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FÖRORD
Möjligheten att söka information på Internet är för de flesta av oss 
en självklarhet. Oavsett om vi söker ett telefonnummer, öppettider 
på biblioteket eller regler för skatteavdrag är vi oftast bara några 
klick från svaret. För vissa av oss är det viktigt att vara förberedd 
för olika situationer, för andra spelar det mindre roll. 

Handisam är en statlig myndighet som arbetar med att driva på 
utvecklingen mot ett samhälle där alla kan delta, oavsett funktions-
förmåga. För många människor med funktionsnedsättning är just 
informationen om att det finns en ramp till affären eller att teatern 
har hörslinga helt avgörande för att kunna göra ett besök. 

Sedan 2009 gäller FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning i Sverige. Konventionen preciserar vad mänsk-
liga rättigheter innebär för personer med funktionsnedsättning. Den 
är juridiskt bindande och kommer under lång tid att ligga till grund 
för handikappolitiken. Konventionen framhåller att staterna ska 
verka för ökad tillgänglighet, samtidigt som den understryker vikten 
av att alla ska kunna söka information. 

Kort sagt handlar det om att alla ska kunna delta i samhällslivet 
på lika villkor. 

Min förhoppning är att du i denna skrift ska hitta bra stöd i hur du 
kan informera om just din verksamhet. Och att du i samband med 
detta även passar på att förbättra tillgängligheten. 

Lycka till!
	

Carl Älfvåg
	
Generaldirektör
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INTRODUKTION 
I VARDAGSLIVET och inför semestern, utflykten, restaurangbesöket eller 
kulturevenemanget söker vi information. Det kan till exempel handla om öppet-
tider, kontaktuppgifter, föreställningar och prisuppgifter. För den som har en 
funktionsnedsättning är det extra viktigt att också få information om tillgänglig-
heten innan man kommer fram till en plats, till exempel hotellet, lekplatsen 
eller livsmedelsaffären. 

ATT INFORMERA OM tillgänglighet bör vara lika självklart som att ge övrig 
besöksinformation. Det är många som berörs. Nästan två miljoner människor i 
Sverige har någon form av funktionsnedsättning. Och det blir allt fler eftersom 
andelen äldre kommer att öka de kommande åren. Därför är det angeläget att 
såväl kommuner som privata företag informerar om tillgänglighet på den plats 
där människor idag främst söker information – på webben. 

DEN HÄR HANDBOKEN BERÖR i första hand den information som ska finnas 
på webbplatsen, men tillgänglighetsinformation bör också ges via andra kanaler 
eftersom webben fortfarande inte används eller kan användas av alla. 

I HANDBOKEN GER Handisam råd om hur kommuner och företag kan arbeta 
med tillgänglighetsinformation, vad den bör innehålla och hur den bör pre-
senteras. Framför allt riktar sig råden till dig som ligger i startgroparna med 
arbetet, men även för dig som kommit en bit på väg kan det finnas en hel 
del matnyttigt. 
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VAD KÄNNETECKNAR BRA 
TILLGÄNGLIGHETSINFORMATION? 

Den är en del av den ordinarie besöksinformationen. 

Besökaren kan själv bedöma hur tillgängligheten 

är utifrån sin funktionsförmåga. 

Informationen är kompletterad med fotograf ier.  


Det f inns ett enkelt system för att uppdatera 

tillgänglighetsinformationen.
�

Informationen innehåller uppgifter om när uppdatering 

senast skedde. 


Det f inns kontaktuppgifter till den som ansvarar för 

tillgänglighetsinformationen.
�

De symboler som används följer internationell 

eller svensk standard.
�

Det går att skriva ut informationen.
�



VAD HAR NI ATT VINNA? 

Privata företag 

Företag tjänar på att informera om sin verksamhets tillgänglighet. Enligt Svensk 
Handel har personer med funktionsnedsättning en köpkraft som motsvarar 100 
miljarder kronor om året. Lägger vi till deras familjer och vänner handlar det om 
ännu större summor. De verksamheter som är tillgängliga – och som visar upp det 
– kan få en större del av dessa pengar. 

