
 
 

 
 
 
 
 

Hundratusen rullar fram i Sverige 
Det enda som stoppar rörelsehindrade är omgivningen 

 
 

Om två år ska Stockholm vara världens tillgängligaste huvudstad. Men 
ledaren för projektet tror inte de hinner bli klara i tid. De engagerade 

arbetar i motvind och rörelsehindrade landet runt har fått nog. 

Hur hanterar man en verklighet där man hela tiden möter motgångar? 
Martin Ekman anser att det krävs självförtroende för att övervinna dem. 

Demonstranterna i Marschen för tillgänglighet har istället valt  
synlighet som sitt vapen. 
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Lagförslag väcker vrede 
 

Den nya diskrimineringslagstiftningen upprör inte bara handikappförbunden. Även 

oppositionspartierna är kritiska mot regeringens beslut. De har nu lagt fram 

motioner för att få till en förändring. Under tiden växer ilskan bland de 500.000 

rörelsehindrade runtom i landet. 

 

För sjätte året i rad genomför organisationen Marschen för tillgänglighet en 

demonstration. Men i år kommer den bli mer omfattande än den varit tidigare år. Fler 

städer slöt upp efter att regeringen lyft ut otillgänglighet som grund för diskriminering ur 

propositionen på en ny diskrimineringslag. Detta trots att diskrimineringskommitén 

rekommenderat motsatsen. 

— Den tydligaste formen av diskriminering som personer med rörelsehinder utsätts för 

är diskriminering på grund av bristande tillgänglighet. Den nya 

diskrimineringslagstiftningen tar alltså inte fasta på det största problemet, säger Roland 

Håkansson, förbundssekreterare på De Handikappades Riksförbund. 

Rörelsehindrade stängs i dagsläget ute från delar av samhället. Något så litet som en 

trappa kan orsaka stora problem. Riksdagshusets huvudentré är ett praktexempel på 

undermålig tillgänglighet. I och med att otillgänglighet lyftes ur som grund för 

diskriminering blir det fortsatt inga konsekvenser för de som väljer att inte anpassa sina 

byggnader för alla samhällsgrupper. 

Oppositionspartierna har lagt fram tre motioner där de ställer krav på regeringen att 

arbetet med tillgänglighet ska prioriteras. Målet att förbättra tillgängligheten för 

rörelsehindrade sattes upp av socialdemokraterna när de ledde Sverige. De är nu rädda att 

regeringens beslut ska bromsa utvecklingen. 

— Vi hade som mål att det skulle bli mycket bättre år 2010 och det är ju ett beslut som 

ligger. Diskrimineringskommiténs förslag var att det skulle få komma med. Vi är oroliga att 

man tappar fart för det är ju inte så långt kvar, säger riksdagsledamot Ann-Christin 

Ahlberg, en av de socialdemokrater som skrivit under den ena motionen. 

 Regeringen skyller på tidsbrist och dåligt underlag när de ifrågasätts av 

handikappförbunden. De menar på att tillgänglighetsfrågan inte blivit tillräckligt utredd. 

Socialdemokraterna menar å andra sidan att regeringen bara försöker förhala arbetet för ett 

tillgängligare samhälle ytterligare. Utredningar har pågått i 20 års tid.  
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Lagförslaget är tänkt att ge ett starkare skydd mot diskriminering. Tidigare hade Sverige 

sju olika lagar, dessa slås nu ihop till en enda. Den nya lagen kommer verka inom fler 

samhällsområden än sina föregångare och utökas med två nya diskrimineringsgrunder. Men 

otillgänglighet är inte en av dem. Beslutet blev ett bakslag för handikappförbunden som 

satt sin tilltro till att den nya regeringen skulle genomföra det som socialdemokraterna 

tidigare år misslyckats med. 

— Vi känner en våldsam frustration och besvikelse eftersom vi väntat på det här under 

flera årtionden. Det var sagt att det skulle finnas med i förslaget. Först i en senare 

behandling så blev det uppenbart för oss att det inte fanns med, säger Roland Håkansson. 

Redan före jul försökte De Handikappades Riksförbund påverka regeringen genom att 

dela ut flygblad. De ville även genomföra ett seminarium i riksdagen men det fanns inte 

tillräckligt många intresserade riksdagsmän. Nu kommer de istället demonstrera.  

Tidigare år har det genomförts demonstrationer för tillgänglighet i tre kommuner. På 

grund av besvikelsen över lagförslaget har skaran nu utökats med ytterligare tolv 

kommuner och ett flertal mindre orter. 

Enligt integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni ska frågan om 

otillgänglighet som grund för diskriminering vara utredd innan nuvarande mandatperiod 

går ut. 
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Mot alla odds 

 

Livet kan förändras på bara bråkdelen av en sekund. Sjukdomar och olyckor går det 

att läsa om i medierna varje dag. Men ingen vet hur Jan Karlssons liv förändrades. 

 

Klockan hade passerat midnatt. Mörkret från gatan stängdes ute när Jan Karlsson lät 

porten till trappuppgången glida igen. Han gick långsamt upp för trapporna mot sin väns 

lägenhet. I handen rasslade nyckelknippan. Kvällen med kompisarna på Grand Garbo hade 

varit riktigt lyckad. Han satte nyckeln i låset för att vrida om. Sedan blev allting svart. 

 

Det är nu 16 år sedan Jan Karlsson, då 29 år gammal, fick en smäll i bakhuvudet. 

Eftersom det var halt ute tror familjemedlemmar att han kan ha halkat i trappuppgången. 

Själv minns han inte vad som hände. Idag är han halvsidesförlamad och sitter i rullstol. Han 

behöver hjälp dygnet runt men lever under omständigheterna ett gott liv i sin lägenhet i 

Stockholm. 

— Jag tyckte det var jobbigt med sällskap dygnet runt i början. Men nu har jag vant mig 

och saknar dem när de inte är här, säger Jan Karlsson. 

Han sitter tillbakalutad i sin soffa och småler. Håret skiftar i grått. Det skapar en fin 

kontrast mot hans unga blåa ögon. Bredvid soffan står rullstolen parkerad. Han kommer 

förmodligen få spendera resten av sitt liv i den. Men tack vare hårt slit har han kommit 

längre än vad läkarna någonsin trodde var möjligt. 

