hade hört ryktas om ett museum med ikoner och bokmåleri. 
Carina bestämde sig för att ta sig dit på egen hand. Men vägen var besvärlig och brant.  
– Som nyskadad blir man lätt väldigt spastisk och jag hade dessutom vattenbrist. Det resulterade i att 
hela jag skakade och jag sjönk ned i skuggan av ett träd precis intill en kyrka, berättar Carina 
Ostenfeldt.  
Medan hon satt där kände hon plötsligt något vid sitt lår. Någon hade rullat ut en apelsin… och en 
persika och två aprikoser till henne.  
– Någon i kyrkan måste ha sett min belägenhet. De kom inte ut med vatten, men rullade ut väldigt 
saftiga frukter! Och det gjorde att jag kunde orka vidare. Jag tror inte att de hade någon uttalad policy 
kring bemötande men det fanns en lågmäld och självklar omsorg i det där tilltaget. Blick och hand var 
i samverkan och det möjliggjorde mitt museibesök, säger Carina Ostenfeldt. 
Avslutningsvis understryker hon att det krävs ett gediget organisationsbygge om tillgänglighet ska bli 
en självklar del i en verksamhet. Ett bra exempel på hur det kan fungera är Spinalis, som nästa talare 
presenterar. 
 

Kontakta Carina Ostenfeldt på: carina.ostenfeldt@riksutstallningar.se 
 
 

Claes Hultling om verksamheten på Spinalis® för både kropp och själ 
 
För 22 år sedan var läkaren Claes Hultling 30 år. Då bröt han nacken i en 
dykolycka. På seminariet delar han med sig av sina erfarenheter av 
rehabilitering och av att bygga upp en klinik som utgår från samspelet mellan 
kropp och själ. Inledningsvis berättar Claes Hultling att 150 000 människor i 
världen får av en ryggmärgsskada varje år. I Sverige är det 150 personer per år 
och 80 procent av dem är män eftersom män har ett mer risktagande beteende. 
Fram till slutet på 1940-talet dog alla människor som fick en ryggmärgsskada 
på grund av infektionssjukdomar och komplikationer. Men efter antibiotikans 

intåg kunde infektionerna stävjas.  
 
Impulser via sinnena hjälper tillfrisknandet 
Claes Hultlings centrala budskap är att rehabilitering måste innefatta både kroppen och själen. Den 
fysiska gestaltningen av vårdinrättningarna är därför av största betydelse för patientens tillfrisknande. 
– Men som nyskadad blir man hänvisad till oerhört torftiga vårdavdelningar. Man möts av beiga 
flamsäkra gardiner, linoliumgolv och kräkfärgade väggar. Så är det än idag och det är anmärkningsvärt 
med tanke på att hela rehabiliteringen är beroende av afferent inflöde – det vill säga impulser som man 
tar in via sina sinnen, säger Claes Hultling. 
Vetenskapliga studier visar till exempel att patienter med en fraktur på lårbenshalsen rehabiliteras 
snabbare om de får ligga vid ett fönster, än om de ligger närmast korridoren. Genom att titta ut får de 
ett ökat afferent inflöde.  
 
Livsbejakande resor till tång, saltvatten och sol 
Även Claes Hultling behövde uppleva omvärlden via sina sinnen och vid midsommar 1984, tre veckor 
efter att han fått sin skada, genomförde han den viktigaste resan i sitt liv. Läkarna ville inte ge honom 
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permission men kunde inte hålla honom kvar på sjukhuset mot hans vilja. Med hjälp av sjukhusets 
helikoptertransporter tog han sig ut till familjens stuga på Landsort. Under resten av sommaren reste 
Claes Hultling dit varje helg. Där upplevde han lukten av tång, saltvatten och av det gamla huset. Han 
kände vinden och solen och fick gråta tillsammans med sina nära och kära. 
– Många doktorer tror att gråt med automatik är likställt med depression och ordinerar medicin. Men 
studier har visat att 95 procent av alla som nyligen skadat ryggmärgen inte är deprimerade i klinisk 
mening. Men av naturliga skäl är de väldigt ledsna. Sådan sorg lever man ut bäst tillsammans med 
familj, vänner eller förstående personal, säger Claes Hultling. 
Claes Hultling menar också att det är fundamentalt för rehabiliteringen att inte bara bli överöst av 
empati. Det viktiga är att finnas i ett sammanhang – att komma tillbaka till det egna boendet, till 
jobbet, den egna själen och att bli sedd. Efter sommaren på sjukhuset flyttade Claes Hultling hem igen 
och bestämde sig för att inte fortsätta arbeta som narkosläkare. Istället resta han runt och arbetade 
bland annat ett år i Australien och ett år i USA. 1989 var han tillbaka i Stockholm och ville starta en 
klinik för ryggmärgsskadade. 
 
Grundade ryggmärgsskadekliniken Spinalis 
I januari 1991 fick hans klinik Spinalis tillträde till en korridor på Solberga sjukhus i Hägersten, 
Älvsjö. Det första Claes Hultling gjorde var att tillsammans med ett par arkitekter skapa en miljö som 
skiljde sig helt från de traditionella vårdinrättningarnas. Claes Hultling visar bilder där man ser 
klarblå, mjukt, buktande väggar och en varm ljussättning. Reception och kontor fick stilrena järnbord 
som var fästa i taket (bra när besökarna sitter i rullstol) och det var viktigt att miljön inte blev 
överbelastad med prylar. Kliniken smyckades med en halv gammal bil där patienterna kunde träna 
förflyttning mellan stol och säte. 1995 blev Spinalis en del av Landstinget och 1998 flyttade kliniken 
till Karolinska sjukhuset i Solna. Där inredde teamet en ny avdelning. Mycket tankekraft lades ned på 
receptionen för att den skulle kännas välkomnande. Sjukhusets konstråd gick med på att lägga 100 000 
kronor för att en skulptör skulle vara med och utforma miljön. På kliniken byggdes också ett vackert 
träningskök som snabbt blev en populär mötesplats. 
 
