
Om framtiden 

Stort tack för möjligheten att få vara jubileumstalare här idag! Också jag är strax en 75-åring, så jag 
kan utifrån egna upplevelser vittna om den gigantiska förskjutning av mänskliga 
levnadsförutsättningar som skett på dessa 75 år.  

Ibland undrar jag om inte en utomjordisk arkeolog som utforskar jorden om hundratusen år måste 
tro att det plötsligt uppkommit en ny människoart andra halvan av 1900-talet?! Ni och jag vet ju, att 
så är det inte – evolutionärt har det inte inträffat några som helst drastiska språng i vår biologiska 
utveckling. Nej, det språngartade ligger i effekterna av att vi lyckats utveckla ett teknikområde 
(datorernas, mobilernas, internets och robotarnas) också för det immateriella, för tanken, 
kunskapen, kommunikationen, informationen. Men det är inte det som är det riktigt stora utan det 
fantastiska och drastiska ligger i att vi som art visat oss ha en tidigare oanad förmåga att själva kunna 
växelverka med denna teknik och med varandra och med oss själva.  

Som redan Astrid Lindgren lät Pippi Långstrump säga: man kan ju inte veta om man kan spela 
trumpet förrän man har en trumpet. I analogi med det: vi kunde ju inte ana att och hur vi skulle 
ändra levnadssätt och t o m världsbild utifrån en teknikutveckling som denna. Men nu vet vi. Vilket 
gör det självklart att förutspå att framtiden med Internet of things: också den kommer att bjuda på 
tidigare okända insikter om mänskliga förmågor, drömmar, önskningar och behov.  

Låt framtiden vara där framme 

Jag är inbjuden här för att tala om framtiden. Då vill jag först markera att det är viktigt att låta 
framtiden ligga just där framme. Inte dra in den i nuet, inte kräva av framtiden att den redan ska vara 
här. För vad skulle vi då ha att göra sedan?!  

Vi behöver värna den ställtid som måste få finnas mellan nuet och framtiden. Det är hög tid att vi gör 
upp med det förvrängda i vår samtids (Prenässansens) sätt att ta ut framtiden i förskott. Framtiden är 
det som ska bli. Men ingenting ger sig av sig självt, så låt mig skissa lite på hur jag tycker vi kan arbeta 
utifrån Myndighetens för Delaktighet uppdelning i fyra angreppssätten för funktionshinders-
/funktionsrättspolitiken inför framtiden: 

1. Verka för universell utformning 
2. Åtgärda gamla brister i tillgängligheten 
3. Stötta möjligheten till självständighet 
4. Motverka diskriminering 

1. Universell utformning 

Poängen med den universella utformningen är säkert självklar för alla som är här. Om man gör rätt 
från början, kan man undvika många diskriminerade särlösningar och medverka till att både den 
individuella flexibiliteten och alla möjliga gemenskaper kan växa till sig. Att tankefundamenten till sist 
rört sig från enskilda anpassningar i riktning mot det universellt designade har att göra med att man 
till sist, internationellt, nationellt och i grannskapen fått upp ögonen för att det i de flesta 
sammanhang finns så många minoriteter. Att då i efterhand anpassa till var och en av dessa är i 
praktiken omöjligt. Därför är det enda möjliga och rimliga att just tänka och göra rätt från början. 

Ett litet exempel: Någonstans långt i framtiden hägrar exoskeletten som kan ge variabelt stöd för 
människor med olika behov för att kunna gå upprätta. En minibörjan på exoskeletten, dvs något som 
hjälper till med väl anpassad styrka allt efter omständigheterna och den egna förmågan, och som 
redan fått stor spridning är elcykeln. Tänk att kunna cykla också när man inte orkar fullt ut – tänk att 



det redan finns utvecklat en teknik som gör att ju hårdare du måste trycka på trampan (på grund av 
uppförsbacke, motvind, etc), desto mer hjälp får du av den inbyggda motorn … Och faktum förblir att 
det är du som cyklar – utan din rörelse sker det inget. 

Den universella utformningen av samhällsplanering, arkitektur, skolor, kommunikationer och hem 
kräver stora tankevändor – men det behöver man inte bara se som något försvårande. Tvärtom! Det 
har visat sig i attraktionen hos Certecs kurser i Universell Design att blivande industridesigners med 
stor entusiasm griper sig verket an just med det utmanande i nytänkandet. Till höst har vi också för 
andra gången en kurs i Universell Utformning som riktar sig mot omvärlden. Det säger mycket om ett 
nymornat intresse att det blivit 85 sökande – cirka 4 gånger fler än antalet platser. Detta trots att vi 
inte gjort särskild reklam för kursen. Här är ett intresse att förvalta. 

Jag tänker att människor i vår tid helt enkelt vill vara med och utveckla det nya tankekonceptet med 
mindre av ”anti” och mer av ”konvivialitet”. Konvivialitet är ett än så länge sparsamt förekommande 
ord i svenskan. Det står för hur vi kan leva bättre tillsammans (”con” står för ”med”, vivialitet är släkt 
med ”vivere” = leva). En konvivial miljö är inte bara tillåtande och generös – den hjälper också var 
och en att lyfta sig i håret och klara även sådant som annars hade varit omöjligt. Om du tänker bakåt: 
vilka sammanhang har du varit med om som varit icke-konviviala och där resultatet faktiskt bara 
blivit olust och förspilld möda? Och tänk framåt: hur kan man göra för att en sammankomst ska bli 
konvivial? Hur kan en arbetsplats utveckla en konvivialitet?? Ett samhälle???  