 

När Jan anlände till sjukhuset den där natten blev 

han liggandes på en bår. Det fanns inga tecken på 

yttre skador, sjukhuspersonalen gjorde bedömningen

att han skulle kvickna till av sig själv. Efter ett par 

timmar blev hans familj orolig och kontaktade en

läkare. Läkaren upptäckte att huvudet hade fyllts med 

vatten som skapade ett tryck på hjärnan. Jan 

opererades och fick sedan ligga nedsövd i flera v

När han väcktes upp var han förlamad, blind och 

kund

 

 

 

eckor. 

e inte tala. 
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Han har fortfarande svårt med talet men hans personliga assistenter förstår vad han 

säger utan problem. När han talar med okända människor använder han ibland en 

pekplatta.  

— Jag har fortfarande svårt att säga långa ord, säger Jan. 

Innan han lärde sig tala igen använde han sig av teckenspråk. I hans lägenhet ligger ett 

gammalt fotoalbum med bilder på honom där han gör olika symboliska tecken. Det 

användes mest förr när nya assistenter kom till arbetsplatsen. Nuförtiden talar han så pass 

rent att det inte behövs, albumet finns kvar som ett minne över hur långt han kommit.  

 

När han lämnade sjukhuset fick han bo ihop med sin dåvarande fästmö Katrin Rudgård. 

Hon tog hand om honom och deras då tvååriga dotter Emma. De hade hemhjälp ett par 

dagar i veckan. Men det blev för tungt för henne så Jan Karlsson flyttade till egen lägenhet. 

Katrin började arbeta som personlig assistent hos Jan. 

Läkarna sa att Jans framtidsutsikter såg mörka ut. De trodde aldrig han skulle återhämta 

sig så bra som han gjort. Synen har han fått tillbaka och även en del rörelseförmåga i 

armen. Från början kunde han inte kontrollera den, det var så kallade spastiska rörelser. 

Nuförtiden kan han lyfta en hantel på 2,5 kilo med samma arm som han aldrig mer skulle 

kunna använda.  

Jan styrketränar en gång i veckan, simmar en gång i veckan och går på daglig verksamhet 

fyra dagar i veckan. På den dagliga verksamheten får han social träning bland andra brukare 

och får även göra övningar med hjälp av en dator. All träning tar upp en stor del av hans liv 

och det kan vara tungt ibland. För att komma igång lyssnar han mycket på musik.  

— Har jag en dålig dag och får lyssna på mina favoritlåtar så tar det inte lång stund 

innan jag är glad igen, säger han. 

Musiken har alltid varit en viktig del i Jans liv, den har fått honom på gott humör. 

Nuförtiden fungerar den även som en sporre. Han blir motiverad att stiga upp på 

morgonen. I sommar ska han dock ta det lite lugnare. Den enda träning han tänker ägna sig 

åt blir simning. En utlandssemester står högst upp på planeringen och sedan en kort visit 

till Dalarna. Den tunga träningen får vänta till hösten. 

  

6 
 



Här är motvind medvind 

Om fyra månader går kappseglingen i Paralympics av stapeln. Då ska alla 

förberedelser vara klara och tävlingsinstinkten på topp. Tills dess ligger team 

Fresk/Jacobsson i hårdträning. 

 

Hon har väntat i en timme nu. Klockan börjar 

närma sig tolv. I vattnet ligger segelbåtar 

uppradade. De låter sina fendrar försiktigt slå mot 

bryggan för varje våg som rullar in, ett lugnande 

knarr och ett till. Det är ett grått täcke som slutit 

sina isande armar kring Saltsjöbaden denna 

vårförmiddag.  

Längst ut på bryggan sitter Birgitta Jacobsson och fryser.  

Hon väntar på sin kappseglarpartner. Blåsten får hennes kortklippta blonda hår att 

frekvent skymma sikten för henne. Men ansiktet avslöjar ingen irritation. Tvärtom. Med 

läpparna formade i ett vagt leende påminner hennes väsen om Mona Lisa. Bakom hennes 

rygg skymtar Skota Hems röda klubbstuga. När den iskalla vinden gör ännu ett försök att 

färga hennes öron kräftröda får hon nog och sätter hon på sig en svart mössa.  

— Anders! Hur länge kan ni stanna, undrar Birgitta Jacobsson. 

En påpälsad kille i svarta solglasögon tittar upp ur båten. Han är tränare på Birgittas 

klubb KSSS, Kungliga Svenska Segelsällskapet. Deras kansli ligger precis bakom Skota 

Hem så han brukar hjälpa till ute på bryggan. Idag har han som uppgift att göra båten redo 

för kappseglingsträning. 

— Jag måste åka klockan ett, säger Anders Bengtsson. 

I båten sitter även tränare Gunnar Hansson och skruvar fast en sits. Också han säger att 

han har kort om tid idag. Men precis då dyker kappseglarpartnern Carl-Gustaf Fresk upp. 

Han tänker inte ens försöka utmana den kyliga vårvinden. Huden gömmer han bakom ett 

par svarta tumvantar och en orange flytoverall. För att vara på den säkra sidan har han även 

tagit på sig en tajt huva under sin svarta mössa. Hela teamet är äntligen samlat. 

 

Alla kan kappsegla 

Sverige har någonstans mellan 20 000 - 30 000 kappseglare i olika former. Ett hundratal 

av dem är rörelsehindrade. Stiftelsen Skota Hem har tagit fasta på att havet är en plats 
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tillgänglig för alla. De arbetar för att personer med rörelsehinder ska kunna ta del av det på 

samma villkor som de utan funktionshinder. De fungerar som ett kunskapscenter för 

klubbar som vill komma igång med verksamhet för rörelsehindrade och de anordnar även 

prova-på segling samt håller egna kurser ute på sin anläggning i Saltsjöbaden. 

— Vårt arbete är viktigt. Framförallt för att möjliggöra segling för den här målgruppen. 

Att det finns någonstans där man lättare kan segla. Vi har hållit på i snart 20 år. Det finns 

mycket samlad erfarenhet här, säger Marie Båge, vikarierande verksamhetsansvarig för 

Skota Hem. 

Birgitta Jacobsson och Carl-Gustaf Fresk har seglat var för sig hos Skota Hem i tio 

respektive 20 år. I januari bestämde de sig för 

att börja kappsegla tillsammans med siktet 

inställt på Paralympics. De kallar sig Team 

Fresk/Jacobsson och representerar Sverige i 

Skud18-klassen.  