Krävs kunskap för bra anpassning och ökad tillgänglighet 
I utformningen av den offentliga miljön saknas ofta kunskap om tillgänglighet och därför görs onödig 
fel som ställer till stora problem för personer med funktionshinder. Till exempel kan en så enkel sak 
som att hänga toalettdörren åt ”rätt” håll, och att placera toalett och handfat på ett genomtänkt sätt, 
göra att rullstolsburna personer kan använda även vanliga, små toaletter. Men onödiga fel görs trots att 
frågor om tillgänglighet är kringgärdade av ett enormt regelverk. Claes Hultling tycker också att 
regelverket är väl formalistiskt. På Spinalis finns därför en liten grupp snickare som omedelbart kan 
göra enkla, individuella förändringar hemma hos folk utan att behöva gå via ansökningar och formalia. 
Men han säger också att allt faktiskt inte kan anpassas. Vissa saker måste man bemästra själv. Det kan 
till exempel handla om att lära sig åka rulltrappa i rullstol eller att hitta lösningar för att ta sig fram 
över trottoarkanter eller i segelbåten. 
– Det är viktigt. Det handlar om själen, anden, integritet och om personen. Ju mer man klarar själv 
desto starkare blir man, säger Claes Hultling. 
 
Sammanfattning Claes Hultling 

• Rehabilitering måste innefatta både kropp och själ. För ett bra resultat krävs ett afferent inflöde – det vill 
säga impulser som man tar in via sina sinnen. Därför är miljön man vistas i av stor betydelse. 
Sjukhusmiljön måste vara inbjudande, vacker och levande. 
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• För en framgångsrik rehabilitering är det viktigt att man som människa finns med i ett sammanhang – att 
komma tillbaka till det egna boendet, till jobbet, den egna själen och att bli sedd. 

 

• 1991 grundade Claes Hultling ryggmärgsskadekliniken Spinalis. 1995 blev kliniken en del av Landstinget 
och 1998 flyttade den till Karolinska universitetssjukhuset i Solna. Sedan 2003 finns Spinalis i 
Frösundavik. Läs mer om Spinalis på www.spinalis.se 

 

• Med rätt kunskap kan små förändringar i den fysiska miljön leda till att tillgängligheten ökar stort. 
 

Kontakta Claes Hultling på: claes@spinalis.se 
 
 

Carl Älfvåg om Handisam och den nationella handlingsplanen för 
handikappolitiken i Sverige 

 
Vid årsskiftet grundades den nya myndigheten Handisam1 vars verksamhet 
utgår från den nationella handlingsplanen för handikappolitiken i Sverige, s
heter ”Från patient till medborgare”. Planen antogs år 2000 och ska vara 
genomförd år 2010. Carl Älfvåg är generaldirektör för Handisam och redogör 
för arbetet med den nationella handlingsplanen.  

om 

                                                

– Handlingsplanen står för ett systemskifte där handikappolitiken ska ta sin 
grund i de mänskliga rättigheterna. Det handlar alltså om alla människors 
möjlighet att ta del av sina ekonomiska, politiska, kulturella och sociala 
rättigheter. Det övergripande målet är full delaktighet och lika levnadsvillkor 

för samtliga medborgare, säger Carl Älfvåg.  
I planen finns också konkreta mål kring enkelt avhjälpta hinder i den allmänna miljön och en 
tillgänglig kollektivtrafik.  
 
Inte bara tillgänglighet i den fysiska miljön 
Handlingsplanen uppmanar till att integrera handikappolitiken i all verksamhet och att samhället ska 
gå från det individuella perspektivet till det generella perspektivet.  
– Riktningen ska alltså vara generella lösningar som alla kan ta del. Särlösningar för individer ska inte 
behövas, säger Carl Älfvåg som också informerar om att det idag ligger ett förslag på ny lagstiftning 
där bristande tillgänglighet ska bli en diskrimineringsgrund.  
I handlingsplanen handlar tillgänglighet inte bara om den fysiska miljön utan även om information och 
kommunikation.  
–  Det är viktigt att satsa på att göra den nya e-servicen tillgänglig till exempel, säger Carl Älfvåg. 
Tillgänglighet handlar också om arbetsprocesser. Staten ska vara ett föredöme i sin egen verksamhet 
när det gäller att anställa personer med funktionshinder och att ha ett mångfaldsperspektiv i sitt interna 
arbete. 
 
Myndigheten Handisam 
I handlingsplanen sägs det alltså att staten ska vara ett föredöme. Det offentliga ska gå före i den här 
omställningen och Handisams uppdrag är att åstadkomma detta.  

 
1 Vid årsskiftet 2005/2006 skedde en verksamhetsövergång från de två myndigheterna Sisus och Handikappombudsmannen till 
den nya myndigheten Handisam. Det innebar att Sisus – Statens institut för särskilt utbildningsstöd – lades ned. Det som 
tidigare varit Sisus uppdrag fördelades mellan Socialstyrelsen och Handisam.  Från Handikappombudsmannens fick Handisam 
överta tillgänglighetsuppdraget och Handikappombudsmannen renodlades till en ombudsmanna institution. 
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– Lite tillspetsat kan man säga att Handisam ska få andra myndigheter att genomföra 
handikappolitiken och integrera handikapperspektivet i sina verksamheter. Vi ska stötta dem i det 
arbetet och driva på. Och det behövs, för i nuläget är det för få myndigheter som kommit igång, säger 
Carl Älfvåg.  
 
