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Förord 

Drygt en miljon människor i Sverige har funktionshinder. 
Det får inte vara ett hinder. 
Vårt samhälle förändras ständigt. Men allt förändras inte i 
den takt vi önskar. Samhället står inför stora utmaningar. 
Allt färre människor ska försörja allt fler. Trots detta är per
soner med funktionshinder en outnyttjad resurs i arbetslivet. 
En förklaring är bristande tillgänglighet. 

Med uppdrag att förändra leder statsförvaltningen arbe
tet med att skapa ett tillgängligt Sverige. Handisam stödjer 
myndigheterna i detta omställningsarbete, bland annat genom 
omarbetade ”Riktlinjer för tillgänglighet”. 

Det är viktigt att ett sammanhållet tillgänglighetsarbete 
kommer igång där det ännu inte startat – och fortsätter 
drivas där det kommit en bit på väg. Vi hoppas att vårt sam
lade material blir ett bra stöd och en inspirationskälla. 

Staten och dess myndigheter ska vara ett föredöme, men 
vi har också ambitionen att nå ut till andra i samhället. Allas 
insatser behövs. Det finns bara ett samhälle. Vårt gemensamma. 

Carl Älfvåg 
Generaldirektör 
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7 Inledning 

Sammanfattning 

I en särskild förordning slår regeringen fast att de statliga 
myndigheterna har ett speciellt ansvar för genomförandet av 
handikappolitiken. Myndigheterna ska särskilt verka för att 
verksamheten, informationen och lokalerna är tillgängliga 
för personer med funktionshinder. 

Hinder ska identifieras och undanröjas för att skapa full 
delaktighet och jämlikhet för personer med funktionshinder. 
Det första steget är att ta fram en handlingsplan. 

Att göra verksamheten tillgänglig betyder att integrera 
handikapperspektivet i myndighetens planering, beslut och 
processer – samt att ta sitt ansvar som arbetsgivare. I rikt
linjerna markeras kraven inom detta område med 

Att göra informationen tillgänglig betyder att göra det möjligt 
för personer med funktionshinder att kommunicera med 
– och ta del av – myndighetens information via tryckta medier, 
telefon, webb, film och möten. I riktlinjerna markeras kraven 
inom detta område med 

Att göra lokalerna tillgängliga betyder att personer med 
funktionshinder ska kunna besöka en myndighet – samt ta 
del av och delta i verksamheten där. Lokalerna ska också 
fungera som arbetsplats för personer med funktionshinder. 
I riktlinjerna markeras kraven inom detta område med 
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9 Staten som föredöme 

Staten som föredöme 
Statsförvaltningen ska se till att den beslutade handikapp
politiken förverkligas. De handikappolitiska målen ska 
beaktas i verksamheten och myndigheterna ska verka för att 
de nationella målen nås. Varje myndighet måste därför göra 
en bedömning av i vilken mån den egna verksamheten kan 
bidra till att uppfylla målen. 

Myndigheterna ska därutöver vara ett föredöme när det 
gäller tillgänglighet samt som arbetsgivare åt personer med 
funktionshinder. I en särskild förordning (2001:526) har 
regeringen slagit fast de statliga myndigheternas ansvar för 
genomförandet av handikappolitiken. Riktlinjerna ska följas 
för att förordningen ska vara uppfylld. 

-
FÖRORDNING 2001:526 OM STATLIGA MYNDIGHETERS 

ANSVAR FÖR GENOMFÖRANDE AV HANDIKAPPOLITIKEN 

Genomförande av de handikappolitiska 
målen 
1 § Myndigheter under regeringen skall 
utforma och bedriva sin verksamhet med 
beaktande av de handikappolitiska målen. 
Myndigheterna skall verka för att perso-
ner med funktionshinder ges full delaktig-
het i samhällslivet och jämlikhet i levnads-
villkor. Myndigheterna skall särskilt verka 
för att deras lokaler, verksamhet och in
formation är tillgängliga för personer med 
funktionshinder. I detta arbete skall FN:s 
standardregler för att tillförsäkra människor 
med funktionsnedsättning delaktighet och 
jämlikhet vara vägledande. 

Planering och samråd 
2 § Myndigheterna skall i arbetet med att 
göra myndigheternas lokaler,  verksam
het och information mer tillgängliga för 
personer med funktionshinder genomföra 
inventeringar och utarbeta handlingspla
ner. Denna skyldighet gäller dock inte om 
det är uppenbart att det inte behövs med 
hänsyn till verksamhetens art. 

3 § Myndigheterna skall, när det finns 
anledning till det, samråda med Myndig
heten för handikappolitisk samordning om 
hur insatser enligt denna förordning skall 
utformas. Förordning (2005:1081). 
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Handikappolitik för full delaktighet och jämlikhet
 
Målet för den svenska handikappolitiken är en sam
hällsgemenskap med mångfald som grund där samhället 
utformas så att kvinnor och män, liksom flickor och 
pojkar med funktionshinder blir fullt delaktiga i sam
hällslivet och jämlika i levnadsvillkor. Handikappoli
tiken berör därför inte bara människor med funktions
nedsättning, utan hela samhället. 

Handikapperspektivet i förändring 
För att nå de handikappolitiska målen har regeringen slagit 
fast politikens inriktning. Det gäller att undanröja hindren 
för delaktighet, förebygga och bekämpa diskriminering samt 
ge förutsättningar för självständighet och självbestämmande. 
Detta förtydligande av målen är viktigt att förstå som ett 
perspektivskifte. Perspektivet förflyttas från individen till 
miljö och omgivning, förbättring och möjliggörande. 

Huvudalternativet är att välja generella lösningar som fungerar 
för så många som möjligt. Hur individens funktionshinder 
kan kompenseras genom individuellt stöd eller genom särlös
ningar ska ses som ett komplement. 

Arbeta med handikapperspektivet 
Svensk handikappolitik utgår från att människor har olika 
förutsättningar och att funktionsnedsättning är en av flera 
naturliga variationer hos en befolkning. Av handikappers
pektivet följer en strategi och arbetsmetodik som går ut på 
att identifiera de hinder som finns, åtgärda dessa och/eller 
erbjuda det stöd som kan behövas. 
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Tanken är att varje sektor i samhället ska utformas så att 
den blir tillgänglig för alla medborgare. Kostnaderna ska 
tas i den ordinarie verksamheten. Detta kallas ansvars- och 
finansieringsprincipen. Detta gör politiken hållbar på lång 
sikt. På kort sikt är det viktigt att ha en strategi. 

Tre huvudsakliga förbättringsområden möjliggör en kontinuerlig 
utveckling mot målen: 

• Att som en del av en långsiktigt hållbar samhällsutveck
ling se till att planering och utforming av miljöer, bygg
nader, produkter och tjänster utgår från att människor 
är olika. Med utgångspunkten Design för Alla skapas 
tillgänglighet och användbarhet för så många som möjligt, 
utan fördyrande korrigeringar och anpassningar i efterhand. 



• Att det som redan finns – befintliga miljöer eller tekniska 
lösningar som redan är utvecklade – kontinuerligt förbätt
ras avseende tillgänglighet och användbarhet. 



• Att självständigheten och möjligheterna till självbestäm
mande ska öka för personer med funktionshinder. Det är 
viktigt att inflytandet ökar i beslutsprocessen för dem som 
har rätt till och använder det stöd och den service som sam
hället erbjuder. Det är också viktigt att den nya inriktningen 
får genomslag i de verksamheter som traditionellt arbetat 
med insatser för personer med funktionshinder. Risken är 
annars att individuella stöd och särlösningar förblir huvud
alternativet. 
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GRUNDLÄGGANDE BEGREPP 

I Handisams riktlinjer används begreppet 
tillgänglighet som ett samlande begrepp 
för både tillgänglig och användbar. 

Generellt används tillgänglighet och 
användbarhet för att beskriva vad som 
krävs för att personer med funktionshinder 
ska kunna delta på lika villkor som andra. 
Båda begreppen behövs och används paral
lellt exempelvis i bygglagstiftningen. Dels 
handlar det om att kunna ta sig fram och 
att kunna nå en verksamhet. Dels om hur 
effektiv användningen är och möjligheterna 
att delta i verksamheten. 

Tillgänglighet och Design för Alla komp
lettar varandra. Tillgänglighet är ett begrepp 
som används i lagstiftning och standar
disering för att beskriva en miljös, varas 
eller tjänsts egenskaper. Utgångspunkten 
är behov hos personer med funktionshin
der. Design för Alla har en bredare ansats 
med sikte på planering och utformning som 
fungerar för alla människor oavsett funk
tionsförmåga. 

I riktlinjerna används även begreppet till
gänglig verksamhet för att beskriva allt 
det som krävs för att möjliggöra delaktighet 
och jämlikhet för personer med funktions
hinder. Exempelvis kan okunskap, negativa 
attityder och fördomar både leda till att 
nödvändiga förbättringar av tillgängligheten 
inte genomförs och till brister i bemötande. 
Ett annat exempel är att brister i rutiner 
kan skapa strukturella hinder. Det gäller 
att tänka efter före. 

I diskrimineringslagstiftningen definieras 
funktionshinder: ”varaktiga fysiska, 
psykiska eller begåvningsmässiga begräns
ningar av en persons funktionsförmåga som 
till följd av en skada eller en sjukdom fanns 
vid födelsen, har uppstått därefter eller kan 
förväntas uppstå”. 

Nedsatt orienteringsförmåga är ett 
begrepp som ofta används i riktlinjerna och 
som också finns i bygglagstiftningen. Ned
satt orienteringsförmåga kan hänga sam
man med nedsatt syn, nedsatt hörsel eller 
nedsatt kognitiv förmåga. 



Staten som föredöme 1�
 

Börja med att ta fram en policy och handlingsplan
 
Processen för att göra myndigheten tillgänglig kan 
delas upp i olika moment – från policy och behovsin
ventering till utvärdering. Här redovisas hur myndig
heten kan arbeta på ett planmässigt och strategiskt 
sätt för att göra myndigheten tillgänglig. 

Övergripande policy 
Myndigheter bedriver olika verksamheter och har olika visioner, 
mål, resurser, ambitioner och utgångsläge. Varje myndighet 
måste därför analysera sin egen verksamhet och utifrån denna 
ta ställning till vad tillgänglighetskraven innebär specifikt 
för dem. 

En övergripande policy som tydligt markerar hur myndighe
ten ser på frågan behöver tas fram av ledningen som grund 
för det fortsatta arbetet. Denna policy kan ingå i handlings
planen men den kan också vara ett separat dokument eller 
ingå i ett annat policydokument. För att alla anställda ska 
bli medvetna om tillgänglighetsarbetet, kraven som ställs och 
sitt eget ansvar måste den högsta ledningen kommunicera att 
tillgänglighetsarbetet är prioriterat. 



Fortsätt nulägesanalysen
• Planer och policydokument
• Upphandling, inköp
• Kompetensbehov

Upprätta åtgärdsplaner och 
genomför konkreta åtgärder
• Tid
• Ansvariga
• Budget

Gör en nulägesanalys. Inventera 
tillgängligheten och kartlägg hur 
handikapperspektivet hanteras
• Verksamheten
• Informationen
• Lokalerna

Följ upp, utvärdera och revidera 

Analysera, prioritera, ta fram mätbara delmål
• Verksamheten, informationen, lokalerna
• Integrera handikapperspektivet: internutbildning, 
  upphandling, policydokument, skötsel och underhåll, 
  systematiska arbetsmiljöarbetet osv

  Ta sedan fram en handlingsplan
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Så blir myndigheten tillgänglig
�

Ta först fram en policy
 

Analysera myndighetens Utse en samordare samt ansvariga 
verksamhet. Vad innebär • Verksamheten 
tillgänglighetskraven? • Informationen 

• Lokalerna



Analysera myndighetens 
verksamhet. Vad innebär 
tillgänglighetskraven?

Utse en samordare samt ansvariga
• Verksamheten
• Informationen
• Lokalerna

        Ta först fram en policy
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Ta sedan fram en handlingsplan 

Gör en nulägesanalys. Inventera 
tillgängligheten och kartlägg hur 
handikapperspektivet hanteras 
• Verksamheten 
• Informationen 
• Lokalerna 

Fortsätt nulägesanalysen 
• Planer och policydokument 
• Upphandling, inköp 
• Kompetensbehov 

Analysera, prioritera, ta fram mätbara delmål 
• Verksamheten, informationen, lokalerna 
• Integrera handikapperspektivet: internutbildning, 

upphandling, policydokument, skötsel och underhåll, 
systematiska arbetsmiljöarbetet osv

Upprätta åtgärdsplaner och 
genomför konkreta åtgärder 
• Tid 
• Ansvariga 
• Budget 

Följ upp, utvärdera och revidera 

Läs mer på www.handisam.se
�

http://www.handisam.se
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Avsätt resurser, utse ansvariga och samordnare 
Ett första steg kan vara att avsätta resurser för arbetet och 
att utse vissa nyckelpersoner. 

Handikapperspektivet måste integreras i hela organisatio
nen med nyckelpersoner som har ett ansvar för att planera 
och bevaka tillgängligheten inom olika områden – som infor
mation, lokaler och verksamhet – och för att ta fram hand
lingsplanen bör utses. Dessutom behövs någon som ansvarar 
för att samordna arbetet. 

Myndighetschefen är ytterst ansvarig för att myndigheten 
ska bli tillgänglig. Det är också myndighetschefen eller i 
förekommande fall styrelsen som ska anta den färdiga hand
lingsplanen. 

Gör en nulägesbeskrivning 
För att kunna sätta upp mätbara mål för arbetet behövs en 
nulägesanalys. Denna måste bygga på en kartläggning och 
inventering av tillgängligheten. Tre områden bör tas med, 
nämligen 

• verksamheten i stort 

• information och kommunikation 

• lokalerna, inklusive inredning och utrustning. 

Handisams inventeringsformulär och checklistor, som kan an
passas efter inventeringens omfattning och inventerarens 
arbetssätt, bör användas. Formulär och checklistor kan lad
das ned från www.handisam.se. 

http://www.handisam.se
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Nulägesbeskrivningen bör även inkludera eventuella brister 
i tillgängligheten som tydliggjorts genom klagomål från besö
kare och anställda eller som framkommit i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. 

Inventeringen av lokalerna kan göras etappvis. Prioritera till
gängligheten i entré och entréhall samt toaletter för personer 
med nedsatt rörelseförmåga. Inventera även miljöer som ofta 
används av allmänheten samt lokaler för undervisning och 
möten. På sikt bör alla delar av lokalerna vara inventerade. 
Om inventeringen görs etappvis bör planering av när de olika 
etapperna ska inventeras finnas med i handlingsplanen. 

Även nyare lokaler, som vid en flyktig genomgång verkar 
vara tillgängliga, har ofta brister i tillgängligheten. Det är 
exempelvis relativt vanligt med olämpligt placerade manö
verdon, otillräcklig kontrast- och varningsmarkering och 
olämplig placering av inredning i hygienrum samt brister 
när det gäller utrustning. Det är därför viktigt att man även 
kartlägger tillgängligheten i nyare byggnader. 

Nulägesbeskrivningen bör exempelvis ta upp hur handikapp
perspektivet hanteras 

• i policydokument och planeringsarbete 

• vid upphandling och inköp 

• när det gäller vilket behov av kompetens inom området 
som behövs på myndigheten. 



18 Handisam
 

Analysera, prioritera och ta fram mätbara mål 
Resultatet av nulägesbeskrivningen måste analyseras innan 
myndigheten tar ställning till vad som är mest angeläget att 
åtgärda – och som ska prioriteras. Mätbara mål på kort och 
lång sikt för myndighetens information, lokaler och verksamhet 
bör formuleras. Även för områdena kompetens, upphandling 
och integrering av handikapperspektivet bör mål formuleras. 

Vissa grundprinciper bör följas vid prioritering. Oavsett 
funktionsförmåga ska alla kunna 

• ta del av myndighetens grundläggande information 

• kommunicera med myndigheten 

• ta sig in i lokaler där myndigheten verkar samt ta sig till 
de mest besökta delarna 

• delta i möten och i undervisning 

• använda toalett. 

Dessutom ska åtgärder som ökar säkerheten vid förflyttning 
vara prioriterade, exempelvis kontrastmarkering av större 
glaspartier. På arbetsplatser och högskolor ska gemensamma 
utrymmen prioriteras samt att åtminstone några arbetsrum 
görs tillgängliga. Nyttan av en viss åtgärd i relation till 
andra tillgänglighetsskapande åtgärder utgör grunden för 
prioriteringen. Genom att beskriva nyttan av de olika 
tillgänglighetsförbättrande åtgärderna blir arbetet lättare 
att förankra i organisationen. 

Upprätta åtgärdsplaner och åtgärda hinder 
En åtgärdsplan är en sammanställning över vilka konkreta 
åtgärder som ska vidtas för att ta bort hinder. Planen bygger 
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på inventeringar och synpunkter på brister i tillgängligheten. 
Åtgärdsplanen konkretiserar de mål som satts upp. 

I åtgärdsplanen bör anges tidpunkt för åtgärderna, vem som 
är ansvarig samt kostnaderna. Om inventeringen av loka
lerna görs etappvis, ange när de olika åtgärderna ska vara 
genomförda. Vissa åtgärder kan vara lämpliga att samplanera. 

Underhållsplaner och åtgärdsplaner för lokalernas tillgäng
lighet behöver samordnas så att ”passa-på-åtgärder” inte 
glöms bort. De åtgärder som planeras under året bör även 
kostnadsberäknas och budgeteras. I diskussioner kring vilka 
prioriteringar som ska göras kan de olika handikapporgani
sationerna vara en viktig resurs. 

Följ upp, utvärdera och revidera 
Det är viktigt att tillgänglighetsarbetet följs upp och utvärderas 
– för att se vilka åtgärder som fullföljts och fungerat och vilka 
som kanske återstår eller inte gav förväntat resultat. 