Skud 18 är en tvåmansbåt som utvecklats 

för att kunna seglas av alla. Båten kom med 

som paralympisk klass år 2005

bankappseglingen i Peking blir båtens första Paralympics.  

 och 

Idag ska de testa båten för att se så att allt fungerar. Men först måste sitsar skruvas fast, 

styrspakar kopplas in och seglen sättas på plats. Birgitta Jacobsson glider smidigt ner i 

båten. Hennes seglarpartner har en lite annorlunda teknik. Tränare Anders Bengtsson 

knuffar ut bomen till Carl Gustaf Fresk som snabbt omfamnar den med sina armar. Han 

svingar sig ut till båten hängandes i bomen där han sedan släpper taget och faller rakt ned i 

sin sits. 

Det krävs stora förberedelser innan seglare med rörelsehinder kan komma iväg. Marie 

Båge berättar att de kallar detta för bökfaktorn och att denna är större för rörelsehindrade 

kappseglare än för de utan funktionshinder.  

— För den här målgruppen är det lite mer omständligt än för en person utan 

funktionshinder, det är lite fler hinder att övervinna till att bli elitseglare. Därför är det 

viktigt att det finns elitidrottare, så andra rörelsehindrade seglare ser att det faktiskt går, 

säger Marie Båge. 

Och bökfaktorn är med ute på bryggan idag. När Birgitta satt sig tillrätta på sin sits 

börjar den vingla oroväckande fram och tillbaka i takt med vågorna. Hon greppar tag i 

kanten på båten och försöker hålla sitsen stilla.  
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— Ska den verkligen vingla så här Gunnar, säger Birgitta Jacobsson. 

Han sätter sig på knä och rycker lite i delarna som håller sitsen uppe. Tydligen saknas 

det ett stag för att sitsen ska vara stabil. Utan staget så finns det risk för att underredet kan 

gå sönder. Säkerheten går först och den är inte tillräcklig för att Birgitta ska kunna följa 

med i båten. Carl-Gustaf får segla ut med tränaren istället.  

— Vi bestämde oss för att ta fram ett underrede med elmotor på Birgittas sits. Och då 

är man beroende av ett gäng elexperter och och sitsexperter. Så den som sitter i nu är min 

gamla prototyp. Förhoppningsvis har vi stolen användbar när vi åker till Kina för att reka, 

säger Carl-Gustaf Fresk. 

Det blir en kort tur på tio minuter. Väl i hamn igen konstaterar de att båten i alla fall 

fungerar som den ska.  

Varje båt är anpassad efter seglarnas individuella behov. Därför bygger kappseglarna 

själva om sina båtar efter de regler som finns och efter det rörelsehinder de har. Team 

Fresk/Jacobsson är unikt på så sätt att de har mer omfattande rörelsehinder totalt sett än 

sina motståndare. Så deras båt behöver en del större förändringar. Därav är bökfaktorn 

extra stor nu i början.  

För många yngre kan allt pyssel runtomkring leda till att det blir en högre tröskel för att 

satsa på att nå elitnivå. Men de kappseglare som faktiskt tar sig till de större tävlingarna 

fungerar som en inspirationskälla. Birgitta och Carl-Gustaf inser vilken roll deras 

framgångar spelar i rörelsehindrade ungdomars liv. De ser det som en ynnest att få vara 

förebilder och hoppas att fler på så sätt hittar ut till Skota Hems klubbstuga.  

 

Stor förväntan 

Dörren står olåst men därinne är det tomt. Säsongen har inte kommit igång ordentligt 

än. En röd soffgrupp ser inbjudande ut men plötsligt går ett larm igång. Carl Gustaf ringer 

upp Marie Båge. Hon berättar att strömmen gått i hela Saltsjöbaden. Kaffet får med andra 

ord vänta. Teamet slår sig ned vid köksbordet och tar av sig överdelen på sina flytoveraller. 

— Jag tycker det är otroligt viktigt att det finns ett sådant här ställe på första parkett i 

Saltsjöbaden. Men som vänder sig till människor som faktiskt inte skulle kunna segla 

annars, säger Birgitta Jacobsson. 

Stiftelsen Skota Hem bildades 1987 på initiativ av läkaren Claes Hultling och hans 

vänner. Claes Hultling hade brutit nacken och åtdragit sig en ryggmärgsskada. Hans vänner 

handikappanpassade en båt så att han kunde börja segla. På så sätt föddes idén till 

9 
 



stiftelsen. 21 år senare är detta basen för team Fresk/Jacobssons träning inför 

bankappseglingen i Paralympics. 

Bankappsegling går ut på att deltagarna ska segla ett visst antal varv på minsta möjliga 

tid. I banan sitter bojar som båtarna ska runda på en bestämd sida och i en bestämd 

ordning. Oftast består en tävling av ett flertal delseglingar med paus emellan. Seglarna får 

poäng efter placering, och poängen från varje delsegling räknas sedan ihop.  

Det krävs ett bra samarbete mellan seglarna för att allt ska klaffa. Beslut måste fattas 

snabbt, under tiden tickar sekunderna iväg. För att få ett bra samarbete krävs många 

timmar i båten. 

— Vi kommer båda träna ihop men även en och en med Anders och Gunnar, säger 

Carl-Gustaf Fresk. 

När de tränar tillsammans läggs stor vikt på att samarbetet fungerar men även tekniken 

finjusteras. Större delen av teknikträningen sker dock när de tränar var för sig. Båten körs 

fem till sex pass i veckan, fyra av dem seglar de tillsammans. Det blir många timmar träning 

så Birgitta har tagit tjänstledigt från sitt jobb. Carl-Gustaf seglar redan på heltid. Efter 

träningarna åker de hem till sina familjer och läser kappseglingsböcker. Även teorin är av 

stor vikt för att öka på chansen till medaljplacering då varje vindförändring kan vara 

skillnaden mellan vinst och förlust. Men vinst är inte det viktigaste för team 

Fresk/Jacobsson. 

— Självklart satsar vi på att ta en medalj, men jag ser fram emot hela upplevelsen. Resan 

dit, träningen. Det är så fantastiskt att få göra en sådan här satsning i livet, säger Birgitta 

Jacobsson. 

Carl-Gustaf nickar instämmande och förklarar att han seglar bäst som underdog, när 

han inte har några krav på sig själv. Men självklart vore det kul om de fick en plats på 

pallen. 