Hjälper andra myndigheterna att komma vidare 
Hittills har Handisam främst tittat på hur det ser ut med tillgängligheten rent kvantitativt. Hur många 
myndigheter har påbörjat sitt arbete enligt handlingsplanen för handikappolitiken i Sverige? Men nu 
gäller det också att titta på det kvalitativa arbetet. På vilket sätt har myndigheterna tolkat innehållet i 
handlingsplanen? Hur är det förankrat i organisationen?  
– För att myndigheterna ska komma vidare och kunna integrera handlingsplanen i sin verksamhet kan 
vi tipsa om handlingsplaner på nätet och indikatorer för det kvalitativa arbetet. Vi poängterar också att 
de är oerhört viktigt att frågorna är förankrade i ledningen, säger Carl Älfvåg. 
 
Arbete gentemot sektorsmyndigheterna 
Statens myndigheter finns inom 14 sektorer. Inom varje sektor finns en sektorsmyndighet som har 
särskilt ansvar för de andra myndigheterna inom sitt område. Till exempel är Kulturrådet sektors-
myndighet inom kultursektorn. Handisam arbetar gentemot sektorsmyndigheterna genom att följa upp 
de specifika uppdrag och etappmål om tillgänglighet som regeringen formulerat i sektorsmyndig-
heternas regleringsbrev. 
– Det är också viktigt att påverka kommunerna, men från en statlig horisont är de inte lika enkla att 
arbeta med eftersom det råder kommunalt självstyre. Det innebär att staten inte kan peka med hela 
handen genom regleringsbrev och förordningar, säger Carl Älfvåg. 
 
Framtiden kräver förändring 
Carl Älfvåg menar att den demografiska utvecklingen underlättar handlingsplanens genomförande. 
– Det kommer nog inte att dröja så länge innan man kan köpa rullatorer på Stadium. I framtiden 
kommer stora grupper att behöva den här servicen och det kräver att man övergår från ett individuellt 
perspektiv till ett generellt perspektiv. Annars fungerar det inte rent ekonomiskt, säger Carl Älfvåg. 
 
Sammanfattning Carl Ålfvåg 

• Vid årsskiftet grundades den nya myndigheten Handisam vars verksamhet utgår från den nationella 
handlingsplanen för handikappolitiken i Sverige, som heter ”Från patient till medborgare”. Planen antogs 
år 2000 och ska vara genomförd år 2010.  

 

• Handlingsplanen uppmanar till att integrera handikappolitiken i all verksamhet och att samhället ska gå 
från det individuella perspektivet till det generella perspektivet.  

 

• I handlingsplanen handlar tillgänglighet inte bara om den fysiska miljön utan även om information, 
kommunikation och tillgängliga arbetsprocesser. 

 

• Handisam ska få andra myndigheter att genomföra handikappolitiken och integrera handikapperspektivet 
i sina verksamheter. Bland annat arbetar Handisam mot sektorsmyndigheterna. Läs mer om Handisam 
på www.handisam.se 

 

Kontakta Carl Älfvåg på: carl@handisam.se 
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Ingrid Hemström om Statens Kulturråd och strategiska satsningar för 
ökad tillgänglighet 

 
Ingrid Hemström arbetar på Statens kulturråd som är en stabsmyndighet under 
Kulturdepartementet med ett särskilt ansvar för handikappolitiska frågor inom 
kultursektorn. Utgångspunkten för Kulturrådets arbete för ökad tillgänglighet är 
regeringens propositionen ”Från patient till medborgare en nationell 
handlingsplan för handikappolitiken”. Den bygger på en rad undersökningar och 
rapporter som gjordes under 1990-talet. Bland annat bidrog Kulturrådet med en 
utredning om funktionshindrades tillgänglighet till kultur. I propositionen finns 
vissa prioriterade områden, som att handikapperspektivet måste genomsyra hela 

samhället på alla områden, att kollektivtrafiken måste bli tillgänglig och att man ska ta bort enkelt 
avhjälpta hinder. Och även att bemötandet måste förbättras. 
 
Kulturrådets uppdrag och arbete 
Kulturrådet har ett allmänt uppdrag som går ut på att värna alla medborgares rätt till varierad kultur av 
hög kvalitet. Till hjälp för att genomföra detta arbetar Kulturrådet med: 

• bidragsgivning och stöder utvecklingsprojekt med långsiktiga effekter.  
• att samla information och sprida den vidare genom till exempel nätverk för att öka kunskapen 

om viktiga insatser som görs.  
• omvärldsanalys och att spåra trender inom kultursektorn. I det arbetet får Kulturrådet hjälp 

genom återrapportering, om problem och lyckade satsningar, från kulturinstitutionerna och 
andra myndigheterna i sektorn. 

Kulturrådet ska ytterligare spetsa uppgiften att identifiera synliga och osynliga hinder och se till att 
stödja kulturinstitutionerna i arbetet med att eliminera sådana hinder på bästa sätt. 
 