Utvärderingen är nödvändig som kvalitetskontroll av det 
arbete som myndigheten redan gjort och visar om man är på 
rätt väg eller om omprioriteringar behövs. 

Handikapprörelsen kan vara en resurs i detta arbete. Utvär
deringsmetod väljs utifrån vad som ska utvärderas. Arbetet 
med att förbättra tillgängligheten påverkas också av att tek
nik, produkter och miljöer ständigt utvecklas och förändras. Mål 
måste alltså följas upp, resultat utvärderas och nya målsätt
ningar formuleras. Handlingsplanen är således inte definitiv 
utan måste regelbundet revideras. 
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Funktionshinder och tillgänglighet 
Kunskap om människors olika behov och möjligheter 
leder till en ökad kvalitet i myndigheternas kontakter 
med sina målgrupper. Den ökade medvetenheten be
hövs också för att skapa förståelse för varför de till
gänglighetsförbättrande åtgärderna ska genomföras. 
En viktig aspekt är att dessa behov kan se olika ut för 
män och kvinnor. Nedan beskrivs hur kraven på till
gänglighet relateras till olika funktionshinder. 

Nedsatt rörelseförmåga 
Tillgänglighet för människor med nedsatt rörelseförmåga inne
bär främst att det ska vara möjligt att förflytta sig självständigt 
och säkert i den byggda miljön. Detta förutsätter att underlaget 
är jämt och fast, att man kan ta sig fram utan att passera branta 
lutningar, trappor, höga trösklar, trånga passager och tunga 
dörrar. Man ska inte tvingas till långa omvägar. Handtag och 
reglage måste vara lätthanterliga och sitta inom räckhåll även 
för dem som använder rullstol och kanske också har nedsatt 
arm- och handfunktion. Räcken att hålla i behövs för personer 
med nedsatt gångförmåga framför allt vid trappor och ramper. 

Tillgänglighet innebär också att utrymmen är tillräckligt 
rymliga för att man ska kunna manövrera med rullstol eller 
rollator. Det ska till exempel finnas tillräckligt stora toaletter. 
Inredning och utrustning ska utformas och placeras så att den 
är användbar, till exempel ska höjden på receptionsdiskar, 
montrar, hyllor, skyltar och displayer vara lämplig för dem 
som använder rullstol eller är kortvuxna. De som använder 
rullstol ska också kunna sitta vid bord och arbetsbänkar. 
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Nedsatt syn 
Tillgänglighet för personer med nedsatt syn innebär att man 
ska kunna orientera och förflytta sig utan att utsättas för 
onödiga säkerhetsrisker. Ledstråk som kan följas av den som 
använder teknikkäpp, vit käpp, samt kontrastmarkeringar 
är exempel på medel som kan användas för att uppnå detta. 
Tillgänglighet innebär också att det ska vara lätt att avläsa 
reglage och särskilja dem från varandra. Tillgång till person
lig service till exempel i form av ledsagning är ofta en förut
sättning för att en obekant miljö ska vara tillgänglig. 

Information av olika slag måste presenteras på ett tillgäng
ligt sätt. Layouten ska ge bästa möjliga läsbarhet och infor
mationen finnas i alternativa format. Webbplatser ska vara 
uppbyggda enligt antagna normer så att de är tillgängliga 
och kan läsas av med ett så kallat talsyntesprogram. Visuell 
förmedling måste kompletteras med förmedling som kan 
uppfattas med andra sinnen. 

Nedsatt hörsel, dövhet och dövblindhet 
Tillgänglighet för personer med nedsatt hörsel, döva eller döv
blinda innebär att det ska vara möjligt att kommunicera med 
andra människor, ta del av information samt att uppfatta larm. 
En bra ljudmiljö, tillgång till hörselteknisk utrustning – till 
exempel teleslinga – samt visuell information och information 
på teckenspråk är ofta en förutsättning för god tillgänglighet. 
En viktig aspekt är att teckenspråk är ett förstaspråk för 
många. Tillgänglighet för denna grupp innebär att man får 
information på teckenspråk samt tillgång till teckenspråks
tolk. För personer som är dövblinda är taktilt teckenspråk en 
förutsättning för kommunikation. 
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Nedsatt kognitiv förmåga 
Med kognition menas förmågan att minnas, orientera sig i 
tid och rum, problemlösningsförmåga, numerisk förmåga, 
språklig förmåga med mera. Personer med nedsatt kognitiv 
förmåga är en heterogen grupp. Tillgänglighet kan betyda 
mycket skilda saker för olika individer. 

För många människor med nedsatt kognitiv förmåga innebär 
tillgänglighet i den fysiska miljön att det är möjligt att orien
tera sig och använda miljön utan att utsättas för onödiga 
säkerhetsrisker. Inredning och utrustning ska utformas så 
att den är lättbegriplig. Bruksanvisningar ska vara konkreta 
och ha en tydlig layout. 

Information av olika slag ska kunna fås i en förenklad form 
som är tydlig, konkret, kortfattad och entydig, till exempel 
översatt till lättläst svenska. Informationsskyltar ska vara 
lättbegripliga, vilket kan åstadkommas genom användning av 
symboler. 

Hjälp av en handledare eller en assistent kan vara nödvän
dig vid kommunikation och förmedlingsmässig verksamhet. 
Vid en konferens kan det till exempel innebära att handledaren 
ska ha möjlighet att stoppa ett anförande för att få tid att 
förklara vad som sagts. 

Besvär i andningsorgan, allergier eller överkänslighet 
för vissa födoämnen 
För människor med besvär i andningsorganen och allergier 
innebär tillgänglighet att det ska vara möjligt att vistas i en 
miljö utan att drabbas av allergiska reaktioner eller besvär i 
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andningsvägarna. Detta innebär att luftkvaliteten i byggna
der måste vara bra, att det finns möjlighet att undvika äm
nen, material, växter och dofter som kan ge upphov till aller
giska reaktioner eller besvära personer med överkänslighet. 

Vid utbildningar och konferenser ska det vara möjligt att få 
information om den mat som serveras. Vid behov ska det fin
nas alternativ för personer med födoämnesallergi. 

Sjukdomar och andra funktionsstörningar i matsmält-
ningskanalen eller inkontinens 
För människor med dessa typer av funktionshinder handlar 
tillgänglighet om att det finns tillgång till lämpligt utformade 
toaletter. 

Möjligheten att ta del av och delta i verksamhet är i hög grad 
beroende av hur den planeras och genomförs. Tillgänglighet 
innebär att det finns tillgång till toaletter, att man håller an
givna tider, arbetar i korta pass och tar regelbundna pauser. 
Det ska även finnas tillgång till anpassad kost. 

Funktionshinder på grund av psykiska sjukdomar 
För människor med funktionshinder på grund av psykiska 
sjukdomar kan förutsättningarna för tillgänglighet variera 
mycket från individ till individ. Psykisk sjukdom kan även i 
vissa fall leda till nedsatt kognitiv förmåga. 

Det är särskilt viktigt att miljön är lugn och harmonisk, att stör
ningsmoment, till exempel ljus- och ljudstörningar, minimeras 
och att det finns tillgång till vilrum och avskildhet vid behov. 
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Nedsatt röst- och talfunktion 
Personer med nedsatt röst- och talfunktion kan ha svårt att 
kommunicera, till exempel via telefon. Att kommunikationen 
är tillgänglig förutsätter därför att alternativa kommuni
kationssätt, såsom totalkonversation eller särlösningar som 
Taltjänst, TeleTal och texttelefon används. Vid utbildnings
verksamhet är det viktigt att kunskapsprov utformas så att 
man kan redovisa sina kunskaper. 

Läs- och skrivsvårigheter 
För människor med funktionshinder på grund av läs- och 
skrivsvårigheter är det ofta utformningen av informationen 
som innebär svårigheter. Information måste gå att få i al
ternativa format såsom talkassett och Daisy-talbok. Det bör 
också gå att få elektronisk information uppläst med hjälp av 
talsyntes. Layouten ska ge bästa möjliga läsbarhet och tex
tens struktur ska underlätta för läsaren. I utbildningssam
manhang är det viktigt att kunskapsprov utformas så att 
alla får samma möjligheter att redovisa sina kunskaper. Det 
kan också vara viktigt att man kan få hjälp med att läsa in 
litteratur. 

Andra funktionshinder 
Det finns personer med andra funktionshinder som kan leda 
till andra krav på lokaler, verksamhet och information än 
tidigare krav. Exempel är personer som är extra känsliga 
för skador, till exempel orsakade av benskörhet eller blödar
sjuka, personer som är extra utsatta för skador, till exempel 
på grund av epilepsi och personer som är extra känsliga för 
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kyla och värme. Vidare finns personer med sjukdomar eller 
sjukdomstillstånd som kan resultera i speciella krav på den 
byggda miljön, till exempel behov av extra förvaringsutrym
men. Exempel på sådana sjukdomar är cystisk fibros och 
njursjukdom. 

För människor som har funktionshinder på grund av elöver
känslighet är en förutsättning för tillgänglighet av fysisk 
miljö att nivån av elektriska och magnetiska fält är låg. Det 
är även viktigt att det finns möjlighet att ta del av information 
i format som inte orsakar svårigheter. Det förutsätter att infor
mationen finns i tryckt form och inte enbart i elektronisk form. 

Ett annat exempel är personer som är extra beroende av föda 
och medicin inom vissa tidsintervall. Tillgänglighet till ut
bildning, kurser och konferenser innebär då att programmet 
och undervisningen är upplagda så att man har regelbundna 
pauser. 

Många personer har flera funktionshinder och har därför 
särskilda behov. 
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Riktlinjer för att göra verksamheten tillgänglig
�
Staten ska vara ett föredöme och visa vägen både som 
arbetsgivare och genom att ha en verksamhet som 
inte utestänger någon. Mångfald ska vara normen. För 
att nå dit krävs åtgärder. I det här avsnittet beskrivs 
hur myndigheterna kan integrera handikapperspektivet 
och hur man kan förbereda sig för att möta sina mål
grupper. Dessutom redovisas vilka krav som ställs på 
myndigheten som arbetsgivare. 

Handikapperspektivet i planering, beslut och processer 
För att myndigheten ska bli tillgänglig måste handikapp
perspektivet finnas med i all planering och i alla beslut och 
processer. Rutiner för detta behövs i många fall. Exempelvis 
kan det behöva tydliggöras att tillgänglighetsaspekterna 
ska beaktas när ändringar sker i lokalerna eller vid omorga
nisationer. Det kan också behövas rutiner för att kunna ta 
om hand synpunkter på tillgängligheten från besökare eller 
anställda. 

Annat som bör tydliggöras är vem som har ansvar för att 
handikapperspektivet finns med vid planering av utbildning, 
vid inköp och upphandling, vid ombyggnation samt vid skötsel 
och underhåll. 

Utbildning i tillgänglighetsfrågor bör vara en del av myndig
hetens kompetensutvecklande insatser. Dessutom bör till
gänglighetsarbetet samordnas med det systematiska arbets
miljöarbetet. 
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Rekrytering och
�
personal, sid 31-34
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sid 32
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Internutbildning, 
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Verksamhetsplanering, 
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Planer och 
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upphandlingar, 
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Läs mer på www.handisam.se
�

http://www.handisam.se


Internutbildning, 
sid 29 och ��

Riktlinjer för att göra verksamheten tillgänglig 29 

Verksamhetsplanering 

I samband med myndighetens verksamhetsplanering bör 
tillgänglighetsfrågorna lyftas fram i de årliga uppdrag och 
aktiviteter som då bestäms. En rad faktorer har betydelse 
när uppdragen planeras. Det kan till exempel gälla omvärlds
analys, budget, verksamhetsförändringar och personalbe
manning. Här kan tillgänglighetsaspekter i vid bemärkelse 
integreras i hela processen. 

För medarbetarna ger verksamhetsplaneringen kunskap och 
förståelse för vad som är prioriterat – och tillgänglighetsfrå
gorna placeras i ett sammanhang. Uppdragsgivare och med
borgare som tar del av myndighetens resultat och effekter 
ser att tillgänglighetsfrågorna har integrerats i verksamheten 
för att påskynda utvecklingen mot ett samhälle där alla kan 
delta jämlikt, oavsett funktionsförmåga. 

Internutbildning 

Frågor om tillgänglighet kan arbetas in i redan befintliga 
utbildningar som introduktionsutbildningar. Utifrån de behov 
som framträder när handlingsplanen ska genomföras kan nya 
utbildningsprogram behöva tas fram, till exempel en mer ge
nerell utbildning för alla medarbetare om tillgänglighetsfrågor. 

Riktad fortbildning till nyckelpersoner och medarbetare som 
har många kontakter med allmänheten är andra exempel på 
kompetensutvecklande insatser som kan bli aktuella. Han
dikapporganisationerna är en viktig resurs vid planering 
och genomförande av sådana utbildningar. Utbildningar ska 
alltid förläggas i tillgängliga lokaler och läggas upp så att 
alla kan delta. 
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Policydokument 

I policydokument som till exempel jämställdhetsplan, mång
faldsplan, kompetensförsörjningsplan och personalpolicy bör ett 
handikapperspektiv inarbetas för att detta ska få ökat genom-
slag i verksamheten. På motsvarande sätt bör exempelvis jäm
ställdhetsfrågor tas upp i handlingsplanen för tillgänglighet. 

Inköp och upphandlingar 

Vid upphandlingar, avrop från ramavtal och anlitande av 
konsulter – eller inköp av allt från förbrukningsvaror till 
möbler och kontorsutrustning – bör krav på tillgänglighet 
ställas. Kraven kan gälla tillgänglighet till varor och tjäns
ter, till exempel kunskap hos den som anlitas. Det är också 
viktigt att krav på tillgänglighet ställs när man bygger nytt 
eller hyr nya lokaler. Handisams riktlinjer kan på olika sätt 
användas som utgångspunkt för krav i upphandlingar. Krav 
kan också ställas genom att hänvisa till en standard. 

Stora och samordnade upphandlingar underlättar för att få 
fram produkter och tjänster som är användbara för alla. Ett 
exempel är de ramavtalsupphandlingar som Verva, Verket 
för förvaltningsutveckling, genomför inom IT-/IKT-området 
(informations- och kommunikationsteknik) där krav på till
gänglighet och användbarhet successivt förs in. 

Verva stödjer även hur myndigheten kan bedöma hur an
vändbara de produkter och tjänster är som avropas från 
ramavtalen. Detta görs genom vägledningen ”Avropa an
vändbart!”. Nya EU-direktiv om upphandling säger bland 
annat att den upphandlande enheten bör fastställa tekniska 
specifikationer som tar hänsyn till tillgänglighet för människor 
med funktionshinder. 
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FÖRBUD MOT DISKRIMINERING 

Lagen om förbud mot diskriminering i ar
betslivet av personer med funktionshinder 
(1999:132) gäller på hela arbetsmarknaden. 
Lagen förbjuder diskriminering av både arbets
sökande och arbetstagande. Förbudet gäller 
när arbetsgivaren 
• rekryterar 
• beslutar om befordran eller utbildning för 

befordran 
• beslutar om annan utbildning 
• beslutar om yrkespraktik 
• tillämpar löne- eller andra anställningsvillkor 
• leder eller fördelar arbetet 
• säger upp, avskedar, permitterar eller vidtar 

annan ingripande åtgärd mot en arbetstagare. 

Förbudet gäller även om arbetsgivaren inte 
haft någon avsikt att diskriminera. 

Vid anställning, befordran eller i samband med 
utbildning för befordran ska en arbetsgivare 
vidta skäliga stöd- eller anpassningsåtgärder 
för att en person med funktionshinder ska 
kunna utföra arbetet på lika villkor. En arbets
givare som inte vidtar stöd- eller anpassnings
åtgärder i dessa situationer kan göra sig 
skyldig till diskriminering. 

Från 1 december 2006 täcker lagen även skäliga 
stöd- och anpassningsåtgärder för personer med 
funktionshinder under pågående anställning. 

Myndigheten som arbetsgivare 
För att skapa en arbetsmarknad där personer med funk
tionshinder kan arbeta på sin arbetsplats på samma villkor 
som andra anställda krävs tydliga krav på arbetsgivarens 
personal- och arbetsmiljöarbete. Genom att undanröja hinder 
och därmed förebygga diskriminerande strukturer och förfa
ringssätt skapas långsiktiga positiva effekter för alla. 

Myndigheten som arbetsplats ska så långt som möjligt mot
svara de tillgänglighetskrav som i övrigt ställs på verksam
heten. Se avsnitten med riktlinjer om tillgänglig information 
(sid 37) och riktlinjer för tillgängliga lokaler (sid 53). 
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Utöver den generella tillgänglighet som gäller för verksam
hetens arbetslokaler kan även enskilda anställda behöva 
särskild anpassning på sina individuella arbetsplatser. En
ligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren anpassa arbetsför
hållandena efter den anställdes individuella förutsättningar. 
Det kan bland annat innebära att arbetsgivaren ska anskaffa 
hjälpmedel som till exempel ett förstoringsprogram till 
datorn eller en texttelefon. 

Ett annat exempel på anpassningsåtgärder är flexibla ar
betstider och möjlighet att delvis kunna arbeta hemifrån. 
Grundtanken är att inte skapa onödiga hinder för arbetet. 

Personalpolicy 

Myndigheten ska vara en arbetsplats där anställda med 
funktionshinder kan arbeta på lika villkor. Personal- och 
arbetsmiljöarbetet avgör om detta är möjligt. Det handlar 
om hur rekrytering, befordran och internutbildning går till 
samt hur arbetsmiljön är utformad. Det rör också myndig
hetens rehabiliteringsansvar. Handikapperspektivet måste 
därför lyftas fram i myndighetens olika policydokument – till 
exempel i personalpolicy, mångfaldsplan och arbetsmiljöpolicy. 