Universell utformning har faktiskt ett visst släktskap med konvivialitet – och universell design måste 
luta sig mindre mot anti och mer mot det konviviala.  

 

2. Åtgärda gamla brister i tillgänglighet 

Ja, visst ska vi försöka åtgärda så mycket som möjligt. Men samtidigt ha respekt för vad 
otillgängligheten vittnar om, och att allt inte går att åtgärda via detaljändringar. I en annan tid var det 
inte bara så att man saknade vård tids möjligheter – man hade också andra synsätt. Som liksom 
byggdes in i det skapade. 

När vi nu vill rätta till detta och med ”rätt” menar hålla oss till vår tids föreställningar om vad som är 
rätt, tror jag det är viktigt att fundera över tillgänglighet som ett medel snarare än ett mål i sig. Om 
man enas om att det egentliga målet utgörs av delaktighet i dagens omvärld, kommer det troligen 
fram andra förslag om tillgänglighetsförändringar än de som handlar om tillgängligheten i sig. 

Förresten ställer jag mig alltid tveksam till kravet på ”rätt till delaktighet”. Delaktighet kan man 
faktiskt inte kräva – det är rätt till bra förutsättningar för delaktighet som går att begära. Delaktighet 
kan man inte ge och inte få, man måste själv vara med och erövra den. Ja, man är faktiskt alltid minst 
två om en delaktighet. 

 

 

3. Stötta möjligheten till självständighet 

Ja! De allra flesta människor vill ju just kunna klara sig! Gärna så självständigt som möjligt för det ger 
den makt i den egna tillvaron som behövs tillsammans med delaktigheten för att man ska uppleva 
sitt existentiella berättigande.  



Det viktigaste är att klara sin vardag: de många timmarna, de levda sjukdomarna kräver helt enkelt 
en vardags-teknik i användning. Ett sätt att stötta möjligheter till självständighet framöver kan vara 
att utplåna de rigida regelverk som fortfarande skiljer personlig assistans från teknisk.  TEknisk och 
Mänsklig Assistans skulle kunna bli ett fantastiskt TEMA, inte bara utifrån hur bokstäverna kan 
kombineras utan också sett som en väg mot den universella utformningen. En lätthet till individuella 
kombinationer av de två assistans-spåren, åstadkommen ”bara” genom att de omfattades av samma 
regelverk, skulle i ett slag kraftigt öka möjligheterna till självständighet i det svenska 
välfärdssamhället. Också samhällsekonomiskt vore det en stor vinst.    

Medan jag fundera över framtida möjligheter, tänker jag också ofta den motsatta tanken: är det 
något som riskerar att gå snett? Då och då har jag faktiskt snuddat vid detta vad gäller 
välfärdsteknologin. Riskerar man kanske nu att göra den till något särskiljande? Enligt Wikipedia: 
”Välfärdsteknologi är kunskapen om och användandet av teknik som kan bidra till ökad trygghet, 
aktivitet, delaktighet och självständighet för personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga. 
Tekniken som sådan benämns välfärdsteknik. Den kan även stödja eget boende och förebygga eller 
komplettera vård- och omsorgsbehov. Välfärdsteknik kan också bidra till bättre resursutnyttjande 
och kvalitet inom välfärdssektorn samt vara samhällsekonomiskt lönsamt.” Har man kanske missat 
att den hittillsvarande viktigaste välfärdsteknologin ligger i att vi idag slipper bära ved och vatten, vi 
slipper utföra stortvättarna i de kalla åarna, vi slipper fumla med oljan till lamporna, vi slipper det 
tunga skogsarbetet, … Visst, det var bra för alla. MEN det var särskilt bra för dem som bäst behöver 
det, dvs för människor med t ex sämre balans och muskelstyrka än genomsnittets. Dvs just detta som 
vi vill lägga i universell utformning. 

När nu samtidigt de båda begreppen UNIVERSELL UTFORMNING och VÄLFÄRDSTEKNOLOGI har fått 
tätpositioner på listor inuti funktionsrättspolitiken, tänker jag att vi kanske skulle våga ta steget fullt 
ut och fundera över UNIVERSELL UTFORMNING AV VÄLFÄRDSTEKNOLOGIN. Ett steg på vägen mot 
det kan vara att utvecklingen av Välfärdsteknologin givetvis måste omfattas av de sju principerna för 
Universell Design. 

 

4. Motverka diskriminering 

Ja, självklart!!! Samtidigt: för varje noterat och åtgärdat övertramp kan det vara skäl att tänka efter 
”kunde detta åtgärdats om förutsättningarna varit mer konviviala?!” Jag återvänder till att det är just 
där någonstans, i kombinationen mellan det konviviala och den universella utformningen, som den 
stora tankevändan ligger. 

Avslutningsvis: Jag vill gärna komma med en present till dagens 75-åriga och pånyttfödda gestalt som 
inbjudit oss till fest här. Mitt bidrag får bli några exemplar av Certecs skrift ”Att så vidare” (inte Och 
så vidare – vi menar allvar med att just vilja ”så”) som vi gjorde till vårt 25 års-jubileum. I den ger vi 
bort de 25 INSIKTER som vi själva menar utgör det viktigaste resultatet av vårt dittillsvarande arbete. 
Så väldigt roligt det vore om några frön också kunde bli till glädje och nytta här! 

 


