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SUMMARY  
 

Lika Rätt Till Toalett is a project that was developed to examine accessibility within 

Göteborgs cultural sector and society. In August 2017, we were commissioned by 

Hagateatern to help begin the process of building a handicap accessible toilet. We 

were asked to help investigate the procedures  and resources available to make it 

possible without hindering or disrupting their business.  

 

After conducting numerous research, we soon began to realize the lack of 

accessibility and the discrimination surrounding as  an ongoing issue in the city of 

Göteborg and in society. We decided that not only did we need to develop a layout 

plan that Hagateatern could implement to begin the process of building a handicap 

accessible toilet, but we needed to raise awareness of the lack of focus, resources and 

support for accessibility in the social political context.  

 

Because we were allowed the freedom to design and formulate the goals of the 

project, we determined that we should approach this project in two sectors; the 

preliminary phase and plan for the construction of the handicap toilet as well as the 

creation of the event held on 23 november 2017 at Frilagret in Göteborg. This report 

is a detailed account of the process and developmental phases of this project.  
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1. INLEDNING  

1.1. BAKGRUND 

 

Vi är sex studenter från Kulturverkstan årskurs 2017, som den 29 augusti tillsammans 

bildade projektgrupp F. Vi tog oss an ett uppdrag från Hagateatern med namnet 

Tillgänglighet på Hagateatern: Handikapptoalett sökes! De önskade vår hjälp med att 

undersöka och belysa vem som ska betala för de ökade tillgänglighetskraven, samt att skapa 

möjligheter till en funktionsanpassad toalett på Hagateatern utan att det på ett orimligt sätt 

hindrar dem i deras verksamhetsutövning.  

 

Teatern har två toaletter för sina besökare, men dessa är inte tillgänglighetsanpassade. 

Besökare som behöver tillgänglighetsanpassad toalett hänvisas till Burger King, som ligger 

100 meter, fyra trottoarkanter och ytterligare 100 meter kullersten bort. För den 

genomsnittlige besökaren i rullstol tar därför ett toalettbesök i pausen närmare tjugo 

minuter, förutsatt att de inte möts av en kö på restaurangens enda anpassade toalett. 

 

Det finns krav på att offentliga lokaler, där kulturell verksamhet som finansieras av Statens 

Kulturråd bedrivs, skall anpassas för tillgänglighet. I majoriteten av fallen, Hagateatern 

inkluderad, så räknas inte ombyggnation av toalett bland dessa krav. Ändå ville Hagateatern 

ordna detta för att hjälpa sin publik och sina gäster och vände sig därför till oss, studenterna 

på Kulturverkstan, för att få hjälp då de själva saknade medel och tid att genomföra en 

ombyggnation i deras lokal. 

 

 1.2 MÅL OCH SYFTE 

 

Vår uppdragsgivare Hagateatern hade formulerat sin önskan för vårt samarbete, men vi fick 

stor frihet i utformandet av projektets process och mål. Under vårt förarbete blev vi snabbt 

varse att bristen på tillgänglighet var ett problem, inte bara på Hagateatern, utan i hela 

Göteborgs kulturliv. Det kändes viktigt för oss att belysa denna diskriminering och att inte 

begränsa oss till Hagateatern. Projektets första mål blev därför, parallellt med vårt arbete 

med Hagateatern, att arrangera och hålla ett event för att uppmärksamma det större 

problemet, skapa diskussion och samla in pengar för att stödja Hagateaterns ombyggnation. 

 

Projektets andra mål var att planera själva ombyggnationen av toaletten och att leverera ett 

färdigt upplägg och en byggplan till Hagateatern, som de sedan själva kunde sätta i verket 

vid passande tidpunkt. Upplägget var tänkt att innefatta insamlad och avtalad finansiering, 

färdigställd budget, avtal med arkitekt och andra byggrelaterade samarbetspartners, samt en 

tidsplan för byggarbetet. 

 

Vi såg det som vårt huvudsakliga syfte att lyfta den politiska aspekten och skapa 
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debatt kring bristen på tillgänglighet i samhället. Vi delade också Hagateaterns önskan att 

göra just deras verksamhet lika tillgänglig och njutbar för alla deras besökare. 