Förutom den helhetsbedömning och kontinuerliga kontroll 
av arbetsmiljön som arbetsgivaren är skyldig att göra (enligt 
föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1) 
finns krav på rutiner för arbetsplatsanpassning och rehabili
tering (AFS 1994:1,10 §). 

För att förebygga diskriminering och skapa möjligheter för 
personer med funktionshinder i rekryteringssammanhang 
bör tillgänglighetsaspekter beaktas i myndighetens kompe
tensförsörjning. 
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Personer med funktionshinder ska rekryteras på lika 
villkor som andra. 

Det innebär att: 

• Rekryterare har kunskaper om icke-diskriminerande 
rekryterings- och urvalsmetoder. 

• Rekryteringsgrupper är så allsidigt sammansatta som möjligt. 

• Annonser och ansökningsförfarande är formulerade på så
dant sätt att alla sökanden oavsett funktionsförmåga känner 
sig välkomna att söka tjänsten. 

• De sökandes meriter värderas mot urvalskriterierna. 

• Intervjusituationen uppfyller krav på tillgänglighet. 

• Eventuella stöd- och anpassningsåtgärder övervägs. 

Personer med funktionshinder ska befordras på lika 
villkor som andra. 

Det innebär: 

• Möjligheter till befordran ska tillkännages öppet. 

• Informella vägar till befordran bör undvikas. 

• Befordningsförfarandet ska genomföras rättvist och konsekvent. 

• Arbetsledande personal ska utbildas i hur diskriminering 
vid befordran undviks. 
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Personer med funktionshinder ska kunna delta i 
internutbildningar på lika villkor som andra. 

Det innebär exempelvis att utbildningen organiseras så att 
alla deltagare kan ta del av innehållet och att utbildningen 
förläggs i tillgängliga lokaler. 
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Riktlinjer för att göra informationen tillgänglig
�
Alla människor ska kunna kommunicera med myn
digheten och ta del av dess information. Detta avsnitt 
beskriver vilka krav som ställs inom sex områden: 
skriftlig information, webbplats och e-tjänster, film 
och TV/video, telefonsamtal, korrespondens och meddelan
den samt möten och konferenser. 

Information på olika sätt 
Grunden för att informationen ska vara tillgänglig är att den 
är begriplig. För att den ska vara begriplig måste ett klart 
och enkelt språk användas och layouten utformas så att den 
underlättar för alla läsare. 

När informationen finns i olika former, så kallade alternativa 
format, når den alla som kan vara intresserade. Det kan till 
exempel gälla en person med nedsatt syn som behöver större 
stil för att kunna läsa. En person med läs- och skrivsvårigheter 
kan föredra att få texten inläst på kassett. Finns texten över
satt till lättläst svenska kan en person med utvecklingsstörning 
ta till sig den. 

Allmänhetens kontakt med myndigheten sker ofta genom 
möten eller via telefon. För att så många människor som 
möjligt ska kunna kommunicera med myndigheten är det 
viktigt att gå igenom rutiner och öka medarbetarnas kun
skap om olika människors behov. Det finns till exempel för
medlingstjänster som möjliggör samtal mellan personer som 
använder texttelefon eller bildtelefon och personer som an
vänder vanlig telefon. 
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Information för alla Möten och 
konferenser, sid 50 

Webbplats och 

e-tjänster, sid ��
�

Korrespondens och 
meddelanden, sid �9 

Telefonsamtal, sid �5 

Film, TV och 
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Alternativa format, sid �1 Layout, sid �9 

Språk, sid �9 
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1. Skriftlig information 
Ett tydligt språk och en översiktlig layout underlättar för 
alla läsare. Det är också viktigt att texten är logiskt upp
byggd med sammanfattningar och ordförklaringar. Informa
tionsmaterial ska gå att få i alternativa format. 

Tillgängligt språk 

Språk och struktur ska underlätta för läsaren. 

Detta innebär att myndigheten ska 

• skriva begripligt och klart 
• disponera texten väl och alltid inleda längre dokument 

med en kort sammanfattning. 

FÖRVALTNINGSLAGEN OCH SPRÅKRÅDET 

Förvaltningslagen (1986:223) uppmanar of-
fentligt anställda att sträva efter att uttrycka 
sig lättbegripligt. Klarspråksgruppen inom 
Språkrådet har bland annat tagit fram olika 

modeller och tester för att förbättra myndig
hetsspråket. För mer information se Språkrådets 
webbplats, www.sprakradet.se. 

Tillgänglig layout 

Formgivningen ska ge bästa möjliga läsbarhet. 

Layouten kan väsentligt underlätta läsningen och förståel
sen. När myndigheten ska utarbeta en ny grafisk profil är 
det viktigt att se till att profilen bidrar till att layouten blir 
tillgänglig. En snygg och originell layout behöver inte alls 
stå i motsatsställning till god läsbarhet. Grafiska råd och 
tips finns på nästa sida. 

http://www.sprakradet.se


�0 Handisam
�

• Textflöde: Det bör finnas en logisk startpunkt för läsaren 
som till exempel markeras med en huvudrubrik och/eller 
en anfang. Därefter ska det vara lätt att följa textens flöde 
genom hela trycksaken. Det är även viktigt att dela upp 
texten i mindre stycken med mellanrubriker. 

• Teckensnitt: Valet mellan antikvastil (teckensnitt med seriffer, 
klackar) och linjär stil beror bland annat på i vilken situa
tion texten förekommer och på utskriftens kvalitet. I längre 
löpande text är ofta antikvastil mer lättläst. Det är viktigt 
att teckensnittet är enkelt och tydligt samt att kontrasten 
blir god. Fet stil är bättre för att markera text än kursiv 
stil eller VERSALER. 



• Teckenstorlek: Välj tillräckligt stor teckenstorlek, men inte 
för stor. För löpande text är till exempel ofta 11 eller 12 punk
ter lämpligt – beroende på vilket teckensnitt som används. 



• Radavstånd: Radavståndet brukar generellt vara 2 punk
ter större än teckenstorleken upp till 18 punkter, till exem
pel 12 punkter teckenstorlek till 14 punkter radavstånd. 



• Radlängd: Kortare rader är lättare att överblicka än längre, 
men de får inte vara för korta. Radlängder mellan 6-13 cm 
är behagliga att läsa. 

• Kontrast och färger: När färg används ska valet av färger 
förstärka läsbarheten. Så kallade tonplattor bör inte använ
das eftersom de försvårar eller gör det omöjligt att läsa för 
många synsvaga. Detsamma gäller mönstrad bakgrund. 



• Bilder: Om bilder används bör de ha god skärpa och kon
trast samt inte vara alltför detaljerade. Text på bilder är 
något som bör undvikas och framför allt bör man aldrig ha 
löpande text på en bild. 
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• Papperskvalitet: Använd matt papper eftersom blankt pap-
per kan blända läsaren. Tänk även på att välja ett papper 
med hög opacitet (täthet), så att en sidas tryck inte syns 
igenom på baksidan. 

Merparten av punkterna ovan är sammanfattningar base
rade på skriften ”Text som fler kan läsa” från Synskadades 
Riksförbund (SRF). Dokumentet i sin helhet finns på 
www.srfriks.org, under menyn Informationsmaterial. 

Alternativa format 

Tryckt information ska gå att få i olika format och 
versioner, så kallade alternativa format. 

Detta krav innebär att myndigheten 

• på begäran tar fram önskat material i lättläst version, 
inläst på kassett, i Daisy-format, på punktskrift och stor 
stil samt att det ska vara möjligt att beställa materialet 
elektroniskt, i Word eller tillgänglig PDF 

• har rutiner och tydlig ansvarsfördelning för hantering av 
beställningarna samt att beställningarna hanteras inom 
rimlig tid 

• erbjuder grundläggande informationsmaterial om myndig
heten och information av centralt samhällsintresse i lättläst 
version, inläst på kassett och/eller Daisy-format, inspelad på 
teckenspråk och elektroniskt i Word eller tillgänglig PDF. 

http://www.srfriks.org
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ALTERNATIVA FORMAT 

Lättläst svenska 
Texter översatta till lättläst svenska är enkla 
och har vanliga och konkreta ord. Meningarna 
är ofta korta och layouten luftig. Centrum för 
lättläst är en stiftelse som bland annat över
sätter texter till lättläst svenska. Mer informa
tion: www.lattlast.se. 

Punktskrift 
Texten översätts till punktskrift. Formatet 
kallas också Braille, efter sin franske upp
hovsman. 

Daisy 
Texten är inläst på CD-rom skivor med goda 
sökmöjligheter. Det krävs datorer med sär
skilda program eller i särskilda Daisy-spelare 
(talboksspelare) för att ta del av informationen. 
Daisy (Digitalt Audiobaserat Informationssys
tem) är en standard och systemet kan användas 
för talböcker, taltidningar och annan inläst text. 

Den största fördelen med Daisy-formatet 
är att talboken ges en struktur som är lätt att 
hitta i för läsaren även om materialet är omfat
tande. Daisy finns också i versioner där infor
mation kan presenteras på flera olika sätt med 
både ljud och text. Mer information: 
http://se.daisy.org. 

Talkassett 
Texten är inläst på kassett. 

Teckenspråk 
Texten översätts till teckenspråk och filmas. 
Informationen kan vara inspelad på videokas
sett, DVD eller visas på en webbplats. Många 
teckenspråkiga har behov av att få informa
tion på teckenspråk eftersom det ofta är deras 
förstaspråk. Personer som föds döva eller med 
mycket svårt nedsatt hörselförmåga kallas 
barndomsdöva och får svenskt teckenspråk 
som förstaspråk (modersmål). I skolan lär de 
sig skriven svenska, men detta är ett andra 
språk för dem. 

Storstil 
När information presenteras i storstil är teck
enstorleken större än den brukar vara, cirka 
14 punkter. 

Word eller tillgänglig PDF 
En synskadad eller blind person kan ibland 
föredra att få ett dokument elektroniskt för 
att med egna hjälpmedel kunna läsa det på 
datorn. En så kallad tillgänglig PDF-fil eller en 
Word-fil kan i sådana fall ersätta en talkassett 
eller ett dokument på punktskrift. 
PDF-filer kan vara tillgängliga för alla om 

de görs på rätt sätt. I en tillgänglig PDF-fil är 
det till exempel angivet vad som är rubriker, 
löpande text och bilder. Läsordningen, det vill 
säga i vilken ordning texten bör läsas, är också 
definierad. 
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Information om alternativa format 

Myndigheten ska informera om att alternativa format 
finns eller går att beställa. 

Detta krav innebär att myndigheten ska 

• informera om vilket informationsmaterial som finns i alter
nativa format, samt att de format som inte finns framtagna 
går att få på beställning 

• ange i alla trycksaker att de går att beställa i alternativa format. 

Grundläggande informationsmaterial i alternativa format, 
till exempel på lättläst svenska och på teckenspråk, kan 
användas parallellt på webbplatsen. Detsamma gäller de 
elektroniska formaten. 

2. Webbplats och e-tjänster 
Om en webbplats är tillgänglig kan varje användare anpassa 
presentationen av innehållet efter sina egna behov. Innehål
let och strukturen förändras inte. 

Teknik, struktur och språk 

Personer med funktionshinder ska kunna använda 
myndighetens webbplats, intranät och e-tjänster. 

Ett sätt att säkerställa tillgängligheten är att myndighetens 
webbplats följer ”Vägledningen för 24-timmarswebben” (2.0 
eller senare version). Webbplatsen ska tekniskt vara rätt upp
byggd, strukturen tydlig och överskådlig samt språket begrip
ligt och klart. Varje avsnitt på webbplatsen bör inledas med en 
kort sammanfattning på ett enkelt språk. Grundläggande infor
mation om myndigheten ska även finnas i alternativa format. 
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TILLGÄNGLIGA WEBBPLATSER 

Det finns sedan länge internationella riktlin
jer för hur en webbplats ska vara uppbyggd. 
WAI:s riktlinjer  har tagits fram för att Inter
net ska vara tillgängligt för alla människor 
oavsett funktionsförmåga. De rör både hur 
en webbplats ska byggas och hur innehållet 
ska utformas när det gäller språk, layout och 
struktur. 

EU:s medlemsländer har också enats om att 
offentliga webbplatser ska följa WAI:s riktlin
jer såväl när det gäller innehåll som verktyg. 

WAI:s riktlinjer har inarbetats i ”Vägledning
en för 24-timmarswebben” som tagits fram av 
Statskontoret och fastställts av Nämnden 

för elektronisk förvaltning. Det innebär att 
statsförvaltningen ska bygga sina webbplat
ser efter dessa riktlinjer. Från 2006 ansvarar 
Verva för vägledningen och dess utveckling. 
Mer information på www.verva.se. 

Vägledningen för 24-timmarswebben tar 
också upp vilka krav som ska ställas på 
publiceringsverktyg för att de ska stödja en 
webbplatsproduktion enligt konceptet Design 
för Alla. Vägledningen följer därvid WAI:s 
gällande riktlinjer för publiceringsverktyg. En 
gång per kvartal mäter Verva i vilken grad de 
offentliga webbplatserna följer 24-timmarsweb
bens tekniska rekommendationer. 

3. Film, TV och video 
Om myndigheten till exempel producerar en informations-
film är det viktigt att även synskadade, hörselskadade och 
döva kan ta del av filmen. Samma krav gäller om myndigheten 
till exempel använder sig av TV-sändningar. 

Text, ljud och bild 

Personer med funktionshinder ska kunna tillgodogöra 
sig myndighetens information på film, multimedia, TV 
eller video. 

Detta krav förutsätter bland annat 

• att allt tal textas 

• att andra ljud än tal återges med text i annan färg eller 
erbjuds en likvärdig lösning 

http://www.verva.se
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• att en textteknik används som medför att texten följer med 
om användaren spelar in/kopierar filmen 

• att en version med svenskt teckenspråk produceras som 

kan sändas vid en annan tidpunkt än ursprungsversionen 

eller i en separat kanal eller att motsvarande information 

erbjuds på annat sätt
 

• att en syntolkad version produceras eller att motsvarande 

information erbjuds på annat sätt.
 

SYNTOLKNING 

Syntolkning innebär att information som på 
filmen förmedlas enbart via bild läses upp eller 
berättas. Det kan till exempel vara ett diagram, 

som i den syntolkade versionen beskrivs munt
ligt för den som har svårt att se, eller en filmsek
vens där miljön eller händelseförloppet berättas. 

En del av kraven är lättare att uppfylla med digital teknik 
än med den äldre analoga tekniken. Digital teknik ger också 
användaren fler möjligheter att ta del av riktad information. 
Detta bör vägas in då myndigheten beslutar om att produ
cera en videofilm. 

4. Telefonsamtal 
Allmänhetens kontakt med myndigheter sker ofta via tele
fon. För att detta ska fungera för alla måste man kunna 
ringa på olika sätt, till exempel med texttelefon. Om myn
digheten använder ett så kallat talsvarssystem måste också 
detta uppfylla vissa kriterier. 

Fakta om teknik och tjänster finns på nästa uppslag. Kraven 
återfinns på sid 48-49. 
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TEKNIK OCH TJÄNSTER 

Taltjänst 
Tolkservice som landstinget erbjuder. Den 
underlättar kontakten mellan personer med 
nedsatt tal-, röst- eller språkförmåga och 
övriga. Taltjänst erbjuder olika former av tal-, 
läs- och skrivstöd både på plats och via tele
fon. Vid olika kontakter, till exempel på besök 
hos myndigheter, kan Taltjänstens tolkar följa 
med. Under ett telefonsamtal via Taltjänst 
hjälper telefonisten till med att bland annat 
inleda ett samtal och vid behov förtydliga vad 
personen menar. Taltjänst nås på landstinget 
under kontorstid. 

TeleTal 
Telefontjänst som Post- och telestyrelsen er
bjuder och som ger talstöd under telefonsam
tal. TeleTal är avsedd för personer som har 
nedsatt tal-, röst- och språkförmåga och för 
dem som vill kontakta någon som använder 
tjänsten. TeleTalsamtal utmärks av att tre 
parter deltar i samtalet. Den tredje parten är 
en tolk som tolkar samtalet åt en person med 
nedsatt språkförmåga. TeleTal hjälper även 
personer med läs- och skrivsvårigheter att 
skriva och läsa anteckningar vid telefonsam
tal. TeleTal kan även ge minnesstöd genom 
att påminna om vad som är viktigt att få sagt 
under ett samtal. 

TeleTal är kostnadsfritt och nås på 020-22 1144. 
Mer information: www.teletal.se. 

Texttelefoni 
Med texttelefon skriver användaren istället för 
att tala. Texten visas hos mottagaren samti
digt som avsändaren skriver. Det är främst 
döva, hörselskadade och personer med tal
svårigheter som använder texttelefon. Genom 
speciella telefoner med tangentbord får man 
kontakt med varandra. 

För att personer som kommunicerar via 
texttelefon ska kunna kontakta företag, myn
digheter och privatpersoner med vanlig tele
fon finns Texttelefonitjänsten. Förmedlings
tjänsten för texttelefoni förmedlar ordagrant 
samtal mellan användare av vanliga telefoner 
och texttelefoner. Telefonisten omformulerar 
tal till text och tvärtom. 

Förmedlingstjänst för texttelefoni nås på 
telefonnummer 90 160 (från texttelefon) eller 
90 165 (från taltelefon). Det går även att nå 
tjänsten via www.texttelefoni.se. Mer infor
mation: www.eniro118118.se, under menyn 
Tjänster. 