Handlingsprogram och etappmål 
Det som ligger till grund för propositionen ”Från patient till medborgare” är alltså FN:s standardregler 
om mänskliga rättigheter och i handlingsplanen slås det fast att medborgarperspektivet ska gå före 
vårdperspektivet.  
– Ett av underlagen för Handlingsplanen/propen var bland annat Kulturrådets rapport från 1998 där vi 
gjorde en skanning av hela kulturlivet och presenterade exempel på åtgärder för att komma till rätta 
med problem kring dålig tillgänglighet. I samband med det tog vi fram ett handlingsprogram på fem 
punkter som skrevs in i vårt regleringsbrev året därpå. Som sektorsmyndighet har vi även 
tillgänglighetsuppdraget kopplat till ett antal etappmål, säger Ingrid Hemström. 
Etappmålen godkändes år 2002 och inför 2003 blev Kulturrådet mer aktivt gentemot kultur-
institutionerna och beskrev hur det gemensamma arbetet för ökad tillgänglighet skulle kunna gå till.  
–  Kulturinstitutionerna återrapporterar årligen till Kulturrådet om hur arbetet för ökad tillgänglighet 
fortlöper, det ger rådet en möjlighet att följa utvecklingen på området och i nästa led återrapportera till 
Handisam eller till Kulturdepartementet. Återrapporteringen kan sedan bli underlag för nya strategiska 
satsningar. 
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Omvärldsanalys blev utgångspunkt för utvärdering 
Sektorsansvaret innebär inte att Kulturrådet kan peka med hela handen åt andra myndigheter men 
Kulturrådet kan vara stödjande och drivande i frågor om tillgänglighet.  
– På uppdrag av socialdepartementet genomförde samtliga sektorsmyndigheter en omvärldsanalys 
2005, för att se över hur långt de olika politikområdena hade kommit i halvlek, när det var fem år kvar 
tills handlingsplanen ska vara genomförd, säger Ingrid Hemström. 
Med utgångspunkt från resultatet i Kulturrådets omvärldsanalys har rådet fått i uppgift att under 2006 
att utvärdera sin roll som sektorsmyndighet och ge förslag till nya etappmål. Ingrid Hemström tycker 
sig också se en positiv förändring sedan Kulturrådet börjat arbeta med återrapportering och märker att 
frågorna om tillgänglighet har ”kommit upp på bordet”.  
 
Konkreta insatser 
Det Kulturrådet har gjort sedan handlingsplanen antogs år 2000 är bland annat att:  

• erbjuda bemötandeutbildning för alla bibliotek och länsmuseum. Utbildningen genomfördes 
2003 och via en dialogteaterform fick de medverkande diskutera bland annat diskriminering 
och vad som är ett funktionshinder. Utbildningen genomfördes i alla län.  

• arrangera seminariedagar om tillgänglighet och pedagogik. Dagarna genomfördes 2005 och 
fokus låg på hur man kan arbeta med personer med utvecklingsstörning så att informationen 
till dem blir tillgänglig. 

• inspirera genom metodstöd och handlingsplaner. Det arbetet har kommit långt när det gäller 
museerna och biblioteken och framöver kommer scenkonstområdet att prioriteras.  

• upphandla arkitektinventeringar. Kulturrådet har beviljat pengar till institutioner som velat 
genomföra sådana inventeringar för att se vad som behöver förbättras i de egna lokalerna.  

• arbetat för ökad kommunikation mellan kultursektorn och handikapporganisationerna. 
Avslutningsvis säger Ingrid Hemström att det är viktigt att frågorna om tillgänglighet inte drivs av 
eldsjälar. Arbetet måste vara integrerat i den vanliga verksamhetsplanen och ska bygga på medborgar-
perspektivet. 
 
Sammanfattning Ingrid Hemström 

• Kulturrådet har ett allmänt uppdrag som går ut på att värna alla medborgares rätt till varierad kultur av 
hög kvalitet. Utgångspunkten för Kulturrådets arbete för ökad tillgänglighet är den nationella 
handlingsplanen för handikappolitiken i Sverige. Läs mer om Kulturrådet på www.kulturradet.se 

 

• Till hjälp för att genomföra sitt uppdrag arbetar Kulturrådet med bidragsgivning, att samla och sprida 
information och med omvärldsanalys. 

 

• Som sektorsansvarig myndighet ska Kulturrådet vara stödjande och drivande  gentemot 
kulturinstitutionerna i deras arbetet med handikappfrågor och ökad tillgänglighet. 

 

• Sedan handlingsplanen antogs har Kulturrådet bland annat genomfört bemötandeutbildning, 
seminariedagar om tillgänglighet och pedagogik, upphandlat arkitektinventeringar, inspirerat kring 
metodutveckling och handlingsplaner, och arbetat för ökad kommunikation mellan kultursektorn och 
handikapporganisationerna. 

 

Kontakta Ingrid Hemström på: ingrid.hemstrom@kulturradet.se 

 
 
Lunch 
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Klockan 12 serverades en fräsch buffé och under pausen gavs besökarna möjlighet att låna en fördom i 
Riksutställningars Fördomsbibliotek. 
 

Magnus Wallin visar sina verk om den defekta kroppens smärta som stör 
vår ordning 

 
Magnus Wallin är konstnär och gästprofessor vid Konsthögskolan i Umeå. 
Han är utbildad på Konstakademin i Köpenhamn med inriktning på skulptur 
och installation. 1996 började han arbeta med video och 3D-animation. Han 
har själv en mindre skada sedan födseln och upplever att han befinner sig i en 
gråzon mellan att vara en handikappad kropp och en vardaglig kropp. Han 
jobbar med den utsattes villkor och position i sina verk och tar bland annat sin 
utgångspunkt i den anatomiska historien om den defekta och smärtande 
kroppen. Genom 3D-animationen använder han fiktion och starka känslor som 

förstärks av en ljudbild som tydliggör det fysiska i form av till exempel andning och hjärtslag. På detta 
sätt vill han problematiserar vår tids normativa kroppsuppfattning. 
 
Magnus Wallin berättar om inspirationen till sina verk och deras budskap. Han visar diabilder på 
historiska teckningar som fungerat som förlagor till animationernas karaktärer och visar på metaforer. 
Bland annat har han hämtat inspiration från Hieronymus Bosch och den nazistiska kroppskulten. 
Sedan visar han sina 3D-installationer Physical Paradise, Exit, Limbo, Skyline, Exercise Parade och 
Anatomic Flop. 
 