 

10 
 



”Kunskap och respekt helt enkelt” 

 

Med kunskap kommer självförtroende. Med självförtroende följer framgång. Det är 

Martin Ekmans recept på en bra karriär. 

 

I ett kontorslandskap en trappa upp på Östermalm i Stockholm pågår ett möte. Därinne 

sitter Martin Ekman, konsult från Göteborg, med sina tre kollegor och diskuterar en 

anställningsintervju de hållt i tidigare idag. Sorlet från lunchrummet tränger igenom 

springan från dörren, men deltagarna verkar inte bry sig nämnvärt. Ordlekar och 

facktermer avlöser varandra om vartannat. När mötet är slut doftar rummet svagt av citron 

från räkmackorna som förtärts. 

— Och dagens roligaste kommentar går till Martin för hans inlägg kring fritidsaktiviteter 

kontra kroppshyddor, säger Martins chef Lennart. 

Martin Ekman försvarar sig med att han själv har en stor mage och deltagarna runt 

bordet skrattar glatt när de lämnar rummet. När den sista av dem lämnat rummet vänder 

han rullstolen och stänger dörren, ordentligt denna gången. Först då hörs bilarnas 

brummande svagt från utsidan. 

—Jag är väldigt lik min bror både som person och vad gäller humor. Jag har nog ärvt 

mitt sinne för humor, säger Martin Ekman. 

Han har glasögon på sig. Men hans sätt att 

använda dem för tankarna till före detta 

statsministern Göran Persson. När Martin 

berättar känsliga bitar eller saker han brinner 

plockas glasögonen av, som för att markera 

tyngden i det han säger.  

Han har suttit i rullstol sedan barnsben. 

Läkarna tror att han blev förlamad under en operation på grund av den 

ryggmärgsbedövning han fick. Men det är inget som kunnat bevisas. Då var han bara sex

månader gammal. Idag tillhör han de röre

 

lsehindrade som lyckats slå sig fram på 

arb

 tror det är därför jag 

lyckats bättre än de flesta andra i min situation, säger Martin Ekman. 

etsmarknaden. 

— Jag har ett orubbat, stentufft självförtroende. Det självförtroendet bygger på att jag är 

ganska duktig på det mesta, och det i sig skapar ju självförtroende. Jag
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te samma uppväxt som andra 

Efter en att ha läst till civilingenjör på handelshögskolan i Göteborg inledde han sin 

karriär på länsstyrelsen i mitten av 70-talet. Där arbetade han med nedläggningen av varve

i Göteborg och Uddevalla. Tio år senare skaffade han sig en landskanslistutbild

övergick till att arbeta på skattemyndigheten. Men när det började talas om en 

omorganisation 1992 satte sig Martin ned och analyserade sitt liv. Ha

h länge kring vad han kunde tänka sig att arbeta med inom skatt. 

— Då resonerade jag så här. Antingen slutar jag eller ock

älla. Jag valde att ta steget att sluta, säger Martin Ekman. 

Beslutet blev livsavgörande. Han startade egen firma och har sedan dess arbetat som 

ekonomisk konsult inom en rad olika branscher. I dagsläg

h en mängd mindre bolag som han gör boksluten för.  

— Man kan känna så här när man sitter och tänker. Jag har inte gjort så mycket 

egentligen. Men då när man tänker att man jobbat inom filmbranschen, tidningsvärlden, 

-området och en massa annat. Ah då har man gjort en del i alla fall, säger Martin Ekman.

Plötsligt börjar mobiltelefonen vibrera på bordet. Han ursäktar sig och förklarar att de

är kunder som ringer och vill fråga saker. Som egen fö

kt att svara i telefonen men det tär på familjelivet. 

— Min familj tycker det är tråkigt att jag svarar i min ar

ällen. Arbetsdagen tar aldrig slut, säger Martin Ekman. 

I hans jobb ingår det att träffa och hålla kontakten med många nya bekanta. Martin 

mycket och väl om självförtroende i

eptet på den framgång han haft. 

— Alla reaktioner jag har fått under årens lopp från människor jag precis träffat har 

varit i princip att de inte ens funderade på att jag satt 

ror på just självförtroendet, säger Martin Ekman.  

Vid de tillfällen då tillgängligheten på arbetsplatserna är undermålig så är ha

för att be om hjälp. Han förklarar det med att självförtroendet har gjort så att 

tillgänglighetsproblem inte längre är några egentliga problem. Han känner sig inte beroende 

av någon. Uppstår det en knepig situation så frågar

h får på så sätt hjälp på ett professionellt plan.  

Allt går tillbaka till hans uppväxt och det bagage han har med sig i ryggsäcken. Efter 

operationen bodde han ensam på sjukhus under lång tid. Sina första två år spenderade han
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på barnsjukhuset i Göteborg, därefter bodde han på Apelviken i Varberg. Föräldrarna var 

och hälsade på varannan vecka. Tanken var att han skulle lära sig gå och till slut tillfriskna

Men det gick inte så bra som det var tänkt så vid sju års ålder fick han flytta hem

. 

 till sina 

för

örtroende har ju också gjort att jag 

kunnat bita ifrån på resans gång, säger Martin Ekman. 

Ha

 

må

 

 på att han skulle ha upp mig i alla fall. Och det lyckades till 

slu

at en 

ker det är 

ig genom att han hittar en ingång på baksidan eller så får någon komma ut och hjälpa 

till

roblem han stöter på och tror 

int

en. 

Jag skulle aldrig anställa mig själv om jag hade varit personalchef, säger Martin Ekman. 

äldrar i Fiskebäck. Han gick i vanlig skola och tog sig dit med hjälp av taxi. 

— Jag har aldrig levt i en situation där du har den där tycka synd om mentaliteten och 

jag har aldrig spelat på den heller. Kunskaper och självf

 

n har sina egna lösningar 

Kontoret han är på idag är en av de arbetsplatser han jobbar på som har sämst 

tillgänglighet. Här befinner han sig två till tre dagar i veckan. För att ta sig in i byggnaden

ste Martin ta sig upp för tre trappsteg med rullstolen. Något som är fysiskt omöjligt.  

— Idag var det lille Johan som fick dra upp mig, han är inte sådär jättestor. Han hade

fullt sjå men han gav sig fan

t, säger Martin Ekman. 