Bildtelefoni 
En bildtelefon möjliggör kommunikation med 
teckenspråk istället för tal. Tecknandet visas 
hos mottagaren samtidigt som avsändaren 
skriver eller tecknar. Mottagaren kan bryta 
in när som helst i samtalet. 3G-telefonerna 
har gjort det enklare att kommunicera via tele
fon på teckenspråk eftersom det går att sam
tala genom rörlig bild via dessa mobiltelefoner. 

http://www.texttelefoni.se
http://www.www.eniro118118.se
http://www.teletal.se.
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Nationell förmedlingstjänst för bildtelefoni 
är en tjänst som möjliggör kommunikation 
mellan döva/hörselskadade och hörande. Den 
erbjuder två tjänster, förmedling och distans
tolkning.
     Förmedlingstjänsten förmedlar telefon
samtal mellan användare av vanlig telefon 
och användare av bildtelefon/3G-telefon. Tele
fonisten omformulerar teckenspråk till talad 
svenska och tvärtom.
     Distanstolkning kan användas då en per-
son som talar teckenspråk behöver en tolk. 
Det kan till exempel vara i en affär, på besök i 
banken eller vid ett myndighetsbesök. Då kan 
personen som tecknar ringa bildtelefonitjäns
ten via en bildtelefon/3G-telefon och be tolken 
översätta till mottagaren. 

Förmedlingstjänsten för bildtelefoni nås på 
020-28 00 20 (via taltelefon). Från bildtelefon 
nås förmedlingstjänsten via ISDN:020 28 00 10 
eller SIP:tolk@tolk.sip.nu. Mer information: 
www.bildtelefoni.net. 

Totalkonversation 
Med totalkonversation är det möjligt att 
använda tal, skriven text och teckenspråk 
samtidigt. Det betyder att man kan välja ett 
kommunikationssätt som mottagaren förstår. 
Till exempel kan ett talat svar genom telefon
luren i samma ögonblick läsas av från läpparna 
på bildskärmen och kompletteringar kan 
göras med text. Med totalkonversation kan 

kommunikationen mellan döva och hörande 
förbättras väsentligt.

Med utrustning för totalkonversation i 
datorn är det möjligt att genomföra samtal 
med alla fasta tal-, text och bildtelefoner, men 
givetvis med de begränsningar som dessa 
kommunikationssätt har. 

Utrustning för totalkonversation som följer 
gällande standard kan ersätta fast tal-, text-
och bildtelefon med ökad kvalitet som följd. 
Det finns programvara och kompletterande 
utrustning som gör att datorer kan användas 
som texttelefon alternativt som utrustning för 
totalkonversation. 







mailto:tolk@tolk.sip.nu
http://www.bildtelefoni.net
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Teknik och tjänster 

Personer med funktionshinder ska kunna kommuni
cera med myndigheten via telefon. 

Med dagens tekniska system och tjänster innebär det 

• att personalen vet hur förmedlingstjänsterna Taltjänst och 
TeleTal fungerar samt hur de kan kontaktas 

• att personalen vet hur förmedlingstjänsterna för texttele
foni och bildtelefoni fungerar, hur de kan kontaktas samt 
hur distanstolkning går till 

• att personalen informeras om hur texttelefon eller utrustning 
för totalkonversation fungerar om myndigheten har det. 
Det är även viktigt att nyckelpersoner – växeltelefonister, 
receptionister och andra som tar emot många externa tele
fonsamtal – får utbildning i att använda texttelefon respek
tive utrustning för totalkonversation. 

Det är inget krav att myndigheter ska ha en egen texttelefon 
eller bildtelefon. Myndigheter med många medborgarsamtal 
bör dock på sikt förbättra kommunikationen genom total
konversationslösningar. Läs mer om teknik och tjänster i 
faktarutan på föregående uppslag. 

Talsvarssystem 

Om talsvarssystem används ska det fungera för personer 
med funktionshinder. 

Därför är det viktigt 

• att menyn begränsas till ett litet antal val, max fyra 

• att personlig kontakt med telefonist görs till ett av valen i menyn 
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• att vidarekoppling görs till telefonist om inget val görs inom 
en viss tid, cirka 15 sekunder 

• att texttelefonanvändare erbjuds samma service som perso
ner som använder vanlig telefon. 

5. Korrespondens och meddelanden 
För att så många människor som möjligt ska kunna ha 
skriftlig korrespondens med myndigheten är det viktigt att 
det går att kommunicera på flera olika sätt. 

Kontaktuppgifter och alternativa format 

Personer med funktionshinder ska kunna kommunicera 
med myndigheten via brev, fax och e-post. 

Tillgänglig korrespondens förutsätter 

• att myndigheten vid behov tar fram skrivelser och brevsvar 
i alternativa format 

• att postadress, telefonnummer, texttelefonnummer, faxnum
mer, och e-postadress anges när adress- och kontaktuppgif
ter sprids i till exempel utgående skrivelser, brev och infor
mationsmaterial 

• att e-postadress till varje bestämd typ av ärende anges vid 
behov. 



50 Handisam
�

Blanketter 

Blanketter ska kunna användas av personer med 
funktionshinder. 

Personer med funktionshinder bör så långt möjligt självstän
digt kunna hantera blanketter, exempelvis ansökningar och 
deklarationer via Internet. Förutsättningarna för detta är 

• att blanketter är logiskt uppbyggda och har ett enkelt och 
begripligt språk 

• att blanketter är ifyllda så långt det är möjligt (i de fall upp
gifterna redan finns) 

• att stöd erbjuds till den som behöver hjälp med att fylla i 
myndighetens blankett 

• att layouten i tryckta blanketter är tydlig och kontrasten 
god 

• att blanketterna finns att tillgå i alternativa format 

• att elektroniska blanketter följer riktlinjerna i avsnittet om 
Webbplatser på sid 43. 

6. Möten och konferenser 
Konferenser och möten ska hållas i lokaler dit alla har till
träde. Alla deltagare, såväl föreläsare som åhörare, ska ha 
möjlighet att delta på lika villkor. Det gäller både mindre 
möten mellan ett fåtal personer och vid stora konferenser. 
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Inbjudan, lokaler, mat och dokumentation 

Konferenser och möten ska arrangeras så att personer 
med funktionshinder kan medverka och delta. 

Tillgängliga möten och konferenser förutsätter 

• att det i inbjudan efterfrågas om det finns behov av tecken
språkstolkning, syntolkning, teleslinga (eller annan anord
ning med motsvarande funktion), speciell kost samt doku
mentation från konferensen på alternativa format 

• att det tillhandahålls teckenspråkstolkning, syntolkning, tele
slinga samt speciell kost om behov och önskemål om detta finns 

• att konferensinbjudan innehåller information om att delta
gare bör undvika parfym och andra doftande hygienartiklar 

• att konferenslokalerna, inklusive grupprum och pausrum, 
ska vara tillgängliga enligt de riktlinjer som finns för lokaler 
(se Samlingssal och Mötesrum, sid 77-79.) 

• att det vid övernattning finns tillgängliga hotellrum 

• att programmet organiseras så att punkter läggs vid lämpliga 
tidpunkter – ett riktvärde kan vara en paus var 45:e minut 

• att talare/föreläsare informeras om att det är viktigt att ti-
der hålls, att tala i mikrofon och att tala tydligt samt att det 
är viktigt att bilder beskrivs och att text på OH-bilder eller i 
PowerPoint-presentationer läses upp 

• att information ska kunna ges om exakt vad förtäringen 
innehåller, om sådan serveras 

• att dokumentation och information på alternativa format 
tillhandahålls vid samma tillfälle som övrig dokumentation, 
om detta efterfrågats i anmälan. 
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Riktlinjer för att göra lokalerna tillgängliga 
Personer med funktionshinder ska kunna besöka en 
myndighet – och både ta del av och delta i verksamheten 
där. Lokalerna ska också fungera som arbetsplats för 
personer med funktionshinder. För att detta ska vara 
möjligt måste byggnaden, utformningen av rummen, samt 
inredningen och utrustningen vara tillgängliga och an
vändbara. I detta avsnitt beskrivs krav och riktlinjer för 
detta. Dessutom görs jämförelser med bygglagstiftningen. 

Bygglagstiftningens krav 
Statliga myndigheter ska fungera som förebilder. Ingen ska ute
stängas från myndighetens verksamhet. Detta motiverar att det 
ställs högre krav på myndigheters lokaler – publika lokaler och 
arbetslokaler – än bygglagstiftningens minimikrav. För befintliga 
lokaler innebär detta mer långtgående krav än de som kan ställas 
utifrån lagen om enkelt avhjälpta hinder. 

Även för nybyggnad ställs på några punkter högre krav i riktlin
jerna än i Boverkets Byggregler (BBR), till exempel när det gäller 
lutning på ramp, hissars storlek samt avstånd mellan parkerings
plats och entré. Krav ställs också på att samtliga entréer i en bygg
nad ska göras tillgängliga vid nybyggnad. 

I faktarutor – på de följande sidorna – finns kortfattade utdrag från 
Boverkets föreskrifter och allmänna råd (BBR, BFS 1993:57 
med ändringar t o m 2006:12, HIN 1 samt ALM 1) samt i några 
fall från Arbetsmiljöverkets allmänna råd. På många punkter 
överensstämmer kraven i riktlinjerna med det som sägs i 
Boverkets föreskrifter och allmänna råd. Därför har endast det 
som bedömts som mest intressant tagits upp. 
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Tillgängliga lokaler
�

Inredning och utrustning, sid 95
�
Manöverdon och reglage, sid 98
�
Kontorsutrustning, sid 105
�
Sittplatser, bord, arbetsytor, sid 102
�

Uteplats, sid 80
�

Skötsel och rutiner, sid 108
�

Utrymning, sid 71
�
Inne i byggnaden, 

sid 6�
�

Dagsljus och 

belysning, sid 82
�
Hissar, sid 87
�
Dörrar, sid 9�
�

Förflyttning, säkerhet 
vid förflyttning, 
sid 66 och 8� 



Utrymning, sid 71
Inne i byggnaden, 
sid 6�

Riktlinjer för att göra lokalerna tillgängliga 55
�

Till entrén, sid 60 

Skyltning, vägvisningssystem, 
sid 81 och 8� 
Gångvägar, sid 85 

In genom entrén, sid 61 

Reception, sid 79 
Kösystem, sid 10� 

Luft, ljud, magnetiska fält, sid 68 

Mötesrum, sid 78 
Samlingssalar, sid 77 

Trappor, sid 91 Toaletter, sid 7� 

Ramper, sid 92 Teleslinga, sid 10� 
Alternativ entré, sid 6� 

Porttelefon, sid 10�
�

Läs mer på www.handisam.se
�

http://www.handisam.se


56 Handisam
�

LAGAR OCH REGLER 

Nybyggnad och ändring 
I bygglagstiftningen ställs krav på tillgänglig
het vid nybyggnad och vid ändring av byggnad. 
Se Förordning om tekniska egenskapskrav på 
byggnadsverk m.m. (SFS 1994:1215), 12§, 14§ 
och15§. Tillämpningsföreskrifter och allmänna 
råd finns i BBR1, BÄR2 samt ALM 13. 

Befintlig miljö 
För befintlig miljö ställs retroaktivt krav i 
PBL4, 17 kap 21a§. Dessa krav gäller dock en
dast för enkelt avhjälpta hinder i befintliga 
publika lokaler och på allmänna platser. Till
lämpningsföreskrifter och allmänna råd finns 
i HIN 15. 
I befintliga arbetslokaler kan krav på åt 

gärder också ställas med stöd av arbetsmiljö
lagen6, alltså oavsett om ny- eller ombyggnad 
är aktuell eller inte. Tillämpningsföreskrifter 
och allmänna råd finns i Arbetsmiljöverkets 
föreskrifter AFS7. Arbetsmiljöverket kan ut
färda förbud och göra förelägganden. Ett för
bud innebär att vissa arbetsmoment inte får 
utföras innan arbetsmiljön har ändrats enligt 
verkets anvisningar. Ett föreläggande kan 

vara att arbetsgivaren är tvungen att göra vis-
sa ändringar eller bygga om något för att för
bättra arbetsmiljön, till exempel att förbättra 
ventilationen. 
I befintliga byggnader kan även krav ställas 

på individuell anpassning utifrån två lagar om 
förbud mot diskriminering. 

Enligt lagen om förbud mot diskriminering 
i arbetslivet på grund av funktionshinder8 är 
en arbetsgivare skyldig att ge en person med 
funktionshinder liknande förutsättningar som 
andra. Detta kan innebära att vissa anpass
ningsåtgärder i den fysiska miljön måste gö
ras, om detta skäligen kan krävas. 
För högskolor kan krav på åtgärder i befint

liga byggnader ställas med stöd av lagen om 
likabehandling av studenter i högskolan9. Lo
kaler ska göras tillgängliga och användbara så 
att situationen för personer med funktionshin
der som antas för utbildning eller som redan 
går utbildning blir likartad som den för per
soner utan funktionshinder, om detta skäligen 
kan krävas. 

1. BBR, Boverkets Byggregler (1993:57). 
2. BÄR, Boverkets allmänna råd om 
ändring av byggnad (1996:4 ändrad 
2004:1). 
3. ALM 1, Boverkets föreskrifter och 
allmänna råd om tillgänglighet och 
användbarhet för personer med ned-
satt rörelse- eller orienteringsförmåga 
på allmänna platser och inom områ-

den för andra anläggningar än bygg-
nader (BFS 2004:15). 
4. PBL, Plan och bygglagen (1987:10). 
5. HIN 1, Boverkets föreskrifter och 
allmänna råd om undanröjande av en-
kelt avhjälpta hinder till och i lokaler 
dit allmänheten har tillträde och på 
allmänna platser (BFS 2003:19). 
6. Arbetsmiljölagen (1977:1160) och 

Arbetsmiljöförordningen (1977:1166). 
7. Se exempelvis Arbetsplatsens ut
formning (AFS 2000:42). 
8. Lag (1999:132) om förbud mot dis
kriminering i arbetslivet av personer 
på grund av funktionshinder. 
9. Lag (2001:1286) om likabehandling 
av studenter i högskolan. 
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Tillgänglighet i befintliga byggnader 
Lokaler som ligger i äldre byggnader har ofta stora brister ur 
tillgänglighetssynpunkt samtidigt som de kan ha betydande 
arkitektoniska och kulturhistoriska värden. Framför allt i 
byggnadsminnesförklarade fastigheter kan möjligheterna 
till omfattande ombyggnader vara begränsade. Särskilda 
skyddsföreskrifter anger hur byggnaden inte får ändras (Se 
Lag 1988:950 om kulturminnen samt Förordning 1988:1229 
om statliga byggnadsminnen med mera). För ändringar som 
strider mot dessa föreskrifter krävs särskild tillståndsprövning. 

Men detta får inte innebära att myndigheten avstår från att 
göra byggnaden tillgänglig. Det finns många exempel som vi
sar att det är möjligt att tillvarata kulturhistoriska och arki
tektoniska värden i en befintlig byggnad samtidigt som den 
görs tillgänglig. Att uppfylla kraven i riktlinjerna ska alltid 
eftersträvas även om vissa avsteg kan accepteras i befintliga 
byggnader. I det enskilda fallet måste hänsyn tas till kultur
historiska, miljömässiga och arkitektoniska värden liksom 
byggnadstekniska förutsättningar och säkerhetsaspekter. 
Åtgärder måste göras varsamt så att byggnadens karaktär 
och värde bevaras. 

Om en myndighet har otillgängliga lokaler kan viss verk
samhet, som till exempel möten, tillfälligtvis förläggas utan
för de egna lokalerna. Lokalerna kan dessutom disponeras 
så att de mest tillgängliga delarna används till verksamhet 
där tillgängliga lokaler bedöms som viktigast. Detta bör dock 
endast vara ett alternativ på kort sikt, till exempel medan 
gällande hyresavtal löper ut. 
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Huvudprincipen är alltså att i första hand göra de lokaler 
där verksamheten bedrivs tillgängliga. Om detta inte är 
möjligt bör myndigheten överväga att flytta verksamheten 
när nuvarande hyresavtal går ut. Samtidigt kan det fin
nas ett värde i att viss statlig verksamhet är lokaliserad till 
fastigheter med högt kulturhistoriskt värde även om det 
inte är möjligt att göra hela byggnaden tillgänglig. Undan
tagsvis kan det till exempel accepteras att en mindre andel 
av kontorsrummen förblir otillgängliga även på längre sikt. 
Myndigheten har dock alltid ett ansvar för att personer med 
funktionshinder inte utestängs utan har möjlighet att såväl 
besöka som att arbeta på myndigheten. 

När myndigheten byter lokaler ska möjligheten att leva upp 
till riktlinjerna tas tillvara. Myndigheten ska välja lokaler 
med god tillgänglighet eller se till att lokalerna åtgärdas 
innan inflyttningen så att tillgängligheten blir god. 

Praktisk tillämpning av riktlinjerna för lokaler 
Riktlinjerna gäller i första hand de lokaler som används i 
myndighetens egen verksamhet men bör även tillämpas i de 
byggnader som myndigheten förvaltar eller har tillsyn över. 

Riktlinjerna ska följas för att förordningen ska anses vara 
uppfylld. Vid tillämpningen av kraven kan dock en avväg
ning behöva göras mot andra intressen som till exempel 
säkerhetsintressen och arbetsmiljöfrågor. Vilken typ av 
verksamhet som bedrivs i lokalerna kan också påverka hur 
riktlinjerna ska tillämpas. 

I befintliga byggnader bör hänsyn också tas till kulturhis
toriska, miljömässiga och arkitektoniska värden samt till 
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byggnadstekniska förutsättningar. Som exempel kan nämnas 
att befintlig färgsättning, befintliga ytskikt, befintliga dörr
handtag och lås kan accepteras om detta är en del av det kul
turhistoriska värdet och en ändring skulle innebära förvansk
ning. En bedömning i det enskilda fallet måste alltid göras. 