Den som förbättrar tillgängligheten i sin verksamhet märker ofta att inte bara 
personer med funktionsnedsättning vinner på det. Det som är nödvändigt för 10 
procent av befolkningen underlättar för 50 procent samtidigt som det är bekvämt 
för 100 procent! Ett bra exempel är automatiska dörröppnare. En grupp som vin-
ner på förbättrad framkomlighet är den stora del av befolkningen som någon gång 
i livet drar barnvagn. 

Presentera tillgängligheten även när den brister. Handikapporganisationer fram-
håller ofta att detta är bra eftersom människor då är förberedda på bristerna. 
Att informera om bristerna signalerar en framåtanda och en medvetenhet om 
dina kunders behov. 

Kommuner 

Att presentera tillgängligheten handlar om marknadsföring. En kommun som 
visar att man arbetar med tillgänglighet blir attraktivare för fler människor att 
bosätta sig i. Turistmål som informerar om sin tillgänglighet lockar till sig fler 
besökare. 

Eftersom kommuner ansvarar för en väsentlig del av samhällsservicen har alla 
som arbetar inom den kommunala sektorn en särskilt viktig uppgift. Alla med-
borgare kommer dagligen i kontakt med kommunala tjänster, till exempel genom 
läkarbesök, biblioteket, socialtjänsten, barnomsorgen eller kollektivtrafiken. För 
att alla ska kunna ta del av tjänsterna krävs det att lokaler, byggnader, utemiljö, 
information och de olika verksamheterna är tillgängliga. 

En viktig service för medborgarna är också att visa upp sin tillgänglighet. 
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SÅ HÄR KAN NI GÅ TILL VÄGA
�

Denna handbok riktar sig till mindre och större företag samt kommuner. Hur ni 
väljer att lägga upp ert arbete beror på verksamhet och storlek. Arbetet måste 
också givetvis anpassas till den egna organisationens förutsättningar och behov. 

Fem steg för företag 
För att så många besöksmål som möjligt ska innehålla information om tillgänglig-
het är det viktigt att även företag väljer att informera om sin tillgänglighet. Mindre 
företag har dock helt andra förutsättningar att arbeta med besöks- och tillgänglig-
hetsinformation än vad kommuner och större företag har. Nedan presenteras några 
hållpunkter som kan vara till hjälp för framför allt mindre företag. 

Företag som saknar egen webbplats, till exempel en tobaksaffär
�
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1. Använd Handisams skrift ”Tillgänglighet i din besöksinformation 
– 12 frågor som hjälper dig på vägen” (se sid 11). 

2. Fotografera entrén och andra viktiga platser. 

3. Registrera platsen i offentliga kartverktyg, till exempel Google maps, 
och lägg upp beskrivningar och bilder där (se sid 16). 

4. Om företaget annonserar på Eniro eller liknande, kan ni utöka företags-
beskrivningen med tillgänglighetsinformation. 

5. Berätta i all reklam för er verksamhet att ni arbetar med tillgänglighet.

  Företag som har egen webbplats, till exempel ett hotell
�

1. Utse en person som ansvarar för tillgänglighetsinformationen. 

2. Välj ambitionsnivå för er tillgänglighetsinformation. 

3. Genomför en inventering utifrån den ambitionsnivå ni valt.
 Använd Handisams skrift ”Tillgänglighet i din besöksinformation 
– 12 frågor som hjälper dig på vägen” eller Handisams

 inventeringsformulär (se sid 11).
�

4. Lägg ut tillgänglighetsinformation tillsammans med övrig besöksinformation. 

5. Registrera företaget och dess tillgänglighetsinformation på relevanta ställen 
som Google maps, Eniro, Hitta.se med mera (se sid 15). 



