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Science and everyday 

life cannot and should 

not be separated.
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Helene Svahn

Många människor tar rörlighet för givet men för andra är det ingen självklar- 
het utan något som kräver hjälp. Teknik är en enorm möjliggörare för dessa 
människor. Helene Svahn är forsknings- och innovationschef på Permobil, 
ett företag som tar fram hjälpmedel för människor med funktionsvariatio-
ner. Dessutom är hon professor i nanobioteknik vid KTH.

Du är chef för forskning och innovation på Permobil, vad innebär det? 
Rollen går ut på att se till att Permobil ligger längst fram i utvecklingen 
av forskning och innovation inom området medicintekniska hjälpmedel. I 
nuläget betyder det bland annat att driva utveckling inom artificiell intel-
ligens, dataanalys, kliniska studier och studier med användarfokus. Detta 
är ett arbete som vi dels driver själva men även genom samarbete med 
universitet, start-ups, kliniker och innovatörer i olika delar av världen. 

Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig?
Jag har väldigt varierade arbetsdagar, som självklart inkluderar att väg-
leda och bolla idéer med mitt team. Jag är ofta ute internationellt för att 
presentera Permobils senaste framsteg och följa utvecklingen av olika 
teknologiskiften. I mitt jobb är det bra att ha stor teknisk kompetens och 
tekniskt intresse, att ha ett öppet sinne, att vara nyfiken och att kunna se 
framtida möjligheter.

På vilket sätt gör ditt jobb skillnad för andra människor? 
Permobil är världsledande när det gäller att utveckla medicintekniska 
hjälpmedel, till exempel elektriska rullstolar, för personer med funktions-
variationer. Våra produkter ger våra användare större frihet och självstän-
dighet. Permobil är även ledande inom digitalisering för medicintekniska 
hjälpmedel. Vi har ett flertal digitala lösningar som skulle innebära bättre 
hälsa och livskvalité för våra användare. T.ex. en digital tjänst som hjälper 
våra användare att byta position för att undvika uppkomst av trycksår som 
man annars lätt får av att vara stilla i samma position.

Vad har du för utbildning?
Jag gick Teknisk linje på gymnasiet med inriktning kemi, därefter utbildade  
jag mig till civilingenjör i molekylär bioteknik vid Uppsala Tekniska Hög-
skola. Sedan har jag en doktorsexamen i Mikrosystemteknik på Kungliga 
Tekniska Högskolan.
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Att leva på lika villkor

I hela samhället finns olika hjälpmedel för att vi lättare ska kunna röra oss 
mellan olika platser och leva det liv vi vill leva. Dessa hjälpmedel är till ex-
empel tåg, bilar, rulltrappor eller cyklar. Men samhället har också offentli-
ga ytor som lekplatser, fotbollsplaner eller badplatser.  

Många av de hjälpmedel och offentliga platser som de flesta tar som själv-
klara bygger på normen att alla människor har ungefär samma rörlighet. 
Och många människor kan också resa sig upp ur stolen, sätta sig på en 
cykel, läsa vart bussen kommer att ta dem eller höra vilken tågstation de 
ska gå av på. Men, det gäller inte alla. Personer med funktionsvariationer 
så som nedsatt syn eller hörsel, förlamning eller psykiska åkommor kan ha 
stora problem med att utnyttja offentliga ytor.

Hur skulle det till exempel vara att besöka en lekplats om du var rullstols-
buren? Vilka leksaker skulle du kunna leka med? Hur skulle det vara att åka 
tåg med en hörselskada? Hur skulle du få tag i informationen som ropas ut 
i högtalarna? Hur skulle du kunna läsa skyltar om du inte kunde se?

Enligt FN:s konvention för funktionsnedsättning ska alla som har en funk-
tionsnedsättning kunna vara en del av samhället på samma villkor som alla 
andra. För att lyckas med det krävs att vi skapar ett samhälle som är anpas-
sat efter olika typer av funktionsvariationer. 

Vad menas med
Funktionsvariation – En persons unika uppsättning fysiska och 
psykiska funktioner.
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Aktivitet
Steg 1. Läs texten Att leva på lika villkor tillsammans i klassen. Fundera 
över hur det är att vara funktionsnedsatt i Sverige idag. Vilka hinder och 
möjligheter finns det i vardagen? 