I en del fall anges att ett lägre krav accepteras för ett befintligt 
utförande (till exempel mått). Detta lägre krav överensstämmer 
med minimikravet som ställs enligt Boverkets Byggregler 
(BBR). Med detta menas att befintligt utförande som uppfyller 
BBRs minimikrav accepteras utan åtgärd. Men om byggnaden 
byggs om, eller åtgärd som berör den aktuella byggnadsdelen 
vidtas, ska kraven i riktlinjerna tillämpas så långt detta är 
möjligt med hänsyn till kulturhistoriska, miljömässiga och 
arkitektoniska värden – samt till byggnadstekniska förut
sättningar och säkerhetsaspekter. Exempelvis en befintlig 
ramp med lutning 1:12 kan accepteras (uppfyller BBR:s mini
mikrav). Men om rampen byggs om eller en ny ramp anläggs 
ska lutningen inte överstiga 1:20 om detta är tekniskt möjligt. 

Genom att utföra tillgänglighetsåtgärderna i samband med 
annat förändringsarbete kan ofta investeringskostnaderna 
sänkas avsevärt. Exempelvis kan tillgänglighetsfrågorna 
samordnas med säkerhetsfrågor och utrymningsfrågor. En 
konsekvent användning av ”passa-på-principen” är ett annat 
effektivt sätt att minska kostnaderna. I samband med omdispo
nering av lokalerna samt vid underhåll och renovering ska man 
alltid passa på att förbättra tillgängligheten. Om en invente
ring inte gjorts tidigare ska alltid berörda utrymmen granskas 
ur tillgänglighetssynpunkt innan renoveringen påbörjas. 
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Att individuella anpassningsåtgärder vidtas när behov upp
kommer, till exempel om en person med funktionshinder 
anställs eller antas till en utbildning, ska endast ses som ett 
komplement. En plan för hur den generella tillgängligheten 
ska förbättras och vilka åtgärder som behöver vidtas behövs 
alltid. En sådan åtgärdsplan är också en förutsättning för att 
”passa-på-principen” ska fungera. 

Till hjälp finns Handisams inventeringsformulär som kan 
anpassas efter inventerarens arbetssätt och inventeringens 
omfattning. Mer information finns på www.handisam.se. 

På de följande sidorna beskrivs krav och rekommendationer 
inom tre områden: 
• Byggnad, sid 60-95. 
• Inredning och utrustning, sid 95-107. 
• Skötsel och rutiner, sid 108-110. 

1. Byggnad 
Det ska vara möjligt för personer med funktionshinder att 
förflytta sig till, in i och inne i byggnaden samt att använda 
den. Kapitlet innehåller även kompletterande information 
för utformning av vissa rum och av vissa detaljer i byggna
den eller i den närmaste utemiljön. 

Generellt: TILL ENTRÉN 

Personer med funktionshinder ska kunna förflytta sig 
fram till entrén. 

Detta krav förutsätter bland annat 

• att det finns en tillgänglig gångväg mellan entréerna till 

http://www.handisam.se
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byggnaden och angöringsplats, parkeringsplats, allmän gång
väg och hållplats 



• att det finns angöringsplats samt tillräckligt antal reserverade 
parkeringsplatser för besökare med funktionshinder (helst 
inom 10 m och högst inom 25 m gångavstånd från entrén) 

• att reserverade parkeringsplatser för arbetstagare med funk
tionshinder anordnas vid behov (helst inom 10 m och högst 
inom 25 m gångavstånd från entrén) 



• att platserna utformas så att de fungerar för personer med 
funktionshinder, det vill säga att de är tillräckligt breda (minst 
3,6 m, åtminstone någon plats minst 5,0 m). De ska även ha 
fast, jämn och halkfri beläggning med lutning som inte översti
ger 1:50 i längs- eller sidled 



• att det är möjligt att sitta inom synhåll för taxi, färdtjänst med 
mera och samtidigt vara skyddad från väder och vind 

• att skyltningen av angöringsplats och parkeringsplats som är 
reserverad för personer med funktionshinder är tydlig. 

Angöringsplats och parkeringsplatser kan inte alltid anordnas 
på tomtmark. Myndigheten bör då verka för att kommunen 
anordnar angöringsplats och reserverade parkeringsplatser för 
personer med funktionshinder på kommunal mark samt att 
gångvägar från dessa fram till entrén görs tillgängliga. 

Generellt: IN GENOM ENTRÉN 

Samtliga entréer ska kunna användas av personer 
med funktionshinder. 

Detta krav förutsätter bland annat 

• att man kan ta sig in genom entrén utan att passera trappa 
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VAD SÄGER BOVERKET? 

Enligt BBR 3:122 ska minst en gångväg mellan 
en byggnads entré och parkering, angörings
plats för bil, friytor och allmänna gångvägar 
kunna användas av en person med nedsatt 
rörelse- eller orienteringsförmåga. En angö
ringsplats/parkeringsplats för rörelsehindrades 
fordon ska kunna ordnas inom 25 meters gång
avstånd från en sådan (tillgänglig) entré. 

På allmänna platser där det finns parkerings
platser för rörelsehindrade med särskilt till
stånd, ska minst en plats utformas så att den 
medger att rullstolen tas in från sidan av ett 
fordon (enligt ALM). Bredden på en sådan plats 
bör vara 5,0 m när platsen inte är belägen intill 
en fri yta. Enligt HIN kan avsaknad av sådan 
plats ses som ett enkelt avhjälpt hinder. 

eller trappsteg (vid nybyggnad bör entrén vara utan nivå
skillnader) 

• att eventuell trappa, ramp eller hiss är utformad så att den 
fungerar så bra som möjligt för personer med funktionshinder 
(se även Hiss, Trappa och Ramp, sid 87-93) 

• att ytan framför entrédörren är jämn, halkfri och hård, med 
max lutning 1:50 samt tillräckligt stor för att rullstol ska 
kunna manövreras utan att komma för nära nedåtgående 
trappa (cirka 40-50 cm mellan manöverytan och nedåtgående 
trappa) 

• att anvisad plats för rökare (om sådan finns) ligger minst 15 
m från entrén, är nåbar för personer som använder rullstol 
samt är placerad så att man inte behöver passera platsen 
när man tar sig fram till entrén 

• att växter som kan innebära problem för personer med allergi 
eller överkänslighet inte planteras i närheten av entrén 

• att entrédörren kan öppnas, passeras och stängas av personer 
med funktionshinder (se vidare Dörr, sid 93) 

• att manöverdon som exempelvis porttelefon, ringklocka, 
kortläsare och portkodspanel är placerade och utformade så 
att de kan användas av personer med funktionshinder (se 
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• 

• 

vidare kapitlet Inredning och utrustning, från sidan 95) 

• att utrymmet innanför entrédörren (vindfånget) medger 
passage för personer som använder rullstol 

• att entrén är utformad så att även den som har nedsatt syn 
kan hitta fram till den och använda den på ett säkert sätt 
(se vidare Dagsljus och belysning, Vägvisningssystem samt 
Säkerhet vid förflyttning, från sid 82) 

• att det finns en tydlig och väl placerad skylt som är synlig 
från såväl gångväg som körväg och som visar gatunummer 
och myndighetens namn (se vidare Skyltning, sid 81). 

Om inte huvudentrén kan användas ska den entré 
som kan användas erbjuda likvärdiga entréförhållanden. 

Detta krav förutsätter att den alternativa entrén 

• är tydligt skyltad, bland annat med vägvisningsskylt från 
huvudentrén och från angörings- och parkeringsplatser 

om möjligt ligger nära och väl synlig från huvudentrén 

mynnar ut i samma entréhall som huvudentrén eller åt
minstone leder dit så direkt som möjligt 

• uppfyller samma krav på välkomnande och estetisk utform
ning som huvudentrén 

• är öppen på samma tider som huvudentrén och kan användas 
utan att personal tillkallas, alternativt är försedd med video
porttelefon till en bemannad reception. 

Utgångspunkten ska alltid vara att alla entréer till byggna
den ska vara tillgängliga. I befintliga byggnader kan dock 
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VAD SÄGER BOVERKET? 

Enligt BBR 3:122 ska minst en entré till en 
byggnad vara tillgänglig för personer med 
nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, och 
placeras och utformas så att den kan använ
das av dessa personer. Enligt BBR 3:123 ska 
entréer och kommunikationsutrymmen kunna 
användas av personer med nedsatt rörelse- 
eller orienteringsförmåga och ha tillräckligt 
manöverutrymme för rullstol. Förflyttnings
vägar ska utformas så att personer i rullstol 

kan förflytta sig utan hjälp. Hinder i form av 
mindre nivåskillnader, tunga dörrar, felaktigt 
placerade och utformade manöverdon, bristande 
kontrastmarkering och varningsmarkering, 
bristande skyltning, bristande eller bländande 
belysning samt brist på och bristande utform
ning av balansstöd kan enligt HIN vara enkelt 
avhjälpta hinder. Ytterdörrar anges som stra
tegisk punkt som bör kontrastmarkeras. 

accepteras att alla entréer inte är tillgängliga. Det viktigaste 
är att huvudentrén är tillgänglig. Om inte huvudentrén kan 
göras tillgänglig bör man utreda möjligheten att flytta huvud-
entrén till en annan entré som kan göras tillgänglig. 

I kulturhistoriskt värdefulla byggnader, där det inte bedöms 
som möjligt att göra huvudentrén tillgänglig och inte heller 
att flytta huvudentrén, kan en alternativ entré accepteras. 
En förutsättning är att den uppfyller de krav som preciseras 
för sådan entré. 

Även om huvudentrén inte kan användas av personer som 
använder rullstol bör den vara utformad så att den fungerar 
väl exempelvis för personer med nedsatt syn. 

Generellt: INNE I BYGGNADEN 

Alla rum och delar av rum ska lätt kunna nås och använ
das av personer med nedsatt rörelseförmåga. 

Detta krav förutsätter bland annat 

• att man kan förflytta sig till alla rum och inne i alla rum 
utan att passera trappor eller trappsteg 
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• att eventuell trappa, ramp eller hiss är utformad så att den 
fungerar så bra som möjligt för personer med funktionshin
der (se även Hiss, Trappa och Ramp, sid 87-93) 

• att det är möjligt att vända med rullstol i samtliga rum, even
tuellt efter ommöblering (dimensionerande vändmått för be
dömning av tillgänglighet är en cirkel med diametern 1,50 m) 

• att korridorer och andra förflyttningsvägar medger bekväm 
passage och möjlighet att vända med rullstol, det vill säga 
har bredden minst 1,5 m (befintlig bredd 1,3 m, vilket mot
svarar minimikravet i BBR, accepteras) 

• att kortare passager, till exempel mellan pelare och vägg, 
medger bekväm passage, det vill säga har bredden minst 
0,9 m (befintlig bredd 0,8 m, vilket motsvarar minimikravet 
i BBR, accepteras) 

att golven är fasta, utan kanter och ojämnheter samt inte hala 

• att dörrar kan öppnas, passeras och stängas av person som 
använder rullstol eller rollator (se vidare Dörr, sid 93) 

• att det är möjligt att förflytta sig säkert, till exempel måste 
det finnas ”säkerhetszon” (cirka 40-50 cm bred) mellan 
utrymme som behövs för manövrering av rullstol och nedåt-
gående trappa. 

Beträffande inredning och utrustning samt manöverdon, se 
vidare kapitlet Inredning och utrustning, sid 95. 



66 Handisam
 

VAD SÄGER BOVERKET? 

Enligt BBR 3:123 ska kommunikationsutrym
men kunna användas av personer med ned
satt rörelse- eller orienteringsförmåga och 
ha tillräckligt manöverutrymme för rullstol. 
Förflyttningsvägar ska utformas så att per
soner i rullstol kan förflytta sig utan hjälp. 
Dimensionerat vändmått som är lämpligt vid 
bedömning av tillgängligheten för rullstolar 
för begränsad utomhusanvändning är en cirkel 

med diametern 1,5 meter (enligt råd i BBR 
3:121). Korridorer och dylikt bör vara minst 1,3 
m breda. I begränsade delar, till exempel vid 
pelare, kan bredden minskas till 0,80 m (enligt 
råd i BBR 3:123). Enligt HIN kan mindre ni
våskillnader, tunga dörrar, felaktigt placerade 
och utformade manöverdon samt brist på och 
bristande utformning av balansstöd vara en
kelt avhjälpta hinder. 

Personer med nedsatt orienteringsförmåga ska kunna 
förflytta sig självständigt och säkert till alla rum och 
delar av rum och kunna använda dessa. 

Möjlighet till självständig förflyttning fram till strategiska 
punkter som receptionen och hiss är viktigast. Utformningen 
bör även underlätta självständig förflyttning i byggnaden 
som helhet för personer som ofta använder byggnaden och 
som därför har lokalkännedom. 

För personer som har starkt nedsatt syn är det mycket svårt 
att förflytta sig självständigt i en okänd byggnad vid första 
besöket. Möjlighet till personlig ledsagning kan därför vara 
nödvändig. 

Självständig förflyttning för personer med nedsatt oriente
ringsförmåga kan underlättas på olika sätt. Som regel be
hövs flera olika faktorer som samverkar, exempelvis 

• att planlösningen är överblickbar, enkel och logisk 

• att byggnadsdelar och inredningsdetaljer, som det är viktigt 
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att hitta fram till, är enhetligt och konsekvent placerade 

• att rummens form och begränsningar framträder tydligt, 
exempelvis genom 

att väggar kontrasterar mot golv, sockel eller fris i golvet 

att inredning kontrasterar mot bakgrund 

att följande normalt undviks: hög glansfaktor/blanka färger 
och blanka material som kan ge besvärande reflexer, golv med 
iögonfallande mönster som inte har informationsinnehåll (till 
exempel markerar ledstråk) samt stora speglar och speglande 
ytor som gör rumsformen otydlig 

• att strategiska punkter är markerade, exempelvis att dörrar 
kontrasterar mot väggar samt att andra viktiga strategiska 
punkter kontrasterar mot bakgrund 

• att lokalerna har bra ljusförhållanden (se vidare Dagsljus 
och belysning, sid 82) 

• att ljudmiljön är god (för att möjliggöra korrekta bedöm
ningar av hur miljön är utformad samt göra det möjligt att 
identifiera ljud) 

• att vägvisningssystemet inklusive skyltning är enhetligt, 
väl genomtänkt, konsekvent och utformat så att det kan 
uppfattas av personer med funktionshinder (se vidare Väg
visningssystem, sid 83) 

• att hinder som kan utgöra fara inte förekommer eller är tydligt 
varningsmarkerat (se vidare Säkerhet vid förflyttning, sid 84). 

Beträffande inredning och utrustning samt manöverdon, se 
kapitlet Inredning och utrustning, sid 95. 
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Med kontrast och kontrastmarkering avses här i första hand 
ljushetskontrast på minst 0,40 enheter enligt NCS (Natural 
Color System). Kontrastmarkering kan också göras genom 
markering med material som avviker i struktur mot omgi
vande material. 

VAD SÄGER BOVERKET? 

Enligt BBR 3:123 ska kommunikationsutrym-
men kunna användas av personer med nedsatt 
orienteringsförmåga. Det ställs även krav på 
säkerhet till exempel att stora glasytor ska vara 
tydligt markerade. Enligt HIN kan felaktigt 
placerade och utformade manöverdon, bristan-
de kontrastmarkering och varningsmarkering, 

bristande skyltning, bristande eller bländande 
belysning samt brist på och bristande utform
ning av balansstöd vara enkelt avhjälpta hin
der. I HIN anges att en ljushetskontrast på min 
0,40 NCS gör det möjligt för många synsvaga 
att uppfatta en markering. 



Lokalerna ska ha bra luftkvalitet. Även personer med 
allergi eller överkänslighet ska kunna använda dem. 

Förutsättningar för detta är bland annat 

• att ventilationssystemet har tillfredsställande luftflöde som 
är anpassat till det antal personer som vistas i lokalerna 

• att material som kan innebära problem för personer med 
allergi undviks, till exempel att inredningsmaterial (möbler 
och textilier) och rumsytskikt är lågemitterande (det vill 
säga avger låga halter av gaser och partiklar) 

• att lokalerna inklusive golven är lättstädade. 

Följ de dimensionerande värden för ventilation som finns i 
Boverkets Byggregler och i Arbetsmiljöverkets föreskrifter. 
Undvik obehandlad väv som väggmaterial samt heltäckande 
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mattor som är svåra att hålla rena i allmänna utrymmen. 
Om mattor används ska man välja en typ som är lätt att 
hålla ren och som är löstagbar. Luftkvaliteten är också i hög 
grad beroende av rutiner och anvisningar för lokalernas an
vändning exempelvis när det gäller vilka växter som får fin
nas i lokalerna. Läs mer i kapitlet Skötsel och rutiner, sid 108. 

Ljudmiljön ska vara sådan att personer med nedsatt 
hörsel inte hindras från att ta del av, och delta i, verk
samheten. 

Detta är särskilt viktigt i samlingslokaler, sammanträdes- 
och mötesrum samt i lunchrum, matsalar med mera. God 
ljudmiljö är också viktig för andra grupper – som personer 
med nedsatt syn eller nedsatt kognitiv förmåga. Förutsätt
ningar för en god ljudmiljö är 

• att buller och andra störande ljud exempelvis från installationer 
så långt möjligt elimineras eller dämpas 

• att dämpande material och reflekterande material fördelas 
på vägg- och takytor så att rummets akustik lämpar sig för 
verksamheten i lokalen 

• att golvbeläggningen och möblers utformning inte förstärker 
oönskade ljud, till exempel ljud från steg och skrapljud när 
stolar flyttas 

• att kompletterande hörselanläggning finns där detta behövs 
(exempelvis i konferensrum, mötesrum och vid reception). 