 

          
              

          

 

Fem steg för kommuner 
Nedan visar vi hur kommuner kan gå till väga. Dessa råd är även användbara 
för större företag som exempelvis hotellkedjor och affärscentrum. 

1. Förankra arbetet 

2. Gör en nulägesbeskrivning 

3. Utse ansvariga 

4. Inventera 

5. Presentera 

Steg 1. Förankra arbetet 
Förankra arbetet i ett tidigt skede hos ledningen, vars kunskap och vilja är avgör-
ande för hur arbetet ska lyckas. Arbetet bör få hög status. Informera hela organisa-
tionen om arbetet. Involvera handikapporganisationerna tidigt och använd dem 
som bollplank. 

Förteckning över handikapporganisationer finns på: 
www.handisam.se/handikapporganisationer 

Se till att arbetet även förankras hos IT-avdelningen, eftersom tillgänglighetsinfor-
mationen måste kunna fungera tillsammans med övrig information på webben. Tänk 
på att det även finns flera andra förvaltningar i kommunen som är centrala i detta 
arbete, till exempelvis de som är inriktade på fastigheter och fritid/kultur/turism. 

Eftersom informationen måste hållas uppdaterad för att fungera är det viktigt att 
ledningen har insikt om detta och om vilka krav på resurser det ställer. Därför är 
det nödvändigt att arbetet uppmärksammas när kommunens budget ska fastställas. 
Säkerställ ett långsiktigt arbete genom att se till att arbetet med tillgänglighets-
informationen kommer med i verksamhetsplanen. 
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” Vi genomförde först en nulägesanalys för att tydliggöra var vi stod och utifrån 
det bestämdes hur vi skulle kunna gå vidare. Sedan tog vi fram en kommunika-
tionsplan, där vi beskrev hur vi på ett bra sätt skulle förankra detta arbete hos 
alla berörda målgrupper. Vi såg också ett stort behov av att på ett tidigt stadium 
tydliggöra, hos alla berörda, att detta är ett långsiktigt arbete, något som ständigt 
måste uppdateras.” 

Kersti Wiberg, tillgänglighetsansvarig, Skärgårdsstiftelsen. 

www.handisam.se/handikapporganisationer


Steg 2. Gör en nulägesbeskrivning och en handlings- och tidsplan 
Gör en nulägesbeskrivning för att se var ni står idag och vad som behövs för att ni 
ska komma vidare. 

Bestäm vilka besöksmål som ska inventeras och presenteras. Målet bör alltid vara 
att få med så många besöksmål i kommunen som möjligt. Uppmuntra därför såväl 
kommunala som privata verksamheter att inventera och presentera sin tillgänglig-
het. Fundera även på om ni kan samordna arbetet med andra aktörer, till exempel 
turistnäringen, kultur- och fritidsverksamheter och fastighetsansvariga. 

Gör upp en tidsplan för arbetet. Budget och tidsaspekter kommer att vara avgöran-
de för vilken form och omfattning av inventering och presentation ni kan göra. 

”Hos oss har kommunens IT-strateg, förvaltningschefer, kommundirektör och 
tjänstemän varit delaktiga från början. Det har betytt mycket att vi på ett 
tidigt stadium bestämde att detta ska vara en kommunövergripande ange-
lägenhet där många känner ansvar och där vi delar på kostnaderna.” 

Karin Riddar, nämndesekreterare, Östersunds kommun.10 

Steg 3. Utse ansvariga 
Gör en tydlig ansvars- och arbetsfördelning. För att ett tillgänglighetsarbete ska 
nå ett bra resultat är det viktigt att utse en person som ansvarar, samordnar och 
driver arbetet framåt. Ta reda på vilken kompetens som finns internt och vilka be-
hov av utbildning som finns både hos dem som är ansvariga och hos övrig personal. 
Ju fler som är insatta i frågan desto bättre kommer resultatet att bli. Det kan också 
finnas behov av att ta hjälp av en tillgänglighetskonsult. 