Kontakta Magnus Wallin på: magnus.wallin@zeta.telenordia.se 
 
 

Lennart Lindkvist och Finn Petrén om EIDD och Design för Alla 
 

Lennart Lindkvist har varit verksam inom EIDD Sverige sedan 1995/1996. 
På 1960-talet var han chefredaktör för tidskriften Form och under åren 1973-
1995 arbetade han som chef för Föreningen Svensk Form.  
 
Svensk handikappdesign föddes på 1960-talet  
Många av de frågor som EIDD – European Institute for Design and 
Disability – arbetar med idag blev aktuella i Sverige redan på 1960-talet. Det 
skedde i samband med studentupproret 1968 då studenterna på design-
skolorna tog över undervisningen. De skandinaviska designstuderandes 
organisation startade sommarseminarier där ämnet design för handikappade 

ingick.  
– Under den här perioden formgav en designelev också den handikappsymbol som senare blev antagen 
som internationell symbol. Fokusköket, som kan anpassas individuellt, presenterades hösten 1968 i ett 
temanummer av Form, liksom Permobilen, griptången med pistolgrepp och funktionella kläder, säger 
Lennart Lindkvist. 
Samtidigt startade även Handikappinstitutet, som idag heter Hjälpmedelsinstitutet, och det blev 
avgörande för designutvecklingen. Handikappinstitutet finansierade de nya hjälpmedlen genom 
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statliga anslag och försökte få dem i produktion. 1969 startade det legendariska designkontoret 
Ergonomidesign som sedan dess varit inblandad i nästan allt som hänt på det här området.  
– Även ICSID2 – den internationella organisationen för världens designföreningar – var tidigt 
intresserad av de här frågorna och uppmärksammade svensk handikappdesign vid konferenser under 
1970-talet. Design för funktionshindrade blev en svensk designspecialitet som spreds och 
marknadsfördes utomlands. Bland annat genom Svensk Forms specialutställningar som visades i åratal 
i olika länder, berättar Lennart Lindkvist. 
 
Så grundades EIDD i världen och i Sverige 
EIDD grundades 1993 av den irländske industridesignern Paul Hogan. EIDD Sverige3 bildades hösten 
1996 och är en ideell organisation som fungerar som ett nätverk för formgivare, industridesigner, 
arkitekter, planerare på olika nivåer, ideella organisationer, skolor, företag och myndigheter. Visionen 
är ett samhälle där tillgänglighet och användbarhet för alla är en naturlig kvalitet i all planering och 
utformning av offentliga miljöer, byggnader, tjänster och bruksföremål. Det finns tre arbetsgrupper 
inom EIDD Sverige, som arbetar med byggd miljö, industridesign respektive utbildning. Den senare 
gruppen har till exempel genomfört ett treårigt utbildningsprojekt på alla Sveriges nio högskolor som 
arbetar med arkitektur och industridesign. EIDD Sverige anordnar också många konferenser. 
– I vårt politiska arbete har vi varit inriktade på design och tillgänglighet och det var en seger när man 
i den nationella handlingsplanen för handikappolitiken i Sverige slog fast att Design för Alla bör 
genomsyra statens arbete inom arkitektur, formgivning och design, säger Lennart Lindkvist. 
 
Sammanfattning Lennart Lindkvist 

• Många av de frågor som är aktuella inom området ergonomisk design och design för funktionshindrade 
väcktes till liv i Sverige redan på 1960-talet. 

 

• EIDDs vision är ett samhälle där tillgänglighet och användbarhet för alla är en naturlig kvalitet i all 
planering och utformning av offentliga miljöer, byggnader, tjänster och bruksföremål. 

 

• EIDD Sverige bildades hösten 1996 och är en ideell organisation som fungerar som ett nätverk för 
formgivare, industridesigner, arkitekter, planerare på olika nivåer, ideella organisationer, skolor, företag 
och myndigheter. Läs mer om EIDD Sverige på www.designforalla.se. 

 

Kontakta Lennart Lindkvist på: lennart@jld.se
 
 

 
På 1970-talet arbetade Finn Petrén på Arbetsmarknadsdepartementet och sedan 
i Nordiska ministerrådet under 25 år. Under hela perioden har han haft en 
proaktiv roll i utvecklingen av konceptet Design för Alla. Sedan hösten 2005 
arbetar han heltid med projektet DESIGN FÖR ALLA.SE. 2004 efterträdde h
Lennart Lindkvist som ordförande för EIDD Sverige, och är sedan 2003 också
Vice-President i den europeiska moderorganisationen. 

an 
 

                                                

 
Projektet DESIGN FÖR ALLA.SE 

Projektet DESIGN FÖR ALLA.SE startade under designåret 2005. Det ägs av EIDD Sverige och 
genomförs i samarbete med Stiftelsen Svensk Industridesign, Handisam och HSO – Handikappför-

 
2 International Council of Societies of Industrial Design (ICSID) är en icke vinstdrivande och opolitisk organisation. ICSID har ca 
150 medlemsorganisationer och medlemsföretag från över 50 länder, och nästan 150 000 professionella yrkesutövare inom 
designområdet. För mer information se www.icsid.org 
3 EIDD Sverige är en av 16 nationella medlemsorganisationer som ingår i European Institute for Design and Disability (EIDD). 
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bundens samarbetsorgan. Huvudfinansiär för projektet är Allmänna arvsfonden. Projektets mål är 
kopplat till den nationella handlingsplanen som säger att Sverige år 2010 ska vara ett mer tillgänglig 
samhälle för alla. 
– Projektet kommer att ge ett kraftfullt stöd till alla dem som vill, och måste, arbeta med att 
förverkliga det som står i handlingsplanen, säger Finn Petrén. 
Arbetet går ut på att skapa design för mänsklig mångfald och allas delaktighet och innefattar ett 
hållbarhetsperspektiv. En av utmaningarna för projektet är att visa att Design för Alla är mer än ett 
handikappolitiskt begrepp. Det är i grunden ett designbegrepp med stor räckvidd. Man kan läsa mer 
om detta i dokumentet The EIDD Stockholm Declaration. Projektet DESIGN FÖR ALLA.SE har tre 
huvudmålgrupper som utgörs av (1) allmänheten, (2) den politiska nivån och näringslivet som kan 
sammanfattas som beställare samt (3) utförare i form av planerare, arkitekter och designer. 
 