 

2. METOD 

2.1. HAGATEATERN 

 

Efter att vi fått vårt projektuppdrag bokade vi in ett första möte med vår uppdragsgivare, 

Hagateatern. Vi intervjuade de konstnärliga ledarna Anders Friberg och Hanna Jansson, 

bildade oss en uppfattning om lokalen och teaterns situation. De beskrev en situation där de 

försökt med allt och ingen vill hjälpa dem. De berättade att deras hyresvärd Bostadsbolaget 

har varit ovilliga att ens diskutera tillgängligheten. Mötet gjorde det klart för oss att det 

underliggande problemet var ovissheten kring huruvida det var möjligt att genomföra en 

anpassning och vems det juridiska ansvaret var. Vi tog som vår första uppgift att undersöka 

och reda ut detta. 

 

De första veckorna ägnade vi oss huvudsakligen åt att leta fram lagar och regler som berör 

tillgänglighet och offentliga verksamheter och lokaler. Vi hittade flera olika, hos bland annat 

Kulturrådet  och HSO . Det visade sig vara mycket svårare än vi hade trott att hitta de 
1 2

gällande lagstiftningarna. Vi hittade exempelvis många hänvisningar till en byggnadslag från 

1989, men som vi aldrig lyckades hitta i sin helhet. Vi fick höra att Bostadsbolaget har sin 

egen policy kring tillgänglighetsanpassning av sina uthyrda lokaler, att de aldrig bekostar 

några sådana, vilket vi ville undersöka om det var tillåtet enligt lag. Vid den här tiden hade vi 

fått intrycket av att vi skulle bli tvungna att anlita en tillgänglighetskonsult, för att avgöra 

huruvida en anpassning av Hagateaterns toalett skulle räknas som “enkelt avhjälpt hinder”. 

Om det gjorde det, så skulle Hagateatern själva vara juridisk ansvariga för att bekosta 

bygget. Senare visade det sig att detta inte var nödvändigt. 

 

Efter sin föreläsning den 12 september gav Tormod Johansen oss tips på var vi kunde få 

hjälp med den juridiska delen. Han sa till oss att kontakta Otto Swedrup på  Rättspraktiken , 
3

där juridikstudenter från Handelshögskolan praktiserar och hjälper folk med juridisk 

rådgivning. Vi hörde av oss till Otto, som några dagar senare meddelade att han själv inte 

hade möjlighet att hjälpa oss, men att han vidarebefordrat vårt mail till en kollega. Tyvärr 

fick vi ingen vidare kontakt från Rättspraktiken. Det visade sig dock i slutändan att vi inte 

skulle behöva något av juridisk hjälp. 

 

Under den här tiden besökte vi också andra mindre teatrar i Teaterstråket , bland annat 
4

Gest  och Teater Jaguar , som också haft samma problem kring tillgänglighet. Vi besökte 
5 6

1 http://www.kulturradet.se/sv/Tillgangligt-kulturliv/uppna-malen/ 
2 http://www.hso.se/PageFiles/99836/UT%20Faktablad%20Regler%20för%20byggnader.pdf 
3 https://law.handels.gu.se/rattspraktik 
4
 http://www.teaterstraket.se 

5 http://gest.se/en/ 
6 http://www.teaterjaguar.se 
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också GIL - Göteborgskooperativet för Independent Living . Från dessa fick vi inspiration 
7

och tips på hur vi skulle kunna finansiera och genomföra bygget. 

 

Vår andra stora uppgift var att hitta en lösning för finansieringen av bygget. Vi undersökte 

ett tips från Anders på Hagateatern om att söka bidrag från Boverket  och hittade också 
8

möjliga bidrag hos Allmänna Arvsfonden , vilka vi tog fram ansökningarna för. När vi fått 
9

fram ansökningsblanketterna så såg vi att man för att söka var tvungen att redovisa 

detaljerat vilka kostnader som projektet eller bygget skulle innebära. Vi var alltså tvungna att 

ha en uppskattning på byggets komponenter och totala beräknade kostnad. För att få fram 

detta så bestämde vi oss för att ta fram ritningar på byggnaden och be en arkitekt om hjälp. 