Steg 4. Inventera 
Innan man genomför en inventering av besöksmålet ska syftet med inventeringen 
vara klargjort. Bestäm tidigt vem som ska genomföra inventeringen och vilken form 
av utbildning som eventuellt behövs för dessa personer. Bestäm också vem som är 
huvudansvarig för resultatet. 

En inventering handlar om att systematiskt gå igenom besöksmålen, göra bedöm-



           

ningar och eventuellt fotografera. En inventering ska i stora drag omfatta möjlig-
heten för alla att kunna: 

• parkera utanför 

• ta sig in i lokalen 

• kunna ta sig fram och orientera sig runt på besöksmålet 

• enkelt kunna ta sig ut i en nödsituation 

• gå på toaletten om en sådan f inns 

En annan viktig del av inventeringen är att ta reda på vilka möjligheter det finns 
för besökare att ta del av och kunna använda det besöksmålet erbjuder. Det kan 
till exempel handla om möjligheten för en person med nedsatt syn eller hörsel att ta 
del av en utställning och en guidad rundtur. 

Hjälpmedel vid inventering 
De som inventerar behöver en mall att utgå ifrån. Handisam erbjuder fråge-
formulär, inventeringsformulär och fördjupningsblad. 

Frågeformulär för tillgänglighetsinformation är speciellt utformad för presentation 
av tillgänglighetsinformation. Den består till stor del av ja- och nej-frågor och går 
igenom de mest grundläggande tillgänglighetskraven för ett besöksmål. Frågefor-
muläret bör, i de flesta fall, kompletteras med ytterligare frågor som är specifika 
för den verksamhet det handlar om. Till frågorna finns hjälptexter som underlättar 
för användaren. 

Frågeformuläret finns att ladda ned på: 
www.handisam.se/frageformular/besoksinfo 

Inventeringsformuläret är ett stöd för den som vill genomföra en mer heltäckande 
inventering av en besöksplats. Detta formulär omfattar hundratals tillgänglig-
hetskrav. 

Inventeringsformuläret finns att ladda ned på: 
www.handisam.se/inventeringsformular 

Fördjupningsblad om skyltar, utrymning, toaletter och dörrar finns att ladda ned på: 
www.handisam.se/fordjupningsblad 
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www.handisam.se/fordjupningsblad
www.handisam.se/inventeringsformular
www.handisam.se/frageformular/besoksinfo
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Vem ska göra inventeringen? 
Det underlättar om den som inventerar har grundläggande kunskaper om tillgäng-
lighetsfrågor och om olika funktionsnedsättningar. Det finns tillgänglighetskonsul-
ter att ta hjälp av. Även handikapporganisationerna kan bidra med sin kompetens. 

Databas med tillgänglighetskonsulter finns på: 
www.handisam.se/tillganglighetskonsulter 

Förteckning över handikapporganisationer finns på: 
www.handisam.se/handikapporganisationer 

I arbetet med tillgänglighetsinformation är det oftast antingen ägaren av verksam-
heten, fastighetsägaren, en tillgänglighetskonsult eller en representant från kom-
munen/organisationen/företaget som genomför inventeringen. Här några för- och 
nackdelar beroende på vem man väljer. 

• 	 Ägaren av verksamheten/fastighetsägaren 
Fördelen är att den som är verksamhetsansvarig/fastighetsägare direkt blir 
engagerad, medveten och får kunskap om vad tillgänglighet innebär, vilket kan 
leda till att vissa åtgärder sker omedelbart. Detta blir i sin tur en sporre att 
snabbt uppdatera besöksinformationen så snart en förbättring gjorts. En 
nackdel kan vara att det blir svårare att vara objektiv i sin presentation efter-
som man som ägare och ansvarig gärna vill visa upp en positiv bild av sin verk-
samhet/fastighet. 

