
Vardagshindret 
Tänk om det var din vardag som var full av hinder 



”Sträva efter ökad kännedom och 
skapa/förstärka relationen till 
organisationens målgrupper” 

Uppdraget 



Svenska städer är fulla av 
hinder.  

 

Insikten 



Vem är det som har sagt att vissa 
människor ska kunna röra sig fritt och 
andra inte? Vem är det som bestämt att 
det ska finnas trösklar som begränsar 

och trappor som skapar barriärer?  



Barn och ungdomar med rörelsehinder har 
rätt till en lika obehindrad vardag som de 

utan. 
 

Då krävs att vi alla - du, jag, staten, 
landstinget och kommunen - inser att det 

är vi som byggt hindren från början.  
 
 



RBU har länge jobbat, utan större 
framgång, för att få upp problemet på 

medieagendan och i de politiska rummen. 
Man har försökt med allt från seminarier 

och paneldiskussioner till 
pressmeddelanden och debattartiklar.  

 
Men ibland kan man behöva visa vad man 

verkligen menar.   



Tänk om det var din 
vardag som var full av 

hinder. 



Under tre dagar på sensommaren, i 
samband med skol- och jobbstart, får 

stockholmare känna på vilka 
begränsningar som rörelsehindrade 

möter i vardagen.   
 

Vi kallar det… 



…Vardagshindret 





Mitt i natten, innan morgonrusningen tar fart,  
sätter vi upp hinder i stockholmarnas vardag.  
 
• Trappstegen i utvalda tunnelbanestationer höjs, 

bland annat i Hötorget och på T-Centralen 
• Dörrhandtagen in till Kungliga Tekniska 

Högskolan och Stockholms universitet höjs 
• Trösklarna till Pressbyråer runt om i Stockholm 

höjs 

Vardagshindret 





Vid toppen av trapporna, innanför Pressbyrådörrarna 
och på lärosätena står RBU-medlemmar. De går fram 
till alla som kämpat med hindret och förklarar syftet 
med aktionen.  
 
Varje deltagande RBU-medlem har på sig en t-shirt 
med trycket #vardagshindret, för att uppmuntra folk 
att dela sin upplevelse på sociala medier.  
 
Genom att involvera medlemmarna leder aktionen 
både till intern stolthet och extern synlighet.  
 

Vardagshindret 



• Vi filmar folks reaktioner när de 
bekämpar hindren.  

• Filmen kan både användas i egna 
sociala medie-kanaler och som 
grund i en reklamfilm.  

Filmen 



Kampanjen kan vara kontroversiell 
eftersom den försvårar 
framkomligheten. Därför är det 
viktigt med en riktigt bra talesperson 
som, med tydliga budskap, kan föra 
RBU:s talan.  
 
Vi föreslår att RBU utser en ung, 
färgstark person som talesperson för 
kampanjen, någon som förkroppsligar 
RBU:s strävan att vara modiga, 
seriösa, kraftfulla och snabba. En 
person som vågar föra talan på ett 
kaxigt men samtidigt respektfullt sätt.  

Talespersonen 



”Ja visst är det jobbigt att 
inte komma fram 
ordentligt? Men det här är 
vår vardag.” 

- Talespersonen 



Utmaningen 

Lisa Andersson @RBU_Lisa 

Lisa Andersson @RBU_Lisa 

Kampanjen får ytterligare fart genom direkta utmaningar  i 
sociala medier till makthavare, mediepersonligheter, bloggare 
och andra inflytelserika personer.  

@jonas_gardell 

Lisa Andersson @RBU_Lisa 



Låt Sverige veta 

Ett pressmeddelande skickas 
ut till nyhetsmedier under 
kampanjens första timmar.  





Ta diskussionen 
En debattartikel skrivs i syfte att publiceras i ett rikstäckande 
medium.  



Sen då? 
Kampanjen är Stockholmscentrerad då RBU:s resurser är 
begränsade. Dessutom finns en majoritet av alla beslutsfattare i 
huvudstaden. Vi tror dock att kampanjen, genom skickligt PR-
hantverk, kan få ringar på vattnet även i andra svenska städer.  
 
Kampanjen kan med fördel kopieras och genomföras på andra 
platser i Sverige. Den kan då även nå ut till lokal och regional 
media, samt till kommuner och landsting.  