 

Hagateatern hade själva inga ritningar på sina lokaler, och vi hade ytterst liten framgång i 

vår kommunikation med Fastighetskontoret och Bostadsbolagets huvudkontor. Därför 

besökte vi Stadsbyggnadskontoret och tog fram de befintliga ritningarna ur deras arkiv. Vi 

noterade också att kontoret erbjuder rådgivning och hjälp med ansökan om bygglov, vilket vi 

planerade att använda oss av när vi kommit så långt.  

 

Genom en klasskamrat kom vi i slutet av september i kontakt med arkitekten Anna 

Jarkiewicz, som genast gick med på att hjälpa oss med vårt projekt. Vi skickade henne 

ritningarna via mail och bokade in ett möte med henne den 7 oktober på Hagateatern. 
Dagen innan mötet blev Anna tyvärr tvungen att ställa in, och en vecka senare meddelade 

hon att hon blivit sjukskriven och därför inte skulle kunna hjälpa oss. Det var ett bakslag för 

oss, som ägnat ett par veckor åt att invänta vårt samarbete, och vår arbetsplan blev lidande. 

När vi sedan letade vidare efter andra möjliga samarbeten så upptäckte vi två arkitektbyråer i 

Lagerhuset. Vi besökte Ferrum Arkitekter  och träffade arkitekten Lennart Gustavsson, som 
10

erbjöd sig att hjälpa oss. Lennart uttryckte dock en oro över vår preliminära lösning på 

bygget, eftersom att det skulle innebära att skapa en dörröppning genom en tjock bärande 

vägg. Vårt nästa steg skulle därför behöva vara att ta hjälp av en byggnadskonstruktör för att 

bedöma genomförbarheten. 

 

Vi fick leta i många veckor efter en konstruktör. Vi ringde varje byggnadskonstruktör och 

byggfirma vi kunde hitta och kontaktade även ett flertal yrkesutbildningar i Göteborg med 

inriktning på bygg och konstruktion, men ingen hade möjlighet att arbeta med oss. Vi 

använde oss till slut av Veteranpoolen  och fick numret till en snickare som sa att han kunde 
11

hjälpa oss. Här hade vi dock ett fall av misskommunikation, då vi uppfattade vårt samtal som 

en överenskommelse och bokning av hans tjänster, vilket det någon vecka senare visade sig 

att han inte alls uppfattat och han hade då inte längre tid för oss.  

 

Den man från Bostadsbolaget som vi haft kontinuerlig kontakt och samarbete med under 

projektet är Hagateaterns fastighetsskötare, Krax Haake. Vi kom i kontakt med Krax tidigt 

och blev positivt överraskade över hans villighet att hjälpa oss i vårt arbete, vilken stod i 

7
 http://www.gil.se 

8 http://www.boverket.se/sv/bidrag--garantier/kulturlokaler---icke-statliga/ 
9 http://www.arvsfonden.se/lokalstod 
10

 http://www.ferrumarkitekter.se 
11 https://www.veteranpoolen.se 
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skarp kontrast mot den ovillighet som Hagateatern upplevt tidigare. Krax delade vår åsikt 

om behovet av anpassning från första stund och började genast komma på olika sätt för 

honom och Bostadsbolaget att stödja och sponsra ombyggnationen. Genom honom kom vi 

också i kontakt med Dan Seger på Göfast , som Krax menade kunde hjälpa oss med en 
12

bedömning av genomförbarheten i bygget. Vi hade ett möte på Hagateatern med både Dan 

och Krax och tillsammans gick vi igenom olika alternativ för att bygga om toaletten. Dan bad 

oss återkomma med nya ritningar, så skulle han hjälpa oss med en kostnadsuppskattning. 

Krax hade också under vårt första möte med honom på Hagateatern gett bygget sitt 

godkännande som representant för Bostadsbolaget, så vi behövde inte göra någon ansökan 

om bygglov. Detta var såklart en stor lättnad för oss. 

 

Vi bokade nu ett möte den 13 november med arkitekten på Hagateatern, då han med en 

kollega kom och gjorde mätningar och vidare undersökning av olika möjligheter. 

Tillsammans med Hagateatern så kom vi fram till att det bästa alternativet var att inte ta hål 

i den bärande väggen, utan att flytta toaletten och dörrarna till scenen inåt salongen istället. 