•		 Tillgänglighetskonsult 
Fördelen är att man får en person som är utbildad i att mäta och beskriva till-
gängligheten och som är objektiv i sin bedömning. En nackdel kan vara att en 
tillgänglighetskonsult är anställd under en kortare period och inte har samma 
möjlighet att kontinuerligt uppdatera informationen. När någon utifrån genom 
för inventeringen är det alltid en fördel om den egna verksamhetsansvariga 
engageras och följer med. Det ger en bättre förståelse för bristerna och för vilka 
åtgärder som krävs. 

•		 Representant från kommunen/organisationen/företaget 
Fördelen är att inventeringarna genomförs på ett likartat sätt och att kommu-
nen har möjlighet att förena detta arbete med arbetet att åtgärda enkelt av 
hjälpta hinder. Nackdelen är att det tar mycket tid och resurser från kommu-
nen/organisationen. Även i detta fall är det viktigt att den ansvariga för verk-
samheten engageras och är med under inventeringen. 

www.handisam.se/handikapporganisationer
www.handisam.se/tillganglighetskonsulter


 

Personer med specialkompetens bör alltid kopplas in om prioriteringar och förslag 
på åtgärder ska läggas fram. Kontakta då en tillgänglighetskonsult. 

Uppdatera 
Besöks- och tillgänglighetsinformation är färskvara. Därför är det viktigt att redan 
från start bygga upp rutiner för hur en kontinuerlig uppdatering ska gå till, till 
exempel om man flyttar en receptionsdisk, bygger en ramp eller flyttar en verksam-
het. Till syvende och sist handlar uppdatering om informationens pålitlighet. Man 
måste kunna lita på att informationen fortfarande gäller och därför är det nöd-
vändigt att alltid ange när besöksinformationen senast uppdaterades och vem som 
ansvarar för den. 

Det är också viktigt att det, på ett enkelt sätt, finns möjligheter för besökarna att 
påtala de brister eller felaktigheter i informationen som de upptäcker. 

”Vi använder oss av en prioriteringslista och regelbundna avstämningsmöten kring 
uppdatering, vilket innebär att olika besöksmål uppdateras olika ofta. Informa-
tionen om de platser som anses mest välbesökta och ’viktiga’ uppdateras flera 
gånger om året medan information om andra mindre välbesökta platser uppdate-
ras en gång om året.” 

Pelle Forsberg, handikappsamordnare, Västerås stad. 
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Steg 5. Presentera tillgängligheten 
Åtskilliga kommuner erbjuder information om tillgänglighet. Många har valt att 
presentera tillgängligheten i separata tillgänglighetsguider. Handisam föredrar att 
både privata och offentliga besöksplatser i kommunen informerar om tillgänglighe-
ten på sina respektive webbplatser tillsammans med övrig besöksinformation. Det 
innebär att ett besöksmål (exempelvis en affärsbutik, ett museum eller ett biblio-
tek) informerar om tillgänglighet på samma ställe som man upplyser om öppet-
tider, kontaktuppgifter, vägbeskrivning med mera. Det är den naturliga vägen för 
människor att söka information. 

Tillgänglighet presenteras ofta utifrån olika former av svårigheter/funktions-
nedsättningar. En vanlig uppdelningen är: svårt att se, svårt att höra, svårt att 
röra sig, svårt att tåla vissa ämnen och svårt att tolka, bearbeta och förmedla 
information. 



Handisams be-
söksinformation 
presenterad utifrån 
frågeformuläret. 

www.handisam.se 
/besoksinfo 
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Hur mycket och vad man presenterar på sin webbplats beror till stor del på vilken 
form av inventering man har valt att genomföra. Har ni använt frågeformuläret 
presenterar ni kanske tillgängligheten utifrån de kriterier som listas där. Har ni 
däremot valt att använda ett mer omfattande inventeringsformulär kan beskriv-
ningen av besöksmålet bli mer detaljerad. 

En viktigt utgångspunkt när tillgänglighet ska beskrivas är att användaren själv 
ska kunna avgöra om besöksmålet är tillgängligt. Därför är det viktigt att tillgäng-
ligheten beskrivs med fakta, måttangivelser och eventuellt fotografier. 