På hissen i trappuppgången utanför dörren till Martin Ekmans kontor sitter en lapp 

adresserad till hyresgästerna. ”HISSEN FÅR INTE ANVÄNDAS”. Om kontoret leg

våning upp hade lille Johan förmodligen mött sin överman idag. Martin tyc

oförsvarligt när företag och myndigheter väljer kontorslokaler som inte är 

handikappanpassade. När han ska ut till nya arbetsplatser tar han reda på hur 

rullstolsanpassad miljön är. De gånger då det finns ett tillgänglighetsproblem brukar det 

lösa s

.  

Men han trivs bra med att arbeta som konsult trots de p

e det skulle vara en god idé att söka en fast anställning. 

— Nu är jag oanställningsbar. Dels är jag för gammal för att överhuvudtaget fundera på 

en anställning. Och dels på grund av handikappet, övervikt, diabetes och ditten och datt
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Ingen medaljplats för Stockholm 

 

Rörelsehindrade ska kunna ta sig fram på gator och torg precis som vilken annan 

person som helst. De ska även kunna ta sig fram i kollektivtrafiken. Lagarna har 

funnits där länge. Men för att bli världens mest tillgängliga huvudstad måste det 

fungera lika bra i praktiken. 

 

Det finns över en miljon funktionshindrade i 

Sverige. Det vanligaste handikappet är rörelsehinder, 

det är vanligare än astma och allergi.  

En person med rörelsehinder har begränsad 

förmåga att röra en eller flera delar av kroppen. 

Hälften av Sveriges rörelsehindrade är i behov av 

rullstol eller kryckor för att ta sig fram. När Sverige 

gick med i FN gick vi även med på att införa ett 

handlingsprogram för att göra den fysiska miljön 

tillgänglig för alla medborgare. Alla ska kunna ta sig 

fram på lika villkor. Tillgängligheten för exempelvis 

rörelsehindrade är således ett av huvudområdena i 

den svenska handikappolitiken.  
Foto: Stock Xchange 

Stockholms stad bedriver ett ambitiöst tillgänglighetsprojekt med målet att göra 

Stockholm till världens mest tillgängliga huvudstad senast år 2010. De vill att alla ska kunna 

ta pendeltåget till city eller bussen ner till centrum för att handla, utan att till exempel 

behöva lyftas in i affären. Projektet har pågått sedan 1998 och är i sin slutfas. Men vid en 

närmare granskning har Stockholm en bit kvar till guldmedaljen. 

 

Dåligt engagemang i privata näringslivet 

Ett sätt för Sveriges kommuner att öka tillgängligheten är genom att åtgärda enkla 

hinder i den allmänna miljön. Det kan röra sig om att ersätta en trappa med en ramp eller 

att bredda gången till kassan i en matvarubutik. I Stockholm har detta arbetet pågått i tio år. 

Ingegerd Forss är projektledare för tillgänglighetsprojektet, hon vet att de har genomfört 

stora förändringar men att dessa inte räcker till. 
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— Vi kommer inte hinna bli klara. Vi är bara en liten del, genom att vi har stadens mark 

och fastigheter. Det privata näringslivet måste ju göra sina saker också om vi ska bli 

världens mest tillgängliga huvudstad. Alla måste hjälpas åt, säger Ingegerd Forss. 

Det är nu två år kvar tills målet ska vara uppfyllt. Det finns inga exakta siffror över hur 

långt Stockholm har kvar för att nå dit men Boverket konstaterar att det ser mörkt ut 

överlag.  

— Det har inte förändrats jättemycket mellan uppföljningen 2005 och den vi gjort nu 

sett över hela Sverige. Men vi kan bara vägleda och informera, säger Agnes Jensen Carlén, 

arkitekt på Boverkets byggregelenhet.  

Enligt dem tror bara 60 procent av fastighetsägarna i Sverige att de kommer hinna 

utföra de åtgärder som krävs innan tidsfristen är ute. De har helt enkelt inte tillräckliga 

kunskaper. Detta trots boverkets guide över hur man kan skapa en framkomlig miljö för 

rörelsehindrade. Fastighetsägarna är osäkra på vem som är ansvarig och vart gränsen går 

för ett enkelt avhjälpt hinder. Lagarna som guiden bygger på är för diffusa.  

— Vi har föreslagit att man ska göra vissa förtydliganden redan i lagparagraferna. Först 

då kan vi utveckla vår broschyr så att den är lättare att tillämpa. Sedan är det ju så att det är 

svårare med äldre byggnader än nya, säger Agnes Jensen Carlén. 

Plan- och bygglagen har funnits sedan 1966. Det är den lag som Boverkets guide bygger 

på. Lagen beskriver hur man ska bygga eller bygga om för att alla ska kunna ta sig in i 

byggnaden och ta del av det innehåll den har att erbjuda. Men det finns för många luckor 

och diffusa formuleringar. Därför byggs det än idag byggnader som inte följer lagen. 

Ingegers Forss nämner hotellet Clarion Sign som ett exempel.  

— Där är det ju trappor upp och så har de byggt en ramp. Men kontrastmarkeringen är 

urusel och det finns inga räcken. Man tittar mer på designen än att människor ska använda 

det, säger Ingegers Forss. 

Hotellet stod färdigt på Norra Bantorget i Stockholm i början av 2008. 42 år efter det att 

plan- och bygglagen införts. 

Handikappförbunden instämmer med denna dystra verklighet. Lagarna måste skärpas 

om det ska bli någon skillnad menar Roland Håkansson, förbundssekreterare på De 

Handikappades Riksförbund. Han anser att åtgärderna inte räcker till och att hindren 

undanröjs för långsamt. 
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Svårt att ta sig fram kollektivt 

Samma scenario återfinns i kollektivtrafiken. Redan 1979 kom ett förbud mot att stänga 

ute funktionshindrade resenärer. Men arbetet går långsamt . Rullstolsburna kan fortfarande 

inte ta sig in i en tredjedel av bussarna utan hjälp. Samma problem uppstår om de vill resa 

med pendeltågslinjens äldre tåg. Dessa tåg utgör idag hälften av pendeltågstrafiken. På en 

del av tunnelbanestationerna kan rullstolar inte ta sig in och ut för att avståndet mellan 

vagn och plattform är för stort.  