Från ord till handling 
Projektet ska ta konceptet Design för Alla från ord till verkstad i form av en nationell kraftsamling. På 
det sättet ska Sverige bli en internationell förebild. Projektet har två huvudspår:  
(1) Det ena är att genom praktiska exempel visa vad Design för Alla kan innebära. De praktiska 
exemplen tas fram genom nationella samverkansprojekt. Tio sådana projekt har redan etablerats. De 
handlar bland annat om stadsmiljöutveckling, kollektivtrafik, kulturarvsbyggnader, museum, 
utbildningsanordnare, arbetslivet, IT och produktutveckling. Samverkansprojekten ska fungera som 
inspirerande exempel och fokus ligger på designprocessen – hur man gör och vad som avses med 
Design för Alla. Det går att läsa om dem på hemsidan www.designforalla.se. 
(2) Det andra huvudspåret är en kommunikationskampanj som drar igång hösten 2006. Den tar ut-
gångspunkt i kampen mot genomsnittets hegemoni inom samhällsplaneringen och vid utformningen 
av offentliga miljöer, tjänster och produkter.  
– Så mycket i samhället formas idag för en genomsnittsmänniska men morgondagens planering, 
arkitektur och ergonomi måste utgå från den mänskliga mångfalden, säger Finn Petrén. 
 
Sammanfattning Finn Petrén 

• Projektet DESIGN FÖR ALLA.SE startade 2005 och ägs av EIDD Sverige och genomförs i samarbete 
med Stiftelsen Svensk Industridesign, Handisam och HSO – Handikappförbundens samarbetsorgan. Läs 
mer på sidan www.designforalla.se 

 

• Projektets mål är kopplat till den nationella handlingsplanen som säger att Sverige år 2010 ska vara ett 
mer tillgänglig samhälle för alla. 

 

• Projektet kommer att ge ett kraftfullt stöd till alla dem som vill, och måste, arbeta med att förverkliga det 
som står i handlingsplanen 

 

• Projektet har två huvudspår: Det ena är att genom praktiska exempel visa vad Design för Alla kan 
innebära. Det andra huvudspåret är en kommunikationskampanj som drar igång hösten 2006. 

 

Kontakta Finn Petrén på: finn.petren@designforalla.se 
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Torbjörn Ågren och Maria Dalhed från Vasamuseet om museipedagogik 
för långvarigt sjuka barns rehabilitering 

 
 Maria Dalhed och Torbjörn Ågren arbetar som 
museipedagoger på Vasamuseet, som är ett av tre museer 
på Statens maritima museer. De berättar om ett försök som 
gjordes i samarbete mellan Astrid Lindgrens barnsjukhus4 
och Vasamuseet. 
 

Samarbete med andra aktörer 
I Vasamuseets pedagogiska verksamhet är utgångspunkten 
att arbeta utifrån brukarens perspektiv och att vara i 

ständig dialog med besökarna. Precis som många andra museer har Vasamuseet framför allt arbetat 
med skolan som motpart men på senare tid har museet ställt sig frågan om vilka andra aktörer som 
skulle kunna ta del av den pedagogiska verksamheten. 
– Till exempel har vi arbetat med IOGT och PRO för att komma i kontakt med äldre och med äldre 
människors lärande, säger Torbjörn Ågren. 
Ett försök att arbeta med rehabilitering kom till stånd i ett samarbete med Astrid Lindgrens 
barnsjukhus. Torbjörn Ågren kom i kontakt med sjukhuset år 2000 när hans son drabbades av en 
hjärnblödning. Då träffade han överläkaren Bo Eriksson som leder ett rehabiliteringsteam för barn och 
unga med förvärvade hjärnskador. I teamet ingår läkare, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, logopeder, 
kuratorer och pedagoger. Teamet bygger på ett helhetstänkande som inkluderar både det sjuka och det 
friska hos patienterna. 
– Sedan tidigare arbetade teamet med musik och dans och Maria Dalhed och jag började fundera på 
om vårt museipedagogiska synsätt skulle kunna spela en roll i rehabiliteringen. Tillsammans med Bo 
Eriksson och en av rehabteamets specialpedagoger, Wern Palmius, planerade vi en försöksverksamhet, 
säger Torbjörn Ågren. 
 
Open House på sjukhuset 
Maria Dalhed och Torbjörn Ågren kom att arbeta utifrån ett Open House-koncept och besökte sjuk-
husskolan under tre dagar. De riggade ett av sjukhusets rum med ett segel som luktar tjära, svarta tyger 
och spotlights så att det skulle bli stämningsfullt. De hade också med det pedagogiska material som 
kallas för ”Båtsmanskistan”. Den innehåller repliker av föremål från Vasa, saker man kan smaka, lukta 
och känna på. Med hjälp av materialet kan man dramatisera och uppleva historien.  
– Vi vill inte bara jobba med intellektet och prata utan barnen ska få uppleva med sina kroppar och 
sinnen. Vi började med att spela och berätta och sedan fick de göra saker, säger Maria Dalhed. 
Det kom ganska många barn i olika åldrar tillsammans med någon av sina föräldrar. 
– Det var egentligen ingen skillnad att arbeta med dem jämfört med andra barn. För mig var det 
oerhört lärorikt och det var skönt att kunna jobba med det friska i de här barnen. Vi var ju inte där som 
behandlare utan som pedagoger, säger Maria Dalhed. 
 