 

Efter att vi fått de nya ritningarna   från arkitekten så kunde vi gå vidare med samarbetet 
13

med Dan, samt fortsätta med bidragsansökningarna tillsammans med Hagateatern. 

 

2.2. EVENT 

 
Vi insåg snabbt att de flesta teatrar vi besökte har eller har haft samma problem och därför 

ville vi ta frågan vidare. I samtalen med de olika teatrarna blev det tydligt att de flesta känner 

att tillgänglighet är en viktig del i den konstnärliga verksamheten. 

Då vi upptäckte att verkligheten inte stämde överens med teatrarnas vision, om att vara 

tillgängliga för alla, ställde vi oss frågan: hur medvetandegör vi bristen på tillgänglighet inom 

scenkonsten?  

 

Vi visste sedan innan att 2lång Kvartersscen  hade haft samma problem som Hagateatern, 14

men lyckats tillgänglighetsanpassa sina lokaler. Vi fick berättat för oss att de hade använt sig 

av en så kallad “crowdfunding” och själva gjort alla ombyggnationer. På grund av en lång 

väntan på ett godkännande från fastighetsägaren tog de saken i egna händer och anordnade 

ett event där alla som ville fick hjälpa till i byggprocessen. Där kunde man också på olika sätt 

skänka pengar till ombyggnationen eller köpa till exempel en kakelplatta till toaletten.  

 

Vårt arbete med eventet började med att diskutera syfte och innehåll. Vi ställde oss frågor 

som; vem ska prata om tillgänglighet och på vilket sätt? 

 

För att kunna anordna ett event blev det viktigt att skapa oss ett namn och ett varumärke. Vi 

ville ha något som folk kan minnas, känna igen och som förklarar vad projektet handlar om. 

Efter en del brainstorming kom vi fram till: Lika rätt till toalett. Med hjälp av Lovisa 

12
 http://www.gofastgruppen.se 

13 Bilaga 1 
14 http://2lang.se 
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Magnusson, som har kunskap i grafisk design, designade vi en logga, en hashtag och en 

affisch . Med dessa skapade vi en Facebooksida , ett Facebookevenmang  och 
15 16 17

Instagramkonto . På dessa forum kunde vi marknadsföra eventet och ge en inblick i vårt 
18

arbete med projektet för den som ville ta del av det. 

 

Vi letade upp och kontaktade verksamheter som alla på något sätt arbetar med tillgänglighet, 

för att samla information och inspiration. Vi bokade in möten med GIL - 

Göteborgskooperativet för Independent Living, Danskompaniet Spinn, Passalen och 

Arrangörer utan hinder för att prata om tillgänglighet i Göteborg och dess kulturliv. Dessa 

samtal fick oss i projektgruppen att bli mer medvetna om bristen på tillgänglighet och dess 

bredd. Det blev tydligt att det hela handlar om en stor grupp av människor som exkluderas i 

och av samhällets struktur på många olika plan. Det fick också genomsyra hela planeringen 

av eventet, både i val av lokal, aktörer och i vårt utformande av pressmaterial och 

marknadsföring. Vi tog beslutet att anordna eventet på Frilagret eftersom lokalen där är 

tillgänglighetsanpassad och gratis att låna. Frilagrets personal hjälpte oss med det praktiska 

såsom det tekniska och möblering av lokalen. Inför planeringen av vilka som skulle vara en 

del av eventet föll det sig naturligt att fråga de vi tidigare pratat med, eftersom de besitter en 

kunskap vi själva inte har. Vi tog beslutet att själva inte vara en del av eventet i större 

bemärkelse än att presentera projektets utgångspunkt.  

Kvällens aktörer blev följande: 

 

● Frida Sundström och John Pekkari från Improverket är kvällens värdar och avslutar 

med improvisation 

● SpinnUnga från Danskompaniet Spinn dansar. Verksamhetsledaren Anna Bergström 

pratar om Danskompaniet Spinn och om bristen på tillgänglighet inom kulturlivet 

● Anders Westgerd, verksamhetsledare för GIL - Göteborgskooperativet för 

Independent Living, berättar om verksamheten och sina egna erfarenheter 

● Eddie Wheeler, musiker, författare och projektledare för Arrangörer utan hinder, 

läser ur sin kommande självbiografi  
19

 

I programmet lämnade vi tid för våra deltagare att stanna kvar och prata med varandra, oss 

och våra aktörer. För att vår publik skulle känna sig delaktiga fanns också möjlighet att 

lämna skriftlig feedback, förslag och tankar. 