Vid nybyggnad bör som minimum ljudklass B i SS 02 52 68 
”Byggnadsakustik – ljudklassning av utrymmen i byggna
der – vårdlokaler, undervisningslokaler, dag- och fritidshem, 
kontor och hotell” (utgåva 2001) uppnås. Ljudklass A bör 
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eftersträvas för efterklangstid i lokaler som samlingssalar, 
föreläsningssalar, grupprum och dylika utrymmen där det 
är extra viktigt att kunna höra bra. I befintliga byggnader 
accepteras ljudmiljö som uppfyller de krav som ställs i 
Boverkets Byggregler. I samband med ombyggnad bör dock 
förbättringar i ljudmiljön alltid övervägas. 

Ljuddämpande absorbenter i tak, textilier eller absorbenter 
på väggar och golvbeläggning som dämpar ljud – samt väl 
isolerade kontorsmaskiner och fläktsystem – gör det lättare för 
personer med nedsatt hörsel att uppfatta samtal. Används 
textila mattor bör de vara av en typ som är lätt att hålla ren 
och lätt kan tas bort. 

Elektriska och magnetiska fält ska, så långt möjligt, 
vara begränsade. 

Begränsning av fälten kan exempelvis innebära 

• att nya el-anläggningar och nya byggnader placeras och 
utformas i enlighet med försiktighetsprincipen samt att 
reducering av fälten eftersträvas i befintliga byggnader i 
enlighet med försiktighetsprincipen 

• att det dessutom i nya byggnader, och på sikt även i be
fintliga, åtminstone finns några rum eller zoner där fälten 
tillfälligt kan reduceras ytterligare. 

Exempel på lösningar som begränsar fälten: skärmade kablar, 
elcentral placerad utanför huset, 5-ledarsystem, installationstäta 
utrymmen koncentrerade till vissa zoner med mera. El-anlägg
ningar kan också avskärmas från magnetiska spänningsfält 
genom att förses med väggar, tak och golv av aluminiumplåt. 
Fälten kan tillfälligt reduceras genom att glödljus används 
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FÖRSIKTIGHETSPRINCIPEN OM LÅGFREKVENTA
ELEKTRISKA OCH MAGNETISKA FÄLT 

 

1996 gav dåvarande Arbetarskyddsstyrelsen, 
Boverket, Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen 
och Strålskyddsinstitutet ut en vägledning för 
beslutsfattare. Där sägs: Om åtgärder, som 
generellt minskar exponeringen, kan vidtas 
till rimliga kostnader och konsekvenser i övrigt 

bör man sträva efter att reducera fält som 
avviker starkt från vad som kan anses nor-
malt i den aktuella miljön. När det gäller nya 
el-anläggningar och byggnader bör man redan 
vid planeringen sträva efter att utforma och 
placera dessa så att exponeringen begränsas. 

istället för lysrörsbelysning och lågenergilampor, genom att 
mobiler stängs av samt genom att trådlösa telefoner (DECT
telefoner) som ger hög strålning inte finns i lokalen. I loka
ler med teleslinga bör denna sektioneras så att den går att 
stänga av i vissa delar av rummet. 

Lokalerna ska ge ett lugnt, välkomnande och harmo
niskt intryck. 

Förutsättningar för detta är bland annat att det finns möjlig
het till avskildhet och vila, till exempel att det finns sittplat
ser vid längre gångvägar, när man väntar i samband med 
besök hos myndigheten och när man väntar på att bli hämtad 
av taxi eller färdtjänst. 

Generellt: TA SIG UT I NÖDSITUATIONER 

Personer med funktionshinder ska kunna sätta sig i 
säkerhet vid brand och i andra nödsituationer. 

Att sätta sig i säkerhet innebär att själv kunna ta sig ut 
eller förflytta sig till säker flyktplats. Ett alternativ är att ge 
möjlighet till förflyttning till en tillfällig utrymningsplats i 
en intilliggande brandcell varifrån man får hjälp att ta sig ut. 
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Förutsättningar för detta är bland annat 

• att det finns förflyttningsväg ut, till säker flyktplats eller 
tillfällig utrymningsplats som kan användas av personer 
som använder rullstol – det vill säga en väg utan trappor, 
trappsteg, höga trösklar, tunga dörrar och svåråtkomliga 
öppningsanordningar 

• att flykt- eller utrymningsplatsen rymmer rullstol utan att 
förbipasserande blir hindrade samt att platsen är väl skyddad 
mot rök och värme 

• att öppningsanordning till dörrar i alla utrymningsvägar 
är lätta att förstå och hantera 

• att larmknapp för att aktivera brandlarm och utrymningslarm 
samt brandsläckare sitter inom räckhåll för personer som 
använder rullstol 

• att personer med funktionshinder kan uppfatta utrym
ningslarm och information i samband med utrymning 

• att det finns utrymningsplan med arbetsrutiner som säker
ställer att alla kommer ut vid utrymning 

• att det är tydligt skyltat vilka utrymningsvägar personer 
som använder rullstol kan använda för att ta sig ut, till sä
ker flyktplats, brandsäker hiss eller tillfällig utrymningsplats. 

Frågan om säker utrymning för alla ska tas upp i det ordinarie 
brandskyddsarbetet. 

Se även boken ”Tillgänglighet och kulturarv” (Statens Fastig
hetsverk) som redovisar ett pilotprojekt om utrymning av 
Wrangelska palatset. Fler exempel i boken ”Utrymning för alla: 
Byggnader med kulturvärden”, Elena Sire (Svensk Byggtjänst). 
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VAD SÄGER BOVERKET?
 

Enligt BBR 5:31 ska byggnader utformas så 
att tillfredsställande utrymning kan ske vid 
brand. Enligt råden innebär tillfredsställande 
utrymning antingen en fullständig utrym
ning av samtliga personer som befinner sig i 
en byggnad eller en förflyttning till en säker 
flyktplats inom byggnaden för de personer som 
befinner sig inom den av brand direkt berörda 
byggnaden. 

I Boverkets rapport ”Utrymningsdimensione
ring” sägs bland annat : Personer med funk
tionshinder kan ha svårt att utrymma via en 
byggnads utrymningsvägar, speciellt om dessa 
utgörs av trappor. För att underlätta utrym

ningen för dessa kan olika förbättringar göras, 
till exempel genom att förse trapphallar med 
ett större utrymme som rymmer en rullstol. 
Ett annat alternativ kan vara att förse bygg
naden med utrymme, foajé eller liknande inom 
egen brandcell, i direkt anslutning till respek
tive trappa. De som har svårt att gå i trappor 
kan då vänta i brandcellen till dess att hjälp 
med förflyttning till annan våning anländer. 

Det viktiga i sammanhanget är att vara med
veten om att människor har olika möjligheter 
att sätta sig i säkerhet och att det bör beaktas 
vid projekteringen av brandskyddet. Läs mer i 
rapporten. 

Utformning av vissa rum: TOALETT 

Tillräckligt antal toaletter ska finnas och vara lätt 
åtkomliga. 

Samtliga toaletter ska fungera för alla, oavsett funktions
förmåga (med undantag för personer som behöver särskilt 
rymliga toaletter, se vidare nedan). Detta förutsätter bland 
annat 

• att dörr och inredningen kontrasterar i ljushet mot bak
grunden 

• att blandare och andra reglage är lättbegripliga och lätt
hanterliga, exempelvis att blandare kan hanteras med hela 
handen eller armbågen 

• att larmutrustning är anordnad så att även personer med 
nedsatt hörsel och personer som är döva kan nås av var
ningssignaler i händelse av brand eller annan fara 
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• att skyltningen är tydlig med lättbegripliga symboler och 
med taktil markering som informerar om det är en dam-
eller herrtoalett 

• att det finns tydlig information om toaletten är ledig eller 
upptagen 

• att golvbeläggningen inte innebär halkrisk och att golv
lutningen är högst 1:50 (om lutning behövs för vatten
avrinning) 

• att belysningen är bra och inte bländar och att lyset fung
erar så länge man vistas på toaletten 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

att det inte finns blanka material som ger besvärande reflexer 

att rummet har god ventilation 

att det finns tvättställ med varmt och kallt vatten inom 
bekvämt räckhåll från toaletten och att vattnets flöde och 
värme kan regleras 

att åtminstone något rum är slutet, det vill säga inte öppet 
under/över dörr eller väggar (förutom eventuella öppningar 
för luftintag för att möjliggöra god ventilation) 

att det finns torr avställningsyta nära toalettstolen 

att det finns krok för kläder/väskor, sluten avfallsbehållare 
tillräckligt stor för att rymma hjälpmedel som används vid 
inkontinens samt att toalettpappershållaren kan hanteras 
med ena handen. 

Det finns ingen anledning att hänvisa personer med funktions
hinder som inte har behov av särskilt rymliga toaletter till den 
toalett som är dimensionerad för personer som använder rullstol. 
För en person med nedsatt syn kan tvärtom en mindre toalett 
vara att föredra. Toaletter med skärmväggar (till exempel 
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med öppning mellan golv och vägg) fungerar inte bra för 
exempelvis personer med stomi. Där sådana toaletter finns 
behövs därför som komplement toalett som är sluten. 

Tvål på toaletter ska alltid vara oparfymerad. 

På varje våningsplan där det finns toaletter ska minst 
en toalett kunna användas av personer med nedsatt 
rörelseförmåga. 

Detta förutsätter bland annat 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

att toalettrummet alltid kan nås när verksamhet pågår i 
lokalerna 

att toalettrummet kan nås från neutralt utrymme, inte 
från dam- eller herrtoalettavdelningen 

att rummet är tillräckligt stort, det vill säga minst 2,2 x 2,2 m 

att toalettstolen och tvättstället är placerade 
enligt bilden 

att övrig inredning och utrustning är placerad 
och utformad så att krav på nåbarhet, han
terbarhet och begriplighet uppfylls 

att rummet är utrustat med fungerande be
sökslarm 

att dörren kan öppnas, passeras samt lätt 
stängas även från insidan av person som 
använder rullstol 

att handtag och lås är lätta att hantera och förstå. 

Vad dessa krav innebär i praktiken beskrivs i fördjupnings
blad om toaletter, se www.handisam.se. 

http://www.handisam.se
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I stora lokaler kan det behövas flera toaletter per vånings
plan för personer med nedsatt rörelseförmåga. En utgångs
punkt kan vara att personer som använder rullstol inte bör 
ha längre till toaletten än andra personer. 

I befintliga byggnader kan accepteras att vissa toaletter för 
personer med nedsatt rörelseförmåga inte helt uppfyller 
ovanstående mått, under förutsättning att det inom lokalerna 
finns minst en toalett som är minst 2,2 x 2,2 m. Möjligheten 
att öka måttet till 2,2 x 2,2 m för samtliga toaletter för personer 
med nedsatt rörelseförmåga ska undersökas. Om det bedöms 
som möjligt ska en ombyggnad av toaletterna planeras tids
mässigt. 

Om duschmöjlighet finns ska åtminstone någon 
duschplats kunna användas av personer med nedsatt 
rörelseförmåga. 

VAD SÄGER BOVERKET OCH ARBETSMILJÖVERKET? 

Enligt BBR 3:126 ska minst en toalett som är 
avsedd för allmänheten kunna användas av 
person som sitter i rullstol. (Enligt BBR 3:121 
avses eldriven rullstol för begränsad utomhus-
användning). Enligt HIN (gäller hygienrum i 
publika lokaler som är avsedda för personer 
med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga) 
kan felaktigt placerade eller dåligt utformade 
inredningsdetaljer som gör rummet svåranvänt 
vara ett enkelt avhjälpt hinder. Kontrastmar-
keringar bör finnas så att personer med ned

satt synförmåga kan orientera sig. Bristfällig 
larmutrustning bör kompletteras så att perso
ner med nedsatt hörselförmåga och döva kan 
nås av varningssignaler i händelse av brand. 

Enligt Arbetsmiljöverkets allmänna råd om 
tillämpningen om föreskrifterna om arbets
platsens utformning (2000:42) är lämpliga 
mått för handikapptoalett i skolor och på 
större arbetsplatser 2,2 x 2,2 m. 
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Utformning av vissa rum: SAMLINGSSAL 

Personer med funktionshinder ska kunna ta del av 
och delta i den verksamhet som sker såväl från scen/ 
podium som från åskådarplats. 

Kraven gäller även exempelvis föreläsningssalar samt teater- 
och biografsalonger. Förutom de generella krav som beskrivits 
tidigare förutsätts bland annat 

• 

• 

att scen/podium lätt kan nås och användas av personer 
som använder rullstol 

att det i rum med fasta sittplatser finns åskådarplatser för 
personer som använder rullstol 

på sådant avstånd från podium/scen att man kan se och höra bra 

placerade så att man kan sitta bredvid den man kom dit tillsam
mans med, samt med samma utrustning som övriga platser 

placerade så att det är möjligt att välja olika avstånd från scen/ 
podium 

• 

• 

• 

att skyltningen är tydlig, exempelvis tydliga sittplatsnummer 
och information om att det finns hörselutrustning 

att rummet har god akustik samt anordning, exempelvis 
teleslinga, som gör det möjligt för personer med nedsatt 
hörsel att ta del av och delta i verksamheten såväl från 
salen som från podiet (se vidare Teleslinga, sid 103) 

att belysning anordnas så att luminansfördelning, belys
ningsnivåer och ljusfördelning kan varieras med hänsyn 
till aktiviteten i lokalen (användning av projektor, video) 
samt att belysningsarmaturer är väl avbländade 
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• 

• 

att salens utformning och belysning underlättar läppavläs
ning och teckenspråkstolkning, till exempel att det vid mörk
läggning är möjligt att punktbelysa föreläsare och teckentolk 

att den utrustning som man kan behöva som föreläsare eller 
åhörare kan användas av personer med funktionshinder (se 
Inredning och utrustning, från sid 95). 

Avståndet från samlingssalen till toalett och matsal bör inte 
vara längre för personer med funktionshinder än för personer 
med full rörelseförmåga som kan använda trappor. 

VAD SÄGER BOVERKET? 

Enligt BBR 3:126 behöver inte biografer, teat-
rar, sportanläggningar och andra större sam-
lingslokaler till alla delar kunna nås av perso-
ner som sitter i rullstol. Samlingslokaler ska 

utrustas med teleslinga, IR-system eller annan 
teknisk lösning som gör det möjligt för personer 
med nedsatt hörsel att lyssna. 

Utformning av vissa rum: MÖTESRUM 

Personer med funktionshinder ska kunna delta i akti
viteterna i rummet. 

Kraven gäller även sammanträdesrum, grupprum och lek
tionssalar. Förutom de generella krav som beskrivits tidigare 
förutsätts bland annat 

• 

• 

• 

att rummet har god akustik samt att en anordning, som 
möjliggör för personer med nedsatt hörsel att delta i verk
samheten, finns i rummet eller lätt kan lånas dit 

att rummet kan möbleras så att personer som använder 
rullstol kan delta i möten 

att rummets utformning, möblering och belysning under
lättar läppavläsning och teckenspråkstolkning 
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• att den utrustning som man kan behöva som mötesordförande 
eller som mötesdeltagare kan användas av personer med funk
tionshinder (se kapitlet Inredning och utrustning, från sid 95). 

Vilken hörselteknisk anordning som kan vara lämplig beror 
bland annat på rummets storlek och funktion. I sammanträ
desrum bör man använda anordning där varje deltagare har 
egen mikrofon. Rundstrålande mikrofon bör undvikas. I vissa 
typer av lokaler måste säkerhetsaspekter beaktas så att av
lyssning inte kan ske utanför lokalen. Toalett som kan använ
das av personer som använder rullstol bör finnas i närheten. 

Utformning av vissa rum: RECEPTION 

Receptionen ska vara användbar för personer med 
funktionshinder. 

Med reception menas även till exempel mottagningsdisk där 
personal möter besökare över en disk. Förutom de krav som 
beskrivits tidigare förutsätts bland annat 

• 

• 

• 

• 

• 

att receptionen är väl synlig från entrén och att den är möjlig 
att hitta fram till även för personer som har nedsatt syn 

att en del av receptionsdisken är i höjd som passar perso
ner som använder rullstol och personer som är kortväxta, 
det vill säga cirka 0,75 m över golvet 

att det finns anordning som underlättar kommunikation 
med personer som använder hörapparat 

att utformning och belysning är sådan att receptionisten 
tydligt syns och därmed läppavläsning underlättas (för 
personer som är döva eller har nedsatt hörsel) 

att det finns sittplats och skrivmöjligheter i närheten. I 

VAD SÄGER 
BOVERKET? 

I HIN tas recep
tionsdisk upp 
som en strategisk 
punkt där kon
trastmarkering 
bör finnas. 
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vissa fall behövs möjlighet att ordna sittplats i direkt an
slutning till disken. 

En avvägning måste göras mellan olika intressen. Förutom 
kravet på att receptionen ska fungera bra för besökare med 
funktionshinder måste receptionen även fungera bra som 
arbetsplats. Det ska också utan alltför stora åtgärder vara 
möjligt att anpassa receptionen så att till exempel en person 
som använder rullstol kan arbeta som receptionist. Särskilda 
säkerhetskrav ställs på receptioner i vissa typer av lokaler. 

Utformning av vissa rum: UTEPLATS 

Uteplats ska kunna användas av personer med funk
tionshinder. 