Steg 2. Du och din grupp kommer sen att få en person tilldelad er av er 
lärare. Denna person kommer att vara från en stad i Sverige, ha en funk-
tionsnedsättning och möter funktionshinder i sin vardag på grund av sin 
funktionsnedsättning. 

Steg 3. Din/er person vill åka tåg från sin hemstad till en annan stad. Går 
det? Vilka hinder och möjligheter finns det för er person att åka tåg? Hur 
skulle tågresan kunna bli mer tillgänglig? 

Steg 4. Fundera kring ett tekniskt hjälpmedel som skulle kunna hjälpa din 
person. Kan ni komma på ett nytt hjälpmedel som inte finns på markna-
den idag? Ni kommer inte att konstruera något så ni behöver inte veta hur 
hjälpmedlet skulle kunna byggas eller fungera rent tekniskt. 

Fundera på

Vilka behov fyller ert föremål? Skriv ned stödord på ett separat papper. 

Vilken funktion har föremålet? Skriv ned stödord på ett separat papper. 

Vilken alternativ funktion skulle föremålet kunna ha? (Om en kryckas 
funktion är att ge stöd, skulle den kunna ha som alternativ funktion att 
trycka på knappar eller nå saker som är långt bort). Skriv ned stödord på 
ett separat papper.

När alla grupper i klassen har svarat kommer ni att se en sammanställning 
av svaren gjord av er lärare. Har grupperna fått samma resultat? Diskutera!

Diskutera 

Fundera kring samhällsproblemet som hör till lektionen. Har ni några kom-
mentarer till det efter att ha funderat? Vilka är fördelarna och nackdelarna 
med varje grupps lösningar? Varför?

Hur eliminerar vi hinder?

Under den här lektionen ska vi reflektera kring hur det är att vara funk-
tionsnedsatt och prova att identifiera hjälpmedel som kan få bort olika 
hinder i vardagen för en person med funktionsnedsättning. 

Syfte och mål
Reflektion kring våra grundläggande behov, synliggöra olika tekniska lös-
ningars funktioner samt uppmuntra till alternativt tänkande när dessa funk-
tioner inte är tillgängliga för alla i samhället (problem-lösning-uppfinning).

Material 
– Papper och penna
– Bilder hämtade från hacktheworld.se

Tidsåtgång 40–60 min
Målgrupp 
Elever i årskurs 7–9
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Till dig som är lärare

Materialet
– Bild på en stad ur olika perspektiv. Från ovan och från stadsmiljö. 
 Ta gärna städer från olika delar av landet och gärna städer i olika 
 storlekar.

– Ansiktsporträtt på fiktiva personer. Koppla sedan detta porträtt till en 
 funktionsnedsättning. Funktionsnedsättning kan vara social fobi, 
 synnedsättning, blindhet, rullstolsburen, döv och hörselnedsatt. 
 Bilder finns att ladda ner på hacktheworld.se

Undvik att eleverna skapar sig stereotypa bilder som negativt förstärker 
elevens uppfattning av personer med funktionsvariation. 

Dela in eleverna i mindre grupper. Mellan tre och fem elever i samma grupp. 
Du kommer att dela ut ett porträtt med en tillhörande stad till varje grupp. 
Eleverna får inte välja. 

Eleverna ska ge personen ett namn. Sedan arbetar eleverna med frågor 
som rör det tekniska hjälpmedel de kommit på. Det kan vara ett föremål 
som inte finns eller något som redan används. Att tänka hur det kan bli i 
framtiden är en lika viktig del av teknikutvecklingen som att vara medve-
ten om vad som redan finns.

När eleverna tänkt ut vilken alternativ funktion som föremålet skulle kunna 
ha sammanställs resultatet överskådligt på tavlan. I samband med detta 
diskuteras sannolikheten gällande föremålens alternativa funktioner.

Lyft diskussionerna till att handla om olika förutsättningar för människor 
i olika länder. Lyft fram hur teknik är ett sätt att ta bort funktionshinder i 
människors vardag. 
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