Stockholms stad samarbetar med SL, Stockholms Lokaltrafik, för att lagen från 1979 ska 

kunna tillämpas bättre rent praktiskt. De brister som gör att rörelsehindrade resenärer inte 

har möjlighet att gå på eller stiga av på vissa stationer ska, precis som övriga delar i 

Stockholms tillgänglighetsmål, vara ett minne blott år 2010.  

 

Stockholm förlorar slutspurten 

Trots alla ambitioner ligger Stockholm fortfarande en bit från målet som världens mest 

tillgängliga huvudstad.  

— Sverige har halkat efter. Många tror att man ska ändra attityder och då löser de 

ansvariga problemen själva. Men vi tror inte att det är tillräcklig. Det behövs också en 

kraftigare lagstiftning, menar Roland Håkansson. 

Enligt en undersökning som stiftelsen Independent Living Institute gjort har ett par 

huvudstäder fortfarande ledningen. Det är i förstahand England, USA och Spanien som 

har ett försprång. I och med beslutet att lyfta ut otillgänglighet som grund för anmälan ur 

propositionen till ny diskrimineringslagstiftning så kommer dessa länder fortsätta ligga i 

topp ett tag till.  

Men Stockholm är i alla fall på god väg. 2004 fick staden priset Årets 

tillgänglighetskommun av De Handikappades Riksförbund, Sveriges kommuner och 

landstinget. Och i alla stadsdelar finns idag tillgänglighetsplaner. 
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Arbetsrapport 
 

Ämnesval 

Jag har valt att skriva om vardagen för rörelsehindrade i ett tillgänglighetsperspektiv. 

Mitt avstamp blev i en proposition om en ny diskrimineringslagstiftning som väckt starka 

känslor, och utifrån den har jag genom en massiv research funnit mig tillrätta i mitt ämne 

och hittat infallsvinklar.  

Det kändes även som om ämnet skulle vara i tiden i samband med deadline på grund av 

Paralympics, nytt lagförslag och den stora demonstrationen Marschen för tillgänglighet. 

 

Syfte 

Jag ville undersöka rullstolsburnas situation i samhället ur ett tillgänglighetsperspektiv. 

 

Publicering 

Jag har två olika platser där olika delar av projektet är tänkt att publiceras. Har jag lite tur 

så köper en av dem hela projektet. Men jag som tänkt en större nyhetstidning, exempelvis 

DN, SVD eller liknande, som publiceringsplats för reportaget.  

För övriga texter hade jag tänkt mig Arena som är ett brett och normkritiskt 

samhällsmagasin. 

 

Sammanfattning av research 

Större delen av min research har jag gjort genom uppsatser, internet, och grundläggande 

faktaintervjuer. Det har blivit många C- och D-uppsatser med utredningar kring 

tillgängligheten i Sverige. Statistiska centralbyrån gav mig en bra grund att stå på, då fick jag 

siffror på det jag skrev om. Exempelvis antalet rörelsehindrade i Sverige. Hemsidor jag 

använt mig mycket av är regeringen.se, hso.se, marschen.se, stockholm.se, dhr.se samt 

riksdagen.se. Utifrån dessa har jag hittat fler hemsidor, rapporter, infallsvinklar, 

kontaktpersoner med mera. Men jag har använt mig av lite olika tillvägagångssätt inför de 

olika genrerna. 

 

Nyhet: Jag har läst motioner på internet via arbetsmarknadsutskottets hemsida och 

sedan kontaktat de personer som skrivit under motionerna för att få en mer utförlig bild. 

Jag kan efter detta arbete konstatera att politiker är bland det svåraste att få tag i. Det sitter 

alltid någon pressekreterare som vill ha frågorna via mail innan de kan besvaras. Men när 
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jag skulle intervjua socialdemokraterna så valde jag att kontakta en med ett namn som inte 

är lika känt som exempelvis Sven-Erik Österberg. På så sätt fick jag tag i Ann-Chistin 

Ahlbergs direkta mobilnummer och hon hade skrivit under samma motion som Sven-Erik 

Österberg. 

 

Faktartikel: Det här var den svåraste artikeln att göra research till. Jag utgick ifrån 

stockholms stads tillgänglighetsprojekt och valde de tre största delarna de fokuserar på. 

Sedan sökte jag information om varje del. Boverket var till stor hjälp. De förklarade exakt 

allt jag behövde veta kring enkelt avhjälpta hinder. Med all den informationen visste jag 

vilka mina viktigaste intervjupersoner var och kunde söka upp dem.  

Stockholms lokaltrafik hade en rapport som jag laddade ner där jag kunde se vad de 

gjort under 2007 och jämföra det med hur det var tidigare.  

Den tunga biten var att sitta och hitta alla relevanta lagar som fattats under de sista 70 

åren och sedan läsa in mig på dem. För utan dem i bakhuvudet hade jag aldrig förstått det 

mina intervjupersoner talade om sedan. 

 

Till personporträtten har jag först talat kort med anhöriga för att få en bild av hur de ser 

på personen ifråga. Jag talade med Jan Karlssons före detta fästmö samt hans dotter. Och 

jag talade med vänner och kollegor till Martin Ekman. Mitt urval av närstående grundade 

sig på den vinkling jag valt till respektive personporträtt. 

Därefter åkte jag och gjorde fältstudier som mynnade ut i en stor djupintervju mot slutet 

på dagen. På så sätt hann jag se personen ifråga agera i sin egen miljö. 

 

Reportagets reserach är en blandning av allt ovan. Jag ringde till svenska segelsällskapet 

och lyckade få ett privat nummer till Birgitta Jacobsson som blev mycket förvånad när jag 

ringde. Men som tur var ville hon ställa upp och hon talade även med Carl-Gustaf Fresk 

för mig som tyckte det var en kul idé. Sedan sökte jag efter information om dem på 

internet, ringde till Skota hem för att få ytterligare nödvändig information och skrev mina 

huvudfrågor utifrån det. Sedan åkte jag ut till saltsjöbaden för fältstudier som avslutades 

med en djupintervju av dem bägge. Därefter kollade jag upp småfakta genom att ringa runt 

till segelsällskap och annat. 
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Form, gestaltning och vinkling 

Då Martin Ekman talade mycket om självförtroende och även ingav en känsla av att ha 

ett stort sådant så har jag försökt hitta detaljer som beskriver honom som en sådan person. 

Jag drog då kopplingen till Göran Person och hans sätt att ta av sig glasögonen varje gång 

han ska säga något som han vill ge tyngd åt. Martin gjorde samma sak. Så den detaljen tog 

jag fasta på. Istället för att bara skriva att han känns självsäker.  