 
 

                                                 
4 Överläkaren Bo Eriksson på Neuropediatriska avdelningen på Astrid Lindgrens sjukhus skulle också medverkat som talare 
men hade fått förhinder den här dagen.  
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Rehabskola Haga kom till Vasamuseet 
Kontakten med Astrid Lindgrens sjukhus ledde också till ett samarbete på Haga Rehab Station (där 
även Spinalis håller till). Där fanns ett projekt som hette Rehabskola Haga för barn med förvärvade 
hjärnskador. Skolan var ett slags ”sluss” från sjukhuset på vägen tillbaka till den vanliga skolan (Idag 
är projektet nedlagd). 
– Vi tog med oss ”Båtsmanskistan” till Rehabskola Haga och diskuterade med barnen om vad historia 
är. Vi utgick från deras intressen och behov och bjöd in dem till museet, säger Maria Dalhed. 
I utvärderingen sa skolans lärare sedan att det allra viktigaste med samarbetet hade varit att barnen fick 
uppleva att de kunde ta sig till en ny och spännande miljö och att de orkade möta nya människor. Det 
är stora steg för de här barnen att ta.  
Sammanfattningsvis menar Torbjörn Ågren att försöket har givit dem som museipedagoger en ny 
erfarenhet av att gå ut i samhället och möta brukarna på deras villkor. Det har också väckt nya frågor 
om museernas samhällsroll. 
 
Sammanfattning Torbjörn Ågren och Maria Dalhed 

• Vasamuseet och Undervisningsenheten på Statens maritima museer har på senare tid ställt sig frågan 
om vilka andra aktörer, än skolan, som skulle kunna ta del av museets och myndighetens pedagogiska 
verksamhet. 

 

• Två av Vasamuseets pedagoger arbetade tillsammans med sjukhusets pedagoger utifrån ett Open 
House-koncept och tog med pedagogiskt material till Astrid Lindgrens barnsjukhus. Barnen fick uppleva 
historien om Vasa med både sitt intellekt och med sina sinnen. 

 

• Vasamuseet hade också ett kort samarbete med Rehabskola Haga. Sammanfattningsvis har de båda 
insatserna lett till att museipedagogerna fått nya erfarenheter av att använda museet som en resurs i ett 
rehabiliteringsarbete och att som kulturinstitution finnas ute i samhället och möta brukarna på deras 
villkor.  

 

Kontakta Torbjörn Ågren på: torbjorn.agren@maritima.se   Kontakta Maria Dalhed på: maria.dalhed@maritima.se 
 
Sari Nykvist om civilolydnad som ett sätt att uppmärksamma 
bristen på tillgänglighet 
 

 

Sari Nykvist är journalist och just nu verksam som redaktör för STILs5 tidning 
Stiletten. I höst väntar ett nytt jobb på SHIA6 där hon kommer att arbeta med 
funktionshinderfrågor i ett internationellt perspektiv. Sari Nykvist blev känd för 
många svenskar år 2005 som reporter i CP-magasinet och som värd i P1:s 
program Sommar. 
 
För lite har hänt i praktiken 
Sari Nykvist föddes med en CP-skada 1973. Hon tycker att Sverige är bra på att 

ta fram handlingsplaner, program och lagar som ger personer med funktionshinder rättigheter. Men 
alldeles för lite händer i praktiken. 
– Min dröm har tidigare varit att jag, före min 40-årsdag, ska kunna åka med kollektivtrafiken som alla 
andra. Men det tror jag inte kommer att vara möjligt. Fast jag är ändå inte lika pessimistisk som jag 
varit, utan ser att det faktiskt börjar hända en del positiva saker, säger Sari Nykvist.  

                                                 
5 STIL – Stiftarna av Independent Living – är en del av den internationella medborgarrättsrörelsen för människor med 
funktionshinder. 
6 SHIA är Svenska Handikapporganisationers Internationella Biståndsförening. 
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Mötte ett exkluderande samhälle 
Det var i sjuårsåldern som Sari Nykvist började märka att hon inte blev behandlad som alla andra. Då 
kunde kompisarna börja i skolan i området och åka buss dit. Det kunde inte Sari eftersom skolan inte 
var anpassad och hon var tvungen att ta färdtjänst. 
– Det var då jag började inse att även om min närmaste omgivning behandlade mig som alla andra så 
fanns det ett samhälle som inte klarade av att möta mig som den funktionshindrade medborgare jag är, 
säger Sari Nykvist. 
I skolan började hon i RH-klass – alltså en liten klass för personer med rörelsehinder – och gick i den 
till sjätteklass. I högstadiet integrerades hon i en vanlig klass men började sedan på Skärholmens 
riksgymnasium som är ett gymnasium för unga med rörelsehinder. Sari Nykvist tycker att tanken med 
RH-klasser egentligen är god eftersom de mindre klasserna ska ge rörelsehindrade elever en bättre 
chans att hinna med. Men liksom Riksgymnasiet innebär de i praktiken att man hamnar ”vid sidan av” 
och finns i ett alternativt samhälle.  
– Men det värsta var ändå att jag kände att jag inte fick samma kvalitet på min utbildning. För att 
kunna söka till högskolan och känna att jag kunde lika mycket som mina icke-funktionshindrade 
vänner gick jag därför på Komvux i drygt två år. 
 