Kraven gäller då uteplatsen är placerad i anslutning till 
myndighetens lokaler. Kraven förutsätter bland annat 

• 

• 

• 

•

• 

att uteplatsen kan nås utan att man passerar trappa eller 
trappsteg 

att gångvägar till friytor, sittgrupper med mera kan an
vändas av personer med funktionshinder (utformning av 
gångväg, se Gångväg, sid 85) 

att dörren kan öppnas, passeras och stängas av personer 
som använder rullstol eller rollator (se vidare Dörr, sid 93) 

 att uteplatsen är fri från växter som är allergiframkallande 
eller som kan innebära problem för personer med allergi 
eller överkänslighet 

att uteplatsen är tillräckligt stor, exempelvis att det finns 
möjlighet att vända och manövrera in till bord med rullstol 
(dimensionerande vändmått för bedömning av tillgänglighet 
är en cirkel med diametern 1,50 m) 
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• 

• 

• 

• 

att uteplatsen även på andra sätt är utformad så att den 
kan användas av person som använder rullstol exempelvis 
med övre delen av balkong- och terrassräcken genomsiktligt 
så att de inte hindrar sittande från att se ut 

att markbeläggningen vid sittgrupper är fast, plan och jämn 

att sittgrupper och sittbänkar/sittplatser kan användas av 
personer med funktionshinder (se Sittplats, bord och arbets
ytor, sid 102). 

att rökning endast tillåts på särskilt anvisad uteplats. 

Detaljkrav: SKYLTNING 

Bra skyltning förutsätter 

•

•

•

•

•

 att skyltar finns där de behövs för att man ska hitta och 
att de är placerade så att det är lätt att hitta dem 

 att skyltar placeras så att det är lätt läsa dem 

 att skyltar är väl belysta och fria från reflexer samt att 
man inte blir bländad eller skuggar sig själv 

 att skyltar utformas så att det är lätt att läsa texten 

 att informationen ges på sådant sätt att den är lättbegrip
lig, bland annat med hjälp av lättbegripliga och välkända 
bilder/symboler 

• 

• 

att informationen så långt möjligt även ges audiellt (hör
bart) och/eller taktilt (kännbart) 

att även elektronisk skyltning placeras och utformas så att 
det är lätt att läsa den. 

VAD SÄGER 
BOVERKET? 

Enligt HIN 
kan bristande 
skyltning 
vara ett enkelt 
avhjälpt hinder. 
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VAD SÄGER 
BOVERKET? 

Enligt HIN 
kan bristande 
eller bländande 
belysning vara 
ett enkelt av
hjälpt hinder. 

Som regel placeras skyltar med text/symbol inom interval-
let 140-160 cm över golv och så att det är möjligt att komma 
mycket tätt intill skylten. Ibland behövs högre sittande skylt 
som komplement. 

För att det ska vara lätt att läsa texten på skylten anpassas 
texthöjd efter läsavstånd. Enbart versaler i längre ord bör 
undvikas förutom när texten är i relief. ”Rent” typsnitt bör 
användas (ej seriffer och inte kursiv stil). Ljushetskontrasten 
mellan text och skyltbotten och mellan skyltbotten och bak
grund bör vara god. 

Taktil information kan innebära punktskrift eller relief
skrift. Längre ord i relief kan vara svårlästa. 

Detaljkrav: DAGSLJUS OCH BELYSNING 

Bra ljusförhållanden förutsätter 

• 

• 

• 

• 

• 

att ljuset inte bländar, bland annat ska bländande dagsljus 
kunna skärmas av 

att ljusnivån är tillräcklig och att det är lätt att ordna för
stärkt allmän- och platsbelysning 

att belysningen är relativt jämn (men inte så jämn att 
rummet verkar formlöst) och är kompletterad med tillsats
belysning vid platser som man vill markera särskilt eller 
där det är viktigt att kunna se extra bra 

att det är möjligt att reglera ljusfördelning, belysningsnivå 
och luminansfördelning med hänsyn till synprestation och 
aktivitet 

att belysningsinstallationer och armaturer har behaglig 
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ljusfärg, bra färgåtergivning och utan störande värmestrål
ning, synligt eller osynligt flimmer, ljud eller UV-strålning 

• att de elektriska och magnetiska fälten från belysningsin
stallationen är begränsade. 

Läs mer i ”Att se, höras och andas i skolan; En handbok om 
skolans innemiljö” (Boverket och Arbetsmiljöverket, 1996) 
samt ”Ljus och rum, planeringsguide för belysning inomhus” 
(Ljuskultur, 2003). 

Detaljkrav: VÄGVISNINGSSYSTEM 

Vägvisningssystem som underlättar för personer med funk
tionshinder kan utformas på olika sätt, exempelvis kan det 
innehålla 

•

•

•

•

•

•

•

 orienteringspunkter, det vill säga något som i färg, form 
eller genom extra belysning eller ljud skiljer sig från om
givningen 

 ljudsignaler med vars hjälp man tar ut riktningen, exem
pelvis ljudsignaler vid övergångsställe 

 visuell kontrastmarkering av strategiska punkter med en 
ljushetskontrast på minst 0,40 NCS 

 taktil kontrastmarkering av strategiska punkter med golv/ 
markbeläggning med kontrasterande struktur 

 logiska färgsystem, till exempel att olika våningsplan ges 
olika färg som återkommer på skyltar, hisspaneler, oriente
ringstavla med mera 

 tydliga skyltar (se Skyltning, sid 81) 

 logiska ledstråk som leder fram till utvalda strategiska punkter. 



8� Handisam
 

VAD SÄGER BOVERKET? 

Enligt HIN bör strategiska punkter kontrast
markeras och logiska ledstråk anordnas mel
lan utvalda och strategiska punkter. Logiska 
färgsystem kan underlätta. I HIN anges att 
en ljushetskontrast på min 0,40 NCS gör det 

möjligt för många synsvaga att uppfatta en 
markering. Enligt ALM ska särskilda ledstråk 
finnas på öppna gångytor. Viktiga målpunkter 
ska vara lätta att upptäcka. 

Strategiska punkter är punkter/byggnadsdelar som det är 
viktigt att kunna uppmärksamma/hitta fram till när man rör 
sig i byggnaden – exempelvis en entré, dörr eller biljettautomat. 
Ett ledstråk ska kunna uppfattas taktilt/kännbart. Detta kan 
åstadkommas genom att det finns exempelvis vägg, kant, 
mur, gräs eller en plantering mot asfalt eller betong som man 
kan känna med hjälp av teknikkäpp (vit käpp som används 
av personer med nedsatt syn). Ett ledstråk kan även bestå av 
betongplattor med sinusstruktur i slät yta – med mot omgiv
ningen kontrasterande ljushet. Exempel på utformning av led
stråk finns i Boverkets bok ”Enklare utan hinder” som finns 
på www.boverket.se. 

Detaljkrav: SÄKERHET VID FÖRFLYTTNING 

Säker förflyttning förutsätter bland annat 

• 

• 

• 

att inredningsdetaljer och byggnadsdelar som kan utgöra 
fara eller hinder placeras och utformas så att risken för 
ofrivilliga sammanstötningar begränsas 

att befintliga hinder i gång- och uppehållsytor tas bort eller 
riskerna med hindret elimineras, till exempel genom att 
gångstråk leds runt hindret 

att befintliga hinder (som inte kan tas bort eller gångväg 
ledas runt) markeras tydligt både visuellt och så att hindret 
kan uppfattas med teknikkäpp 

http://www.boverket.se
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• 

• 

• 

• 

att oskyddade glasytor som kan misstas för öppningar är kon
trastmarkerade så att de uppmärksammas av såväl stående 

vuxna som av personer som använder rullstol samt barn 


att trappor är kontrastmarkerade och har ledstång på 

båda sidor
 

att utrymmet framför nedåtgående trappor är så stort att 

fallrisken för personer som använder rullstol och personer 

med nedsatt syn minimeras
 

att golv- och markbeläggning är sådan att man inte riske
rar att snubbla eller halka.
 

VAD SÄGER BOVERKET? 

Enligt BBR kap 8 ska byggnader utformas så ligt markerade. Ytor som är avsedda att beträ
das ska utformas på sådant sätt och utföras av 
sådant material att halk- och snubblingsrisker 
begränsas. Ytorna ska utformas utan oväntade 
små nivåförändringar, ojämnheter eller låga 
hinder som är svåra att upptäcka. Enligt HIN 
kan bland annat bristande varningsmarke
ringar och brist på, eller bristande utformning 
av, balansstöd vara enkelt avhjälpta hinder. 


att risken för personskador till följd av sam-
manstötning med dörrar, trappor, pelare, sto-
ra glasytor, nedfallande föremål, utskjutande 
byggnadsdelar eller motsvarande hinder be-
gränsas. Byggnadsdelar som kan utgöra fara 
eller hinder ska placeras och utformas så att 
ofrivillig sammanstötning undviks. Stora glas-
ytor i dörrar samt glasytor som kan förväxlas 
med dörrar eller dörröppningar ska vara tyd-

Detaljkrav: GÅNGVÄG 

En bra gångväg förutsätter 

• 

• 

att markbeläggningen är fast, jämn, utan kanter och inte 
är hal eller blir hal vid regn 

att lutningen i sidled inte överstiger 1:50 
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

att trappor kompletteras med ramp eller hiss 

att lutningen är så liten som möjligt i färdriktningen, det 
vill säga högst 1:20 på kortare sträckor (max 10 m) och i 
övrigt högst 1:50 (dock kan lutningen 1:12 på en sträcka av 
max 6 m accepteras om topografi eller andra förhållanden 
gör att flackare lutning inte är möjlig) 

att trottoarkanter är avfasade till 0-nivå på en sträcka av 
90-100 cm där personer kan behöva passera 

att trottoarkanten finns kvar vid sidan av avfasningen 
(med tanke på säkerheten för personer med nedsatt syn) 

att bredden är tillräcklig för passage för person som använder 
rullstol samt för möte och vändning, det vill säga 

på tomtmark minst 1,50 m (på befintlig gångväg accepteras 1,3 m, 
vilket motsvarar minimikraven i BBR) 

på allmän plats minst 2,00 m eller 1,80 m om det finns vändzoner 

för grindar och dylikt minst 0,90 m 

att gångvägen är lätt och säker att följa för personer med 
nedsatt syn (se vidare Skyltning, Vägvisningssystem och 
Säkerhet vid förflyttning, sid 81 samt 83-85). 

att belysningen är god (se vidare Dagsljus och belysning, sid 82) 

att allergiframkallande växter eller växter med stark doft 
inte planteras vid gångväg samt att särskild anvisad plats 
för rökare inte placeras omedelbart intill gångvägen 

att väl utformade sittplatser finns längs längre gångvägar. 
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VAD SÄGER BOVERKET? 

Krav på gångvägar ställs både i BBR 3:122 
(exempelvis rekommenderas max lutning 1:12 
och min bredd 1,3 m) och i ALM 1 (exempel
vis rekommenderas max lutning 1:20 och min 
bredd 1,80 med vändzoner). Kraven i ALM är 
också mycket mer detaljerade än i BBR. Till 
exempel ställs krav på att de ska vara fasta, 
jämna och halkfria. 

Enligt HIN kan bland annat mindre nivåskill
nader, ojämn markbeläggning, svårforcerade 
ränndalar och trottoarkanter, bristande kon
trastmarkering och varningsmarkering, bris
tande eller bländande belysning, samt brist på, 
eller bristande utformning av, balansstöd vara 
enkelt avhjälpta hinder. 

• att hissen är tillräckligt stor för att rymma person som 
använder en extra lång rullstol samt bekvämt rymma en 
medhjälpare (för befintlig hiss accepteras 1,1 x 1,4 m med 
dörr på kortsidan, vilket är minimikravet i den standard 
som Boverket hänvisar till) 

• att utrymmet utanför hissen är tillräckligt stort för att 
man ska kunna vända och backa in i hissen utan att kom
ma för nära nedåtgående trappa 

• att dörren är en automatiskt öppnad skjutdörr med en fri 
bredd på 0,90 m (för befintlig dörr accepteras 0,80 m vilket 
är minimimått enligt BBR) 

• att hissdörren är kontrastmarkerad 

• att hissen stannar i nivå med golvet 

• att anropsknapp, hisspanel och nödlarm sitter inom räck
håll för personer som använder rullstol (befintlig placering 
enligt den standard som Boverket hänvisar till accepteras) 

Detaljkrav: HISS MED HISSKORG 

Förutsättningar för att en hiss ska fungera väl för personer 
med funktionshinder är 
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

placera anropsknapp 80-100 cm över golv och minst 70 (helst 
100 cm) från hörn eller annat hinder 

placera hisspanel i intervallet 80-110 cm (helst 80-100 cm) över 
golv, och något utvinklad från vägg (för att information på pane
len ska vara läsbar för den som står samt även vara möjlig att 
avläsa taktilt) 

placera hisspanel mitt på hissens långsida 

att anropsknapp, hisspanel och nödlarm kan användas av 
personer med funktionshinder 

att det utanför hissen finns akustisk (hörbar) och visuell 
(synlig) signal om att hissen anländer 

att det inne i hissen finns akustisk och visuell information 
om på vilket våningsplan hissen stannar 

att man både kan se och höra att nödlarmet fungerar 

att hiss med hisskorg är försedd med tvåvägs kommuni
kationssystem som möjliggör permanent förbindelse med 
jourservice 

att det finns tydlig skylt som anger verksamhet på olika 
våningsplan (se Skyltning, sid 81). 

Måttet 1,1 x 1,4 m innebär att det kan bli trångt för medhjäl
paren och att extra lång rullstol inte alltid får plats. För att 
bekvämt ge plats för medhjälpare bör bredden vara minst 
1,5 m eller längden minst 1,8 m. För att ge plats åt person 
med extra lång rullstol bör längden vara åtminstone 1,5 m. 
Breddmåttet 1,2 m ger möjlighet för personer med rollator 
att vända. Hissar med dörrar i vinkel, så att man måste 
vända 90 grader, ska undvikas eller göras extra stora. För 
att man ska kunna vända och backa in i hissen utan att 
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komma för nära nedåtgående trappa behövs fri yta motsva
rande en cirkel med diametern 1,5 m plus cirka 40-50 cm till 
nedåtgående trappa. 

Att anropsknapp, hisspanel och nödlarm ska kunna använ
das av personer med funktionshinder innebär bland annat 
att de ska vara lätta att hantera och att avläsa såväl visuellt 
som taktilt. Detaljerade krav på exempelvis storlek och kraft 
för att aktivera finns i hisstandarden EN 81-70. Nödlarms
knapp ska kunna särskiljas taktilt från stoppknapp. 

Byggherren måste i sin beställning till hissleverantör klart 
ange att hissen ska vara tillgänglig för personer med nedsatt 
rörelse- eller orienteringsförmåga. Annars riskerar man att 
få hissen levererad med otillgänglig panel. Man bör även 
ange om man vill ha panel enligt bilaga i standarden, det vill 
säga utvinklad med extra stora knappar. 

VAD SÄGER BOVERKET OCH HISSTANDARDEN EN 81-70? 

En hiss med korgmåttet 1,1 x 1,4 m och med 
dörr på kortsidan accepteras enligt de standar-
der som BBR hänvisar till. 

Detaljerad information om hissar, bland an-
nat om knappstorlek och krafter, finns i hiss-
standarden EN 81-70 ”Safety rules for the 

construction and installation of lifts – Part 70: 
Particular applications for passenger and good 
passenger lifts”. I standarden accepteras att an
ropsknapp sitter 0,5 m och hisspanel 0,4 m från 
hörn. För anropsknapp accepteras höjd upp till 
1,1 m och för hisspanel höjd upp till 1,2 m. 
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Detaljkrav: PLATTFORMSHISS OCH TRAPPHISS 

Hålldon (reglage som ska hållas intryckta under färden) är 
svåra eller omöjliga att använda för personer med nedsatt 
handfunktion. 

I publika miljöer bör man därför undvika att installera 
hissar som manövreras med hålldon – det vill säga platt
formshissar och trapphissar. Plattformshiss kan möjligen 
installeras i speciella situationer, exempelvis vid podier och 
i befintliga byggnader där hiss med hisskorg inte är något 
realistiskt alternativ. Trapphiss är en ännu sämre lösning 
än plattformshiss och bör i publika miljöer endast accepteras 
i mycket speciella situationer där vare sig vanlig hiss eller 
plattformshiss kan installeras. 

För att plattformshiss och trapphiss ska kunna accepteras gäller 

• 

• 

• 

att plattformen om möjligt även rymmer medhjälpare 
(innebär minst 1,1 x 1,4 m) 

att hissen klarar tyngden av eldriven rullstol (upp mot 200 kg) 
plus brukare och medhjälpare (om utrymme finns för sådan) 

att hissen så långt möjligt ska kunna manövreras av per
son med svaga händer. 

För befintlig plattform med låg lyfthöjd accepteras att medhjäl
pare inte får plats om anordningen kan manövreras utifrån. 
Måttet 0,9 x 1,4 m med dörr på kortsidan kan då accepteras 
för plattformshiss. Plattform på trapphiss ska som minimum i 
publika lokaler rymma rullstol med måtten 0,7 x 1,3 m. 
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

Det är extra viktigt att reglagen är lätta att nå samt lätta 

att hantera, till exempel att knapparna är extra stora och 

inte kräver stor kraft att trycka ned. Dörren ska öppnas 

automatiskt.
 

Detaljkrav: TRAPPA 

Förutsättningar för att en trappa ska vara acceptabel ur till
gänglighetssynpunkt är
 

att ramp eller hiss finns som komplement 

att trappan är kontrastmarkerad på nedersta sättsteget 

samt på framkanten av trappavsatsen vid översta sättsteget 

med en ljushetskontrast på minst 0,40 enligt NCS
 

att det finns ledstång på båda sidor av trappan på höjden 

cirka 0,90 m och som löper oavbrutet och går cirka 0,30 m 

förbi översta och nedersta trappstegframkanten
 

att ledstången är kontrastmarkerad, greppvänlig och utan 

hindrande infästningar 


att enstaka trappsteg inte förekommer (färre än tre trapp
steg ökar risken för att snubbla)
 

att utrymmet framför nedåtgående trappa är så stort att 
fallrisken är liten (se Säkerhet vid förflyttning, sid 84). 

VAD SÄGER BOVERKET? 