 

För att eventet skulle kännas givande och uppnå sitt syfte var det för oss i projektgruppen 

viktigt att nå ut till en bred publik där privatpersoner, politiker och företagare möts. Därför 

lade vi mycket tid på att skräddarsy inbjudningar till olika tilltänkta gäster. Vi använde oss 

exempelvis av formella inbjudningar och ett öppet brev till de många politiker vi bjöd in och 

mer informella inbjudningar till kulturutövare . I den mån vi hade möjlighet följde vi upp 
20

med telefonsamtal och vi skickade också inbjudningar via sociala media. Samtidigt som vi 

15
 Se bilaga 2, 3 & 4 

16
 https://www.facebook.com/likaratttilltoalett/ 

17 https://www.facebook.com/events/805943512918852/ 
18 https://www.instagram.com/likaratttilltoalett/ 
19 Se bilaga 5 
20

 Se bilaga 6, 7 & 8 
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jobbade med inbjudningarna satte vi upp vår affisch längs Teaterstråket och i området 

Majorna/Linné.  

 

Veckorna innan eventet fokuserade vi på att nå ut medialt, bland annat med en  

pressrelease . Vårt projekt uppmärksammades av Radio 88 , ETC Göteborg , 
21 22 23

Djungeltrumman  och bloggen Vakentimmar .  
24 25

 

Vårt event saknade helt budget men vi hade som förhoppning att kunna bjuda våra gäster på 

tilltugg. Vi sökte därför sponsring från olika verksamheter, caféer, butiker och cateringfirmor 

genom att ringa runt och besöka dem.  

 

3. RESULTAT 

 3.1. EVENTET 

 

Utifrån projektets första mål så höll vi den 23 november ett event kring bristen på 

tillgänglighet i Göteborgs kulturliv . Kvällens program gick som planerat och vi lyckades 
26

hålla oss inom vår tidsram. Med aktörer, ansvariga och publiken blev vi cirka 100 personer 

och samtliga närvarande gav positiv feedback, både om projektet, eventet och oss som 

arrangörer. Anders Westgerd, som är en van och etablerad föreläsare, berättade att han 

aldrig förut pratat för så många människor där han är känd för så få, vilket han menade är 

positivt. Det blev tydligt att vi lyckades bjuda in en heterogen publik som kände att de fick 

med sig ny kunskap, nya tankar och perspektiv.  

 
3.1.1 POLITISK OCH MEDIAL UPPMÄRKSAMHET 

 

 Vi hade som ambition att uppmärksamma bristen på tillgänglighet både på en privat nivå - 

att vår publik skulle få med sig ny kunskap och nya perspektiv - samt på en offentlig nivå - att 

påminna politiker och media om att de har makten att agera och påverka. En stor svårighet i 

vår process var att försöka nå politiker och media. Trots att många politiker lovade att 

närvara och delta under eventet dök endast några få upp, och bara en vågade ge sig tillkänna. 

Som vi tidigare nämnt skrev media om oss före eventet vilket säkert ledde till att fler 

personer dök upp men vi hade också en förhoppning om att någon eller några skulle 

dokumentera kvällen men tyvärr blev det inte så.  

 

21
 Se bilaga 9 

22 http://www.radio88partille.se 
23

 https://goteborg.etc.se/kultur-noje/goteborgs-kulturliv-ar-inte-till-alla 
24 http://djungeltrumman.se/minifestival-om-tillganglighet-pa-frilagret/ 
25 http://www.vakentimmar.com/2017/11/lika-ratt-till-toalett-ett-event-om.html 
26 Se bilaga 10 
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3.1.2. SPONSRING 
 

Resultatet av vårt sökande efter sponsorer blev följande: 
 

● Cafeva - nybakta frallor 

● Leonardo Tapas and Lounge - tapas 

● Comfort Living - fruktkorgar med choklad 

● Coop Konsum - chips, nötter, salta pinnar, vindruvor 

● Hemköp - kakor, kaffe och te  
27

 
3.1.3. INSAMLING 

 

I början av vårt projekt hade vi som mål att under eventet samla in pengar till Hagateaterns 

ombyggnation, men valde tillsammans med dem att inte genomföra detta. Vi ville att eventet 

skulle handla om tillgänglighet i det stora och inte om själva ombyggnationen på 

Hagateatern, därför valde vi att anordna ett helt gratis event där alla var välkomna.  