Hos Birgitta valde jag istället att försöka beskriva det där lugnet som jag kände 

utstrålades från henne hela tiden. 

Med detta vill jag ha sagt att jag har försökt få fram alla huvudpersoners personlighet 

utifrån det deras vänner berättat om dem och utifrån det jag sett och hört själv. Jag vägde 

samman dessa faktorer och skrev med dem i bakhuvudet. Jag har försökt undvika detaljer 

som inte tillför något, till exempel ”hon har blont hår och en blå dunjacka med prickar på”, 

jag tycker sådant förstör texter. Istället har jag tagit med yttre detaljer som säger något om 

hur de är. Som till exempel att Birgitta försökte trotsa kylan och blåsten, medan Carl-

Gustaf kom med kläder som om det vore -20 grader ute. Det beskriver hur olika de är som 

personer genom deras yttre detaljer. 

 

Vinklingen på projektet har varit självklart från början. Men den blev tydligare för mig 

själv ju mer reserach jag gjorde. Jag har valt att se på tillgänglighet och rörelsehinder ur en 

mänsklig och sympatisk vinkel. Alla har fått en möjlighet att komma till tals och förklara sig 

men texterna lutar mer åt de rörelsehindrade. Mycket för att det var personer med 

rörelsehinder samt deras organisationer som hade åsikter som gick att argumentera för. 

Övriga personer tyckte samma sak som dem. Men de har agerat precis tvärtom. Dessa 

personer kunde inte förklara varför. Alla lägger över ansvaret på någon annan eller säger att 

det kommer lösa sig så snart som möjligt. De är rörande överens i teorin men inget sker i 

praktiken. Antagligen handlar det om ekonomiska aspekter men det var inget de ville 

varken bekräfta eller dementera. 

På mer precis nivå vill jag berätta om vinklingen på faktaartikeln då den inte var given 

från början. Den gav sig först mot slutet då jag beslutade mig för att helhjärtat köra på ett 

slags tävlingsvinkel. Stockholm mot världen. Den låg mer i bakgrunden från början men jag 

lyfte upp den då den skapar en röd tråd i min text. Det känns även som att det lyfte den 

rent intressemässigt. Det blev inte en historisk skildring i kronologiskt bakvänd ordning, 

det var tänkt så från början, utan en tävling som vilar på en historisk grund. 
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Formmässigt har jag valt att följa de kriterier som finns för genrerna. I faktaartikeln 

önskar jag att jag haft mer tid över för att få texten mer konkret. Men all research tog en 

fruktansvärd tid då det är mycket begrepp, lagar, statistik och beslutsgångar som jag behövt 

läsa mig in på. Jag har gått från ovetandes till expert inom ämnet. Men det är det som är så 

roligt med journalistiken.  

Jag har valt att utgå ifrån huvudpersonerna. Det finns inget berättar-jag av den enkla 

anledningen att jag ville fokusera på dem till fullo. 

 

Etik 

Jag hade bara etiska problem med en text men det löste jag genom att helt enkelt bortse 

från det som inträffade. Jag känner inte att det är etiskt rätt mot min intervjuperson att gå 

in på detaljer här heller men jag kan berätta övergripande.  

Mina fältstudier blev inte som tänkt. Jag kom till min intervjupersons lägenhet där det 

var storstädning på gång. Precis när jag kliver innanför dörren uppstår det panik. På grund 

av hans handikapp har han svårt att sköta magen själv och hans får viss hjälp med det. 

Tyvärr skedde det ett missöde som krävde rätt lång tid för att åtgärdas och mina fältstudier 

gick därför inte att använda, förutom de jag utförde under intervjuns gång. Jag anser att jag 

gjorde ett moraliskt bra val som jag kan stå för inför mig själv och hoppas att denna etiska 

diskussion stannar hos den som läser den. 

 

Citatkontroll 

Nyhetsartikeln bestod av väldigt korta intervjuer med respektive person och jag visste 

redan vilka citat jag skulle få användning av. Så jag ringde helt enkelt upp dem när jag valt 

ut citaten och läste upp dem i telefonen, ett citat i taget, och frågade efter varje gång 

”godkänner du det citatet?”. 

Personporträttet på Martin Ekman: Jag ringde upp Martin och läste upp ett citat i taget 

och frågade efter varje om han godkände det. Jag mailade även personporträttet till honom 

så han kunde se över att faktan stämmer. 

Reportagets citatkontroll, av huvudpersonerna Birgitta och Carl-Gustaf, utfördes via 

mailväxling då de befann sig utomlands. Jag mailade helt enkelt deras citat till respektive 

mail och frågade om de godkände dem. Övriga personer kontaktade jag via telefonen, jag 

ringde till deras klubbstuga och läste upp citaten på samma sätt som jag gjort för Martin 

Ekman. Marie Båge fick även läsa igenom artikeln och se över om det fanns några faktafel. 

20 
 



Personporträttet på Jan Karlsson: Det här var lite krångligt eftersom Jan inte sköter sin 

egen telefon. Så jag ringde hem till Jan Karlsson och talade med den som har 

huvudansvaret. Hon upprepade det jag sa för Jan som i sin tur godkände dem ett i taget. 

Faktaartikeln: Ingegerd Forss gjorde jag en ganska kort telefonintervju med och såg 

genast vad jag behövde till artikeln. Så jag ringde upp henne samma eftermiddag, läste upp 

citaten ett i taget och frågade om hon godkände dem. Samma sak gjorde jag med övriga 

personer, dock inte samma dag som intervjun tagit plats. 