Civil olydnad som metod för att föra fram sitt budskap 
Sari Nykvist gick med i Förbundet Unga Rörelsehindrade och det kom att betyda väldigt mycket för 
henne. Där träffade hon andra och började diskutera hur de kunde agera för att få omvärlden att lyssna 
och förstå att funktionshindrade själva måste få vara med och sätta sin agenda. 
– Vi kom fram till att civilolydnad kunde vara en bra väg att gå. 1995 genomförde vi vår första aktion 
och jag märkte att det fungerade skitbra! Vi blockerade en buss i protest mot den otillgängliga 
kollektivtrafiken och de som hade tänkt åka med bussen insåg genast vårt problem. Dessutom fick vi 
uppmärksamhet i media och väckte en debatt om diskriminering, säger Sari Nykvist. 
Även polisen fick sig en tankeställare under de här aktionerna för de är inte så vana vid att funktions-
hindrade personer gör något som är brottsligt. 
– Poliserna fick konfronteras med sina egna föreställningar om funktionshindrade som oförmögna 
stackare. Det tog faktiskt ett tag innan de överhuvudtaget vågade ta i mig och ta bort mig från bussen. 
När de sedan väl hade gjort det så insåg de att det inte gick att få in mig och min rullstol i polisbilen. 
Så de beställde färdtjänst! Det ledde till att vi fick vänta i 40 minuter och sedan eskorterades jag och 
mina vänner av polisen – i varsin färdtjänstbil – till våra hem! För polisen blev osäkra på om polis-
stationen var tillgänglig, säger Sari Nykvist.  
 
Utbildade sig till journalist 
Under tio års tid genomförde Sari Nykvist aktioner i civil olydnad. Men efter ett tag kände hon att hon 
inte bara vill bli förknippad med detta. Hon började läsa på Poppius journalistskola och fick sedan 
jobb på STIL som redaktör för webbtidningen Stiletten.  
– Mitt mål med tidningen har varit att den ska lyfta fram funktionshindrades egna röster och att läsarna 
ska få kunskap om funktionshinder. Till exempel handlar det senaste numret och kultur och funktions-
hinder. Den innehåller bland annat en artikel som handlar om hur funktionshindrade framställs på film, 
berättar Sari Nykvist. 
Förra hösten arbetade hon också med CP-magasinet som sedan tilldelades Stora journalistpriset.  
– I CP-magasinet använde vi humor för att få fram vårt budskap. En av sakerna som gjorde att CP-
magasinet blev bra var att vi funktionshindrade själva bestämde vad som skulle lyftas fram och hur det 
skulle presenteras, säger Sari Nykvist.  
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Hennes slutpoäng är att funktionshindrade alltid ska ha rätt att företräda sig själva i frågor som rör 
dem själva. Hon uppmanar alla att ta med funktionshindrade i dialogen – inte för att det ska se 
politiskt korrekt ut – utan för att personer med funktionshinder är experter på vad de själva vill, kan 
och behöver. 
 
Sammanfattning Sari Nykvist 

• Sari Nykvist tycker att Sverige är bra på att ta fram handlingsplaner, program och lagar som ger 
personer med funktionshinder rättigheter. Men alldeles för lite händer i praktiken. 

 

• Under tio år har Sari Nykvist genomfört aktioner i civil olydnad för att lyfta frågor om tillgänglighet i 
medier och samhällsdebatt.  

 

• Sari Nykvist uppmanar alla att ta med funktionshindrade i dialogen – inte för att det ska se politiskt 
korrekt ut – utan för att personer med funktionshinder är experter på vad de själva vill, kan och behöver. 

 

Kontakta Sari Nykvist på: sari.nykvist@chello.se 
 

Avslutande ord från Carina Ostenfeldt 
Seminariedagen avrundades med en paneldebatt där de medverkande talarna fick svara på frågor från 
publiken. Carina Ostenfeldt avslutade sedan med några ord om makt, motstånd och om att återerövra – 
”reclaima” – rätten att vara med och skapa och beskriva sin verklighet.   
– Att människor kan ta sig in och ut i offentliga lokaler och röra sig mellan museets våningsplan, 
besöka toaletten, butiken, caféet och få information i ett användbart format, är självklarheter om man 
följer lagen. Men precis som frågor om genus, etnicitet och klass handlar tillgänglighetsfrågan i grund 
och botten om makt och osynliggörande, säger Carina Ostenfeldt. 
Därför måste man titta på de processer som upprätthåller över- och underordning och som skapar 
”andrefiering”.  
– Det gäller alltså att ändra perspektiv vilket också innebär att den egna positionen måste omvärderas 
och att låta andra berättelser kliva fram. Och det är inte alltid en lätt process, menar Carina Ostenfeldt. 
Hon ställer frågan om vem som skriver historien på det här området. En del tillhör det medicin 
historien, annat är, vårdideologins historia och den inbegriper även alla de yrkesgrupper som arbetar 
med dessa frågor och skrivs därför tillsammans med dessa.  En del av historien tillhör  folkhemmets 
historia med sina sorteringens mekanismer av ”vi” och ”dom”? Annat ät är organisationernas historia. 
Men det är också individernas historia.  
– Alla dessa perspektiv finns tillsammans. Och jag tror man måste låta det vara polyfont och låta flera 
röster höras och blandas för att de ska kunna konfronteras med varandra, säger Carina Ostenfeldt.  
 
Makt föder motstånd 
Den som kan beskriva verkligheten har också makt. Men all maktutövning ger upphov till olika former 
av motstånd. 
– Kanske kommer man vidare genom att titta på strategier för återerövringen – alltså ”reclaimandet” –  
av problemformuleringen, säger Carina Ostenfeldt. 
Hon avslutar med att säga att arbetet med tillgänglighetsfrågor inte krånglar till, fördyrar eller 
försvårar. Men det ställer nya frågor som går långt utöver trösklar och andra fysiska hinder. Det 
utmanar verkligheten och positionerna och visar på de koder som upprätthåller och återskapar makt 
genom bland annat osynliggörande. 
 
Text: Annika Blom  Foto: Karl-Olof Bergström  
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