Beskriv inte tillgängligheten med subjektiva eller svepande bedömningar, som till 
exempel ”Lokalen är tillgänglig för personer med nedsatt rörelseförmåga”. 

Hur man väljer att använda symboler, texter och fotografier när man presenterar 
och beskriver tillgänglighet varierar stort. Här finns inget rätt eller fel, däremot 
kan det vara bra att vara medveten om vissa saker. 

• Fritext 
Fördelarna med att använda fritext är att man noggrant kan beskriva varje 
unikt besöksmål. 

• Foton 
Foton ger en bra uppfattning om hur tillgänglig platsen är. Foton behöver 
dock alltid kompletteras med mått. Kom också ihåg att använda alternativ-
texter när ni presenterar information med hjälp av foton och bilder. 

Alternativtexter är inte synliga för alla på webbplatsen utan läggs in i publi-
ceringsverktyget så att också personer med synnedsättning ska kunna tillgodo-
göra sig informationen. 

• Bildsymboler 
Fördelen med att använda bildsymboler är att de snabbt kan ge en överskådlig 
bild av platsen eller lokalen. Det är dock viktigt att ange de mått  som sym-
bolerna representerar, så att användaren själv kan avgöra om besöksmålet 
är tillgängligt utifrån hans eller hennes funktionsförmåga. Om man väljer att 
använda bildsymboler bör man använda de symboler som ingår i den nationella 
standarden som finns på: 

www.hi.se/standard-tillganglighet 
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www.hi.se/standard-tillganglighet
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Tillgänglig webbplats 

Webbplatsen måste kunna användas av alla, oavsett funktionsförmåga. Om man 
informerar om tillgängligheten för exempelvis personer med synnedsättning 
eller läs- och skrivsvårigheter måste dessa också ha möjlighet att ta del av infor-
mationen. Om en webbplats är tillgänglig kan varje användare anpassa presen-
tationen av innehållet efter sina egna behov. Ett sätt att säkerställa en webbplats 
tillgänglighet är att se till att den följer riktlinjer från W3C, WCAG 2.0 samt 
”Vägledningen 24-timmarswebben” som är under omarbetning. 

”Vägledningen 24-timmarswebben”finns på: 
www.edelegationen.se 

WCAG 2.0 översatt till svenska finns på: 
www.wcag.se 

Nya möjligheter för presentation av tillgänglighet 
Möjligheterna att enkelt skapa och förmedla olika former av information har 
aldrig varit bättre än idag. Nya tekniska innovationer tar informationen allt när-
mare läsaren. Vi kan bära med oss hela världen i fickan i form av texter, bilder, 
filmer, datorstödda beslutssystem, GPS, sociala medier och så vidare. 

När besöks- och tillgänglighetsinformationen kan nås via många olika informa-
tionsbärare är det viktigt att man planerar för en central informationskälla som 
kan används av olika bärare (mobiler, GPS med mera). Annars måste man under-
hålla informationen på många olika ställen, vilket kan medföra att informationen 
inte alltid hålls uppdaterad överallt. 

Nedan nämner vi några lösningar som går att använda i kombination med besöks-
och tillgänglighetsinformation. 

GIS och karttjänster 
GIS, geografiska informationssystem, handlar om att använda kartan som hjälp-
medel för att presentera eller analysera stora mängder data. Med hjälp av GIS kan 
den fysiska tillgängligheten i en stad eller ett område kartläggas och analyseras 
och sedan presenteras med överskådliga kartor. 

http://www.wcag.se
http://www.edelegationen.se


Det finns även karttjänster som Google maps, som ger dig möjlighet att registrera 
organisationen och att visa bilder, filmer och dylikt. 

e-Adept 
e-Adept är ett pågående projekt där bland annat Kommunikationsmyndigheten 
PTS och Malmö stad är involverade. Projektet syftar till att man via GPS-utrustad 
mobiltelefon eller handdator med telefonfunktion, kan få guidning i stadsmiljöer 
och inomhus. Genom att gå igenom sitt område och sina lokaler samt skicka infor-
mation om detta till e-Adept, kan besökare som använder systemet enkelt navigera 
i ett område eller i en fastighet. 