 

 

21 
 



Källförteckning 
 

Intervjupersoner 

Martin Ekman 

Jan Karlsson 

Kartin Rudgård 

Birgitta Jacobsson Nilén 

Carl-Gustaf Fresk 

Marie Båge 

Åsa Jonsson 

Anders Bengtsson 

Gunnar Hansson 

Roland Håkansson 

Ann-Christine Ahlberg 

Maryanne Rönnersten 

Hans Filipsson 

Agnes Jensen Carlén 

Ingegerd Forss 

 

Skriftliga källor 

Hört och Hänt, Habiliteringen, nummer 3, 2007 — Tidning, Independent Living 

Stiletten, Sverige tillgänglighetens land?, nummer 1, 2007 — Medlemsblad, Riksförbundet för 

rörelsehindrade barn och ungdomar 

Holfsten Sisella, Hägglund Sofia, Jobbs Britta, Att resa med rullstol — C-uppsats, Karlstads 

Universitet 

Lundqvist Louise, Rullstolsburna personers erfarenheter av allmänna transportmedel — 

Examensarbete, Luleå Tekniska Universitet 

Lindén Staffan, En handikappad familj? — Magisteruppsats, Malmö högskola 

Norlin L Åsa, Tjejer är inte som andra grabbar — Magisteruppsats, Karolinska Institutet 

Berggren Eva, Pohjanen Öhrn Marina, Rullstolsburna personers erfarenheter av fritidsaktiviteter — 

Examensarbete, Luleå Tekniska Universitet 

Lidbaum Anna, Johansson Björnler Christina, Livsmedelsaffärers tillgänglighet för personer som är 

rullstolsburna — C-uppsats, Luleå Tekniska Universitet 

22 
 



SCB, enheten för arbetskrafts- och arbetsmiljöundersökningar, Funktionshindrades situation på 

arbetsmarknaden — 4e kvartalet 2006  

Åkerberg Annika, Handikappförbundens samarbetsorgan, Handikapprörelsens alternativrapport 

om FNs internationella konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter 

Åkerberg Annika, Handikappförbundens samarbetsorgan, Handikapprörelsens alternativrapport 

om FNs internationella konvention om medborgerliga och politiska rättigheter 

Persson Göran, Larsson Kjell, Regeringens proposition 2000/01:48, Tillgänglighet till offentliga 

lokaler och på allmänna platser 

Socialdepartementet, FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 

Handikappförbundens referensgrupp, Referensgruppens synpunkter på rådande regelverk inför 

Sveriges ratificering av konventionen om mänskliga rättigheter för människor med funktionsnedsättning 

Brinkman Örjan, Handikappförbundens samarbetsorgan, Angående Sveriges ratificering av FN:s 

konvention om rättigheter för människor med funktionsnedsättning — Brev till statssekreterarna 

Bjerström Sten, Boverket, Boverkets författningssamling BFS 2003:19 

 

Internet 

Olof Palmes anförande vid HCK:s kongress, 1 juni 1985: 

http://www.hso.se/fileserver/OLOF_PALME._Kongresstal_1985.htm 

Statistiska centralbyråns statistik över rörelsehindrade och svårt rörelsehindrade i Sverige: 

http://www.scb.se/templates/tableOrChart____48663.asp 

http://www.scb.se/templates/tableOrChart____48669.asp 

De Handikappades Riksförbund: 

http://www.dhr.se/ 

Handikappföreningarnas Samarbetsorgan: 

http://www.hso.se 

http://www.hsostockholmlan.se/ 

Independent Living Institute 

http://www.independentliving.org/indexsv.html 

Marschen för tillgänglighet: 

http://www.marschen.se/ 

Kungliga Svenska Segelsällskapet: 

http://www.ksss.se/ 

Svenska Seglarförbundet: 

http://www.svensksegling.se/ 

23 
 

http://www.hso.se/fileserver/OLOF_PALME._Kongresstal_1985.htm
http://www.scb.se/templates/tableOrChart____48663.asp
http://www.scb.se/templates/tableOrChart____48669.asp
http://www.dhr.se/
http://www.hso.se/
http://www.hsostockholmlan.se/
http://www.independentliving.org/indexsv.html
http://www.marschen.se/
http://www.ksss.se/
http://www.svensksegling.se/


24 
 

Svensk Handikapptidskrift: 

http://www.svenskhandikapptidskrift.se/ 

Skota Hem: 

http://www.skotahem.se/ 

Handisam: 

http://www.handisam.se 

Regeringen: 

http://www.regeringen.se/sb/d/1928 

http://www.regeringen.se/sb/d/1487/a/96839 

http://www.regeringen.se/sb/d/10326/a/100635 

http://www.regeringen.se/sb/d/10100/a/96813 

Handikappombudsmannen: 

http://www.ho.se/ 

Riksdagen: 

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=410&typ=mot&rm=2007/08&bet=A

7 

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=410&typ=mot&rm=2007/08&bet=A

8 

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=410&typ=mot&rm=2007/08&bet=A

9 

Stockholm stads tillgänglighetsprojekt: 

http://www.stockholm.se/Fristaende-

webbplatser/Fackforvaltningssajter/Trafikkontoret/En-stad-for-alla/En-stad-for-alla/ 

 

 

 

 

 

 

http://www.svenskhandikapptidskrift.se/
http://www.skotahem.se/
http://www.handisam.se/
http://www.regeringen.se/sb/d/1928
http://www.regeringen.se/sb/d/1487/a/96839
http://www.regeringen.se/sb/d/10326/a/100635
http://www.regeringen.se/sb/d/10100/a/96813
http://www.ho.se/
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=410&typ=mot&rm=2007/08&bet=A7
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=410&typ=mot&rm=2007/08&bet=A7
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=410&typ=mot&rm=2007/08&bet=A8
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=410&typ=mot&rm=2007/08&bet=A8
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=410&typ=mot&rm=2007/08&bet=A9
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=410&typ=mot&rm=2007/08&bet=A9
http://www.stockholm.se/Fristaende-webbplatser/Fackforvaltningssajter/Trafikkontoret/En-stad-for-alla/En-stad-for-alla/
http://www.stockholm.se/Fristaende-webbplatser/Fackforvaltningssajter/Trafikkontoret/En-stad-for-alla/En-stad-for-alla/

	Hundratusen rullar fram i Sverige
	Det enda som stoppar rörelsehindrade är omgivningen
	Om två år ska Stockholm vara världens tillgängligaste huvudstad. Men ledaren för projektet tror inte de hinner bli klara i tid. De engagerade arbetar i motvind och rörelsehindrade landet runt har fått nog.
	Hur hanterar man en verklighet där man hela tiden möter motgångar? Martin Ekman anser att det krävs självförtroende för att övervinna dem. Demonstranterna i Marschen för tillgänglighet har istället valt synlighet som sitt vapen.

	Innehållsförteckning
	Lagförslag väcker vrede
	Mot alla odds
	Här är motvind medvind
	”Kunskap och respekt helt enkelt”
	Ingen medaljplats för Stockholm
	Arbetsrapport
	Källförteckning