 
3.1.4. PUBLIKENS DELAKTIGHET 
 
Vi fick in en hel del positiv feedback från vår publik . Majoriteten valde också att stanna 

28

kvar efteråt och prata med varandra, oss och våra aktörer.  

 

3.2. HAGATEATERN 

 

Arbetet med Hagateaterns toalett och anpassningen av denna har varit en långsam process. 

Vi har haft många och långa perioder där vi varit tvungna att invänta kommunikation och 

samarbete från andra parter. Därför har vi inte kunnat uppnå alla de mål vi satt upp för oss. 

 

Vi har ännu inte fått fram en kostnadsuppskattning på ombyggnationen. Därför har vi inte 

kunnat skicka in några bidragsansökningar för finansiering, sätta upp en budget eller 

finalisera en tidsplan för ombyggnationen. 

 

Vi har däremot säkrat Bostadsbolagets godkännande för ombyggnationen genom Krax 

Haake, och inlett ett samarbete med Ferrum Arkitekter. De har gett oss två förslag på 

ombyggnationer med färdiga ritningar som vi ska presentera för Hagateatern på ett möte 15 

december. Så snart vi har en godkänd ritning kan vi gå vidare till Dan Seger för en 

kostnadsuppskattning och sedan fortsätta med bidragsansökningar.  

 

27 Bilaga 11 
28

 Se bilaga 12 
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4. SLUTSATS OCH FÖRSLAG 

 

Detta projekt har varit, och är, väldigt stort och komplext. Vi i projektgruppen gick in med 

fokus på toaletten i Hagateaterns lokal men insåg under processens gång att det är så 

mycket större. Att tillgänglighet har låg prioritering i samhället, trots att många är och kan 

bli totalt beroende av den, anser vi är ett stort problem. Vi har fått förståelse för att det inte 

bara handlar om trottoarkanter, kullersten eller ombyggnation av en teaters toalett. Det 

handlar om inställning och om strukturella och normativa synsätt. Att vi valde att anordna 

ett event som lyfter ämnet känns därför, såhär i efterhand, väldigt relevant. Om människor 

kan tänka om och tänka till har vi kommit en bra bit på vägen. Ett funktionsanpassat 

samhälle är livsnödvändigt för många men gynnar alla. 

 

Vi, och många med oss, har i efterhand pratat om hur fint det var när Eddie Wheeler under 

vårt event pratade om den fysiska tillgängligheten kontra vad han kallade för den hjärtliga 

tillgängligheten. Han menade att vi med en öppen inställning kommer långt. Att staten och 

politikerna inte tar sitt ansvar i att tillgängliggöra hela samhället kan kännas tungt, men vi 

som medmänniskor kan göra mycket. Det händer ofta vid en tillgänglighetsanpassning att 

kostnaden blir överdrivet hög och ombyggnationen komplicerad vilket skapar en negativ 

inställning till förändring. Om vi vänder oss till den som faktiskt har kunskap och erfarenhet 

behöver inte tillgänglighetsanpassning varken bli svår, dyr eller tråkig.  

 

En insikt hos oss och en uppmaning till andra är att våga göra det själv, även om det innebär 

att du måste tjata och testa vägar som kan verka omöjliga. Det vi, och förhoppningsvis andra, 

tar med oss från det här projektet är kraften i att agera. Låt dig inte stoppas av andras 

nonchalanta inställning, utan ta saken i egna händer. Vi tycker att kultur är livsviktigt och att 

den skall vara till för alla! Att vi har kunnat hjälpa Hagateatern en bit på vägen med detta 

känns stort och fint. Vårt arbete slutar inte här. Vi tänker fortsätta jobba för att fler ska se 

diskrimineringen kring detta. För att fler ska jobba med sin egen hjärtliga tillgänglighet.  
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