Läs mer på www.eadept.se 

Wiki-baserad lösning 
En wiki är en webbplats öppen för allmänheten där sidorna enkelt kan redigeras 
av besökarna själva. Ett exempel på wiki är Wikipedia, världens största uppslags-
verk. Den samlade besöksinformationen skulle kunna föras över till en guide som 
bygger på wiki. För att kontrollera de ändringar som görs behövs en ansvarig webb-
redaktör. 

Fototjänster 
Som komplement till vissa karttjänster kan ni använda bilder upplagda på nätet. 
Ett exempel är Bing Photosynt, en teknik för att göra ett stort collage av bilder som 
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man sedan kan zooma, rulla och panorera i. 

För mer information se länken http://photosynth.net 

Många karttjänster erbjuder gatuvyer. I vissa fall finns även möjligheten att 
visa vyer inifrån fastigheten. Ett exempel är WeC360. 

Läs mer på http:www.wec360.se 
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Sociala medier 
Ni kan informera om hur tillgängliga era verksamheter är via sociala medier, till 
exempel bloggar, Facebook, Twitter och Flickr. Det ger dig möjlighet att ha en 
direkt kommunikation med människor om just din besöksinformation och där-
igenom få in viktiga synpunkter. Gå in på länken nedan för att se hur exempelvis 
Trelleborgs kommun arbetar med sociala medier. 
www.trelleborg.se/aktuellt/sociala-medier/ 

Sökmotorer 
Om man söker efter din verksamhet i en sökmotor är det bra om besökaren 
direkt vid sökträffen får en länk till besöksinformationen. Exemplet nedan visar
en Google-sökning, där Gävle kommun listat viktiga områden, bland annat
besökare. 
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FÖRETAG OCH KOMMUNER SOM HAR ARBETAT 
LÄNGE MED TILLGÄNGLIGHETSINFORMATION 

Det finns ett flertal kommuner, regioner och privata företag 
som har arbetat länge med att informera om tillgänglighet. 
Hos dem kan ni hämta idéer, få stöd och inspiration till ert eget 
arbete. Här nämner vi några av de största offentliga och privata 
aktörerna.  

Tillgänglighetsdatabasen är framtagen av Handikappkommittén i Västra 
Götalandsregionen, Västsvenska turistrådet, de samlade handikapporganisationer 
i Västsverige samt företag och kommuner i Västra Götaland. Idag är 45 av regio-
nens 49 kommuner anslutna till guiden. Dessutom finns ett antal andra regioner 
anslutna, till exempel Skåne och Blekinge. 
www.tillgangligt.se 

Entré Stockholm är en tillgänglighetsguide som tagits fram och uppdateras av 
Stockholms stad och innehåller information om cirka 7 000 allmänna lokaler i 
Stockholm. Informationen kan man hitta dels genom att söka på den lokal man 
vill besöka, dels genom att söka efter exempelvis en passande restaurang som 
uppfyller specifika krav eller mått. 
www.stockholm.se. Se under ”Om Stockholm”.             

http://www.stockholm.se
http://www.tillgangligt.se


 

 

Accessum är ett företag som erbjuder färdiga lösningar för tillgänglighets- och 
besöksguider. De ansvarar bland annat för Västerås stads tillgänglighetsguide. 
www.intill.nu 

Equality är ett privat företag som arbetar med rådgivning, inventering, informa-
tion och marknadsföring av tillgängliga besöksmål, övergripande tillgänglighets-
analyser och åtgärdsprogram med mera. 
www.equality.se 

Stationsinfo informerar med text, foto och kartor om Sveriges stationer och om 
tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. Guiden drivs idag av 
Samtrafiken. 
www.stationsinfo.se 

