
INKLUDERING, INNOVATION och 

UNIVERSELL UTFORMNING i fokus!

Välkommen till seminariet!





Varför inkluderande innovation och design? 

Vad är universell utformning? 

Hur kan man arbeta med universell utformning? 

Nya initiativ på Alfons Åberg Kulturhus 

Tips på vägen! 

Frågestund

Innehåll



Arbetar för att berika livet för familjer med 
barn med funktionsvariationer genom 

bredare nätverk och fler möjligheter att 
göra sådant som alla andra gör. 

• En föräldrastartad icke vinstdrivande 
organisation  

• Arbetar för barn och unga 
diagnosöverskridande 

• Digital mötesplats (www.ournormal.org) 

• Nätverk över hela Sverige! 

• En positiv förändringskraft för ökad 
inkludering i samhället!

Our Normal Association

http://www.ournormal.org


• Kreativt kulturhus för barn 0-8 år och 
deras vuxna 

• Stärker barns utveckling och rättigheter 
genom lek och lärande 

• Icke vinstdrivande stiftelse 

• Finns i den gamla fröhandeln i 
Trädgårdsföreningen nära 
Centralstationen i Göteborg.

Alfons Åbergs kulturhus

Arbetar för att vara ett ledande barn- 
kulturhus där alla barn känner tillhörighet.



INKLUDERING, INNOVATION och 

UNIVERSELL UTFORMNING i fokus!

VÄLKOMMEN!

Att med universell utformning som utgångspunkt, och 

digitala fokusgrupper som verktyg, identifiera 

innovativa lösningar.  

Dessa ska göra Alfons Åberg Kulturhus till en framtida 

mötesplats och verksamhet där ALLA barn - oavsett 

funktionsförmåga -ges goda förutsättningar att mötas 

i leken. 



Varför inkluderande innovation och design?



FN:s konvention om mänskliga rättigheter. 

FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning. 

Barnkonventionen lag i Sverige.  

Globala målen och Agenda 2030 - “Leave no one behind”. 

Inkludering på agendan!



Ett värdeskapande arbete på flera sätt

Stärker varumärke och kultur 

Social hållbarhet i fokus 

Breddad marknad  

Skapar innovationskraft! 



Berör fler än vad många tror!



Billigare att göra rätt från början

Kostnad

Tid

Kodning NyttjandeTestningAnalys/Krav Design



Vad är universell utformning?



Universell utformning innebär utformning av 
produkter, miljöer, program och tjänster så att de ska 
kunna användas av alla i största möjliga 
utsträckning, utan behov av anpassning eller 
specialutformning. (CRPD, 2008)



Hitta idéerna som hjälper till att 
göra rätt från början



Handlar om att involvera användarna brett!



10x
Fler svar/lösningar på  
samma utmaning med hög 
perspektivtäthet* 

Perspektivtäthet = olika 
behov,  förmågor, egenskaper, 
erfarenhet &  referensramar

Källa: Suzan Hourieh Lindberg 
https://thesocialfew.com/en/











Ramverket kring universell utformning 
fortfarande delvis under formning 

Sju principer: 

✓Likvärdig användning 

✓Flexibilitet i användning 

✓Enkel och intuitiv användning 

✓Uppfattbar information 

✓Tolerans för misstag 

✓Låg fysisk ansträngning 

✓Storlek och utrymme för åtkomst och användning

Standard för  
universell utformning: 

✓ SS-EN 17161 2019





Hur kan man arbeta med universell utformning?



Förhållnings-
sätt

Metod

ProcessVerktyg

Framför allt ett förhållningssätt



Formgivning Process Strategi
System- 

förändring

Ett vidgat perspektiv på design



Vår utvecklings- och innovationsprocess
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INTERAGERA 
Intervjuer 

Enkät 

SAMSKAPA 
Sociala medier 

UPPLEVELSE 
Digital workshop

Kompletterande datainsamlingsmetoder

Triangulering 

01

EMPIRI 
(EMPATI)



Som man frågar 
får man svar!

Kompletterande datainsamlingsmetoder

Triangulering 

01

EMPIRI 
(EMPATI)
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• Vill bli involverade: - Fråga oss gärna! 

• Viktigt att tiden är flexibel - kunna välja själv när! 

• Helst via digital enkät (max 15 min) eller direkt på sociala medier 

• Gärna digitala workshops eller intervjuer, men max en timme! 

• 50/50 kring anonymitet 

• Återkoppling viktig! 

• Involvera barnen: Visuellt stöd kan funka, men hellre observera;  
- ”Följ med oss en dag istället!”

Viktigt för att skapa rätt förutsättningar   
för involvering

01

EMPIRI 
(EMPATI)



Tjänstedesignverktyget ”kundresekarta”  
användes för att mappa besöksupplevelsen

03

IDÈER

✓Kognitiva 
✓Koncentration och 

interaktion
✓Inlärning
✓Språkstörning
✓Motoriska
✓Synnedsättning
✓Hörselnedsättning
✓Mat/allergi



Att välja bland förslagen
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KORT SIKT
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Genomförbarhet             