Scandic hotels har under många år arbetat aktivt med att förbättra tillgänglig-
heten på sina hotell. Idag finns information om tillgänglighet på samtliga hotells 
webbplatser. 
www.scandichotels.se 

Skärgårdsstiftelsen har arbetat en längre tid med att förbättra framförallt den 
fysiska tillgängligheten till några av Skärgårdsstiftelsens områden och till den 
kollektiva båttrafiken i nära samarbete med Waxholmsbolaget. Idag informerar 
man bland annat om tillgänglighet på sin webbplats och i broschyrer tillsammans 
med övrig besöksinformation. 
www. skargardsstiftelsen.se 
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CHECKLISTA 

Nedanstående checklista är en sammanfattning av de råd som ges till kommuner 
och större företag i handboken. Bocka av allteftersom ert arbete fortskrider! 

FÖRANKRA ARBETET 

Förankra arbetet hos ledningen. 

Informera organisationen om arbetet. 

Ta kontakt med handikapp-
organisationer. 

 Involvera IT-avdelningen.    
  Avsätt pengar för arbetet.    
  

 

 

    

  
 

  
 
 

  

  
 

 

Uppmärksamma arbetet i 
verksamhetsplanen.   

GÖR EN NULÄGESBESKRIVNING 
OCH EN HANDLINGS- OCH TIDSPLAN 

Gör en nulägesbeskrivning. 

Bestäm vilka besöksmål som ska 
inventeras och presenteras. 

Fundera på om ni kan samordna 
arbetet med andra aktörer, till 
exempel turistnäringen. 

Gör upp en tidsplan för arbetet. 

UTSE ANSVARIGA 

Gör en tydlig ansvars- och arbets-
fördelning. 

 Ta reda på om de ansvariga behöver 
utbildning.  

 
 

 

INVENTERA

Def iniera vem tillgänglighetsinforma-
tionen riktar sig till. 

 Bestäm hur många besöksplatser som 
ska inventeras. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 Bestäm vem som ska genomföra 
inventeringen och vem som är 
huvudansvarig för resultatet.

 Ta hjälp av en tillgänglighetskonsult 
eller av en handikapporganisation.

 Sammanställ rutiner för en 
kontinuerlig uppdatering. 
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PRESENTERA TILLGÄNGLIGHETEN 

Bestäm hur tillgängligheten 
ska presenteras. 

Beskriv lokalerna och verksamheten 
med mått och fakta. 

Se till att webbplatsen är tillgänglig 
för personer med olika funktions-
nedsättningar.

 Se till att användarna har möjlighet att 
på ett enkelt sätt tala om när informa-
tionen inte stämmer överens med 
verkligheten. 





  

   
 

I VARDAGSLIVET och inför semestern söker vi information. Det 
kan handla om öppettider, föreställningar och prisuppgifter. För 
den som har en funktionsnedsättning är det extra viktigt att också 
få information om tillgängligheten innan man kommer fram till en 
plats. Att informera om tillgänglighet bör vara lika självklart som 
att ge övrig besöksinformation. 

I DENNA HANDBOK GER Handisam råd om hur kommuner och 
företag kan arbeta med tillgänglighetsinformation; vad den bör inne-
hålla och hur den kan presenteras. 

TILL HANDBOKEN HAR DET också tagits fram ett frågeformulär 
som är ett stöd när man vill beskriva hur tillgängliga olika besöks-
mål är. 

HANDBOKEN HAR TAGITS FRAM av Handisam i samarbete med 
Sveriges Kommuner och Landsting, Handikappförbunden, Boverket 
och Konsumentverket. 

HANDISAM ARBETAR MED att samordna handikappolitiken i 
Sverige. Myndigheten arbetar för ett samhälle där alla kan delta 
jämlikt oavsett funktionsförmåga. 

Läs mer om Handisam och tillgänglighet på vår webbplats 
www.handisam.se. 

http://www.handisam.se
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