I HIN sägs att trappor bör förses med kontrast- sidor om trappor. Det som sägs om ledstångens 
utformning överensstämmer med det som tas 
upp ovan. 

markeringar och att markeringarna bör göras 
på ett konsekvent sätt inom byggnaden. Där 
sägs även att ledstång ska finnas på båda 
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Detaljkrav: RAMP 

Förutsättningar för att en ramp ska fungera acceptabelt för 
personer med funktionshinder är bland annat 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

att lutningen är högst 1:20 i färdriktningen (lutning max 
1:12 kan accepteras där flackare lutning inte är möjlig) 

att tvärlutningen är högst 1:50 

att en enskild ramp tar upp en nivåskillnad på högst 0,5 m, 
helst mindre (helst högst cirka 5 m mellan vilplan) 

att flera ramper i följd tillsammans tar upp en nivåskillnad 
på högst 1 m (är höjdskillnaden högre bör hissanordning 
övervägas) 

att bredden är minst 1,30 m, på allmänna platser minst 1,50 m 

att mellanliggande vilplan är minst 2 m långt 

att vilplan med dörr är så stort att den som använder rull
stol kan stå på den plana ytan när man öppnar dörren 

att det finns avåkningsskydd (om det finns höjdskillnad 
i förhållande till omgivande mark) samt att ytan är fast, 
jämn och halkfri 

att det finns kontrastmarkerad och greppvänlig ledstång 
på ömse sidor på höjden cirka 0,90 m (på allmänna platser 
även på höjden 0,70 m enligt ALM), och att dessa börjar/ 
slutar cirka 0,30 m före respektive efter rampen. 

Avåkningsskydd kan till exempel vara räcke som utformats 
så att det hindrar rullstolens hjul från att åka av från ram-
pen eller cirka 10 cm hög kant. För befintlig ramp accepte
ras 4 cm kant vilket är minimimått enligt ALM. En ramp är 
ingen ersättning för utan ett komplement till en trappa. 
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En del personer föredrar trappa framför ramp. Vid nybyggnad 
ska nivåskillnader som leder till att trappa/ramp behövs 
undvikas helt. 


Avfasning av trottoarkant ska ha bredden 0,9-1,0 m. 


Exempel på mått för vilplan med dörr, se fördjupningsblad 

för dörrar på www.handisam.se.
 

VAD SÄGER BOVERKET? 

Boverkets krav på ramper varierar beroende bredd på min 1,5 m medan inget breddmått 
anges i BBR. I ALM finns detaljerade krav 
på utformningen bland annat beträffande av
åkningsskydd och ledstänger. Som acceptabel 
höjd på avåkningsskydd anges 4 cm. Enligt 
HIN 1 bör mindre nivåskillnader överbryggas, 
till exempel med ramp. Brist på eller bristan
de utformning av balansstöd som till exempel 
ledstång ska undanröjas. 

av om det är en ramp i byggnad eller på all-
män plats. Enligt BBR 3:124 bör ramper i lo- 
kaler eller i förflyttningsvägar luta högst 1:12 
medan ALM (som gäller för allmänna plat-
ser) anger lutningen högst 1:20. Både BBR 
och ALM anger att en ramp bör ha en höjd- 
skillnad av högst 0,5 m mellan minst 2 m 
långa vilplan. ALM anger att ramp bör ha fri 

Detaljkrav: DÖRR 

Förutsättningar för att en dörr ska kunna öppnas, passeras 
och stängas av person som använder rullstol eller rollator är 
bland annat 

• att dörrens bredd medger passage med rullstol, det vill 
säga att det fria passagemåttet när dörren är öppnad 90 
grader är minst 

0,84 m för entrédörr, dörr till uteplats, korridordörr, dörr till 
samlingssal, föreläsningssal, mötesrum, toalettrum för person 
som använder rullstol (befintlig dörr med passagemåttet 0,80 m 
accepteras, vilket motsvarar minimikravet i BBR för entrédör
rar och korridordörrar) 

http://www.handisam.se
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0,80 m för dörr till mindre rum avsedd för fåtal personer som 
kontorsrum och mindre grupprum 

• 

• 

• 

• 

• 

att dörren är helt utan tröskel eller har en låg avfasad 
tröskel (högst 25 mm helst högst 20 mm och med flack lut-
ning) i de fall tröskel inte kan undvikas 

att tunga dörrar, till exempel dörr med dörrstängare, är 
försedda med automatiska dörröppnare med lämpligt pla
cerade och utformade manöverdon 

att automatiskt öppnade dörrar är försedda med sensor så 
att man inte får dörren på sig 

att utrymmet runt dörren är tillräckligt för att personer 
som använder rullstol ska kunna 

manövrera med rullstol för att stänga dörren efter sig 

få plats med rullstol utanför dörrens svepyta (för att dörren ska 
kunna öppnas) 

nå dörrhandtag och andra manöverdon vid dörren (placeras 
minst 70, helst 100 cm från hörn och inte inne i nisch) 

att dörrhandtag och dörrlås är lätta att manövrera och för
stå, på en höjd som gör dem lätta att nå samt att greppytor 
inte är av nickelhaltigt material. 

Manöverdon till dörröppnare ska vara kontrastmarkerat 
samt placerat med centrum 80 cm över golv, minst 70, helst 
100 cm från innerhörn och minst 100 cm från dörrbladets 
framkant (på den sidan där man öppnar dörren mot sig). 

Dörrhandtag i form av dörrtrycke placeras max 1,0 m över 
golv. Tvåhandsgrepp ska inte behövas. Vertikalt placerat 
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handtag för att dra upp en dörr placeras och utformas så att 

det kan greppas både på höjden cirka 0,8 m över golv och 1,0 m 

över golv. 


Se även fördjupningsblad om dörrar på www.handisam.se. 

VAD SÄGER BOVERKET?  

Enligt råd i BBR 3:125 bör det fria passagemåt- och tunga dörrar vara enkelt avhjälpta hinder. 
HIN innehåller också detaljerade råd om place
ring av manöverdon för dörröppnare som över
ensstämmer med det som sägs i riktlinjerna. 

tet i entrédörrar, hissdörrar och korridordörrar 
vara minst 0,80 m. Enligt råd i BBR 3:123 bör 
korridorer och dylikt vara minst 1,3 m breda. 
Enligt HIN kan fysiska hinder i form av trösklar 

2. Inredning och utrustning 
Inredning och utrustning kan till exempel vara fast inredning 
som kapphyllor och andra hyllor, porttelefon, kortläsare, ut
rustning för identifikation och elektronisk signering, inred
ning och utrustning i pentry för personal – som till exempel 
spis, mikrovågsugn, diskmaskin, kaffeautomat och avfallsut
rustning – lös inredning som möbler samt teknisk utrustning 
på kontor som skrivare, faxar och kopiatorer. 

Upphandling av produkter 

Kraven i riktlinjerna kan användas som utgångspunkt vid upp
handlingar. Försök att få det som upphandlas användbart så 
långt det är möjligt – även om det inte alltid finns produkter på 
marknaden som uppfyller alla krav. Följande kan vara en ut
gångspunkt 

• att produkten kan användas med ena handen 

• att produkten kan användas även av den som har svaga händer 

http://www.handisam.se
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• 

• 

att personer som sitter i rullstol och har svårt att sträcka 
ut armarna kan nå det som behöver kunna nås och se det 
man behöver kunna se 

att produkten kan användas även av personer med ned
satt syn, genom att det finns taktila markeringar och/eller 
kompletterande tal, samt av personer med nedsatt hörsel 
genom att tal kompletteras med text. 

Generellt: INREDNING OCH UTRUSTNING 

Förutom detaljerade krav på viss utrustning finns ett antal 
generella krav som bland annat handlar om åtkomlighet och 
användbarhet. 

Inredning och utrustning ska placeras och utformas 
så att den är lätt att hitta. 

Förutsättningar är 

• att placeringen är logisk och konsekvent och /eller att den 
kontrastmarkeras med minst 0,40 enheter enligt NCS. Hur 
viktigt detta är varierar med typ av inredning och utrust
ning. Exempel på utrustning där detta är särskilt viktigt är 
biljettautomater, porttelefoner och kölappsautomater. 

Inredning och utrustning ska placeras och utformas så 
att den är åtkomlig för personer med nedsatt rörelse
förmåga. 

Detta förutsätter 

• att det omedelbart intill finns plats för rullstol och manöv
rering av denna 
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• att det som man behöver kunna nå finns inom räckhåll. 

Placering av manöverdon och reglage, se sid 98. Hyllor som 
ska vara bekvämt nåbara bör i princip sitta inom samma 
höjdintervall och på samma avstånd från hörn, alternativt 
med fritt utrymme under, så att de kan nås framifrån. Högre 
sittande hyllor kan finnas som komplement. 

Inredning och utrustning ska inte utgöra ett hinder 
eller försvåra framkomligheten. 

Detta förutsätter 

• att den inte inkräktar på de manöverytor som behövs för 
rullstolar, hindrar framkomlighet i utrymningsvägar eller 
att man kan komma tätt intill skyltar 

• att utstickande inredningsdelar varningsmarkeras eller 
byggs in (till exempel utstickande kapphyllor). 

Inredning och utrustning ska utformas så att den är 
användbar för personer med funktionshinder. 

Detta förutsätter bland annat 

• att det är lätt att förstå hur den ska användas. Därför bör 
utformningen – så långt det är möjligt – vara ”självinst
ruerande”, det vill säga visa hur produkten ska användas 

• att material som kan innebära problem för personer med allergi 
eller överkänslighet inte används (som exempelvis material 
som avger ämnen som kan irritera luftvägarna eller som kan 
ge kontaktallergi) 

• att material inte ger besvärande reflexer 
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• att viktig information ges såväl visuellt (synligt) som audiellt 
(hörbart) eller taktilt (kännbart) 

• att användningen innebär så få handgrepp som möjligt 
samt att manöverdonen är lätta att hantera och att avläsa 
(se vidare Manöverdon och reglage nedan) 

• att inredning och utrustning utformas så att den är lätt att 
rengöra. 

Utrustningens strålning i form av elektriska och mag
netiska fält ska, så långt möjligt, begränsas. 

Detta förutsätter bland annat att utrustningen är skärmad 
för att minska strålningen. I standarder för kontorsutrust
ning som tagits fram av TCO Development anges maxvärden 
för strålning. Se vidare www.tcodevelopment.com. 

Generellt: MANÖVERDON OCH REGLAGE 

Manöverdon och reglage kan vara en del av byggnaden 
eller en del av inredningen eller utrustningen. Exempel på 
manöverdon är handtag, lås, blandare, strömbrytare samt 
reglage till dörröppnare, porttelefon, kortläsare och reglage 
på utrustning som kaffeautomat, spis och kontorsutrustning. 
Kraven (exempelvis på storlek och kraftåtgång för att aktivera) 
varierar beroende av manöverdonets funktion. De principiella 
kraven är dock gemensamma. 

Manöverdon ska placeras så att de är lätta att hitta och 
lätt kan nås och avläsas. 

Detta förutsätter logisk och konsekvent placering, samt 
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• att det omedelbart intill manöverdonet finns plats för rull
stol och manövrering av denna 

• att manöverdon som ska kunna nås i sidled från rullstol 
placeras minst 70, helst 100 cm från hörn eller annat hinder 

• att manöverdon som ska kunna nås framifrån från rullstol 
placeras utdraget från vägg och med knäfritt utrymme 
under, så att personer som använder rullstol kan komma 
nära manöverdonet 

• att manöverdon på vertikal eller vinklad yta placeras på 
höjden 80 till 100 cm över golv (för paneler med två eller 
flera rader, som hisspanel, max 110 cm över golv) 

• att manöverdon på horisontell yta placeras på höjden cirka 
70-80 cm över golv och nära kanten så att man inte behö
ver sträcka sig (högre placering kan göra det svårt att se 
reglaget om det sitter på horisontell yta) 

• att manöverdon med information som är lågt placerat 
(underkant lägre än cirka 90 cm över golv) vinklas ut från 
vägg. Information som är lågt placerad på vertikal yta är 
svår att avläsa visuellt och taktilt för stående. 

VAD SÄGER BOVERKET? 

Enligt BBR 3:125 ska handtag, manöverdon 
och lås vara placerade och utformade så att de 
kan användas av personer med funktionshin-
der. Enligt HIN 1 kan fysiska hinder i form av 
felaktigt placerade eller felaktigt utformade 

manöverdon vara enkelt avhjälpta hinder. Ob
servera att kraven från Boverket endast gäller 
manöverdon som är fasta eller som är del av 
fast inredning. 
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Manöverdon ska utformas så att de är lätta att hantera. 

Detta förutsätter 

• att användning kan göras utan krav på finmotorik, manöv
rering bör kunna göras med ett enstaka finger, ena han
dens knoge, med hela handen eller armbågen 

• att donet kan användas av personer med starkt nedsatt 
muskelkraft 

• att manövrering kan ske med ena handen. 

Reglage bör hellre manövreras med spak än med vred. Om 
vred används är vingvred att föredra framför cylindervred. 

Knappar ska vara relativt stora (lämplig storlek varierar be
roende på funktion) och ej ligga under panelytan i nedtryckt 
läge. Risken att trycka på flera knappar samtidigt minime
ras genom att knappar åtskiljes med minst en halv knapp
bredd. 

För kortläsare är lösningar där man enbart håller fram kor
tet att föredra framför där kortet ska dras genom läsaren. 

Vilka krav på kraft för att aktivera manöverdonet som kan 
accepteras beror på typ av reglage och dess funktion. För 
hisspanel rekommenderas 2,5-5 N medan för tangentbord 
rekommenderas 0,2 N. 

Flerhandsgrepp ska inte behövas. Ett kommando som kräver 
att två eller flera knappar trycks ned samtidigt ska också 
fungera när knapparna trycks ned efter varandra. 
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Manöverdon ska kunna identifieras och avläsas såväl 
visuellt (med synen) som taktilt (med känseln) eller 
med hörseln. 

Detta förutsätter 

• att det har kontrastmarkering med minst 0,40 enheter 
enligt NCS 

• att text och symboler är tydliga och lättlästa och att det 
helst finns förklarande symboler 

• att reglage är märkta och/eller utformade så att de är 
enkla att identifiera även taktilt (med känseln) 

• att knappar ger återkoppling så att man känner eller hör 
att knappen aktiverats 

• att reglage är utformade så att de inte kan aktiveras av misstag 

• att reglagens status (det vill säga om reglaget är aktiverat) 
kan avläsas antingen visuellt och taktilt eller visuellt och 
med ljud i de fall där reglagens status är viktig för funktionen. 

Text på knappar och reglage ska tydligt kontrastera (skilja i 
ljushet) mot bakgrunden. Taktil identifikation blir möjlig om 
reglage har olika form eller märkning med relief på eller intill 
reglaget. Märkning med relief kan vara reliefskrift, punkt
skrift eller symboler i relief. På knappsats ska 5:an vara 
taktilt markerad. 

Användaren ska inte behöva kunna se skillnad på färger för 
att kunna använda utrustningen. 

För att en knapp inte ska aktiveras av misstag måste den 
kunna identifieras taktilt (utan att den aktiveras). Reglagen 
får heller inte sitta för nära varandra. 
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Manöverdonen ska vara lättbegripliga. 

Det ska vara lätt att förstå hur reglaget ska användas, det 
vill säga att utformningen är ”självinstruerande”. 

Manöverdonen ska även kunna användas av personer 
med allergi. 

Greppytor ska inte innehålla nickelhaltigt material eller annat 
allergent ämne. 

Detaljkrav: SITTPLATS, BORD OCH ARBETSYTOR 

Förutom de generella krav som beskrivits tidigare är följande 
förutsättningar för tillgänglighet 

• att åtminstone några sittplatser har relativt hög sitthöjd 
(0,45-0,50 m) samt ryggstöd och armstöd 

• att en del stolar i utrymmen där man sitter länge är mjuka 
eller kan förses med dynor 

• att stolar vid bord lätt ska kunna flyttas undan så att 
rullstol får plats 

• att bord och arbetsytor är utformade så att personer som 
använder rullstol kan komma in under bordsytan med föt
ter och knän. 

Rekommenderade mått för fritt utrymme under bordsyta är 
höjd cirka 0,68 m, bredd cirka 0,80 m och djup cirka 0,60 m. För 
utomhusrullstolar bör bredden vara 0,90 m och höjden 0,75 m. 
Höj- och sänkbara bord gör det möjligt att variera höjden efter 
individens behov. Tänk också på att möblernas utformning kan 
ha betydelse för ljudklimatet, exempelvis om stolarna har ben av 
metall eller trä. 
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Detaljkrav: PORTTELEFON 

Förutom de generella krav som beskrivits tidigare är bland 
annat följande förutsättningar för tillgänglighet 

• att mikrofonen för anrop på porttelefonen sitter på höjden 
cirka 1,1-1,2 m över marken för att även kunna användas 
av personer som använder rullstol 

• att det på porttelefonen ges visuell kvittering så att det 
går att se när någon svarat och att dörren kan öppnas, till 
exempel kan det finnas text som informerar om detta. 

Vid nyinstallation bör användning av videoporttelefoner 
övervägas med tanke på besökare med talsvårigheter och 
besökare som är döva. 

Detaljkrav: TELESLINGA 

Förutsättningar för att teleslingan ska fungera är bland annat 

• att den är rätt installerad och dimensionerad 

• att flera mikrofoner kopplas till utrustningen, varav några 
trådlösa 

• att teleslingan regelbundet kontrolleras och att detta görs 
av kunnig tekniker 

• att teleslingan är tydligt skyltad och att det tydligt framgår 
om den endast fungerar i en del av lokalen. 

Se till att installationen görs av kunnig installatör. De audio
logiska klinikerna samt Hörselskadades Riksförbund kan ge 
information om vilka firmor som har rätt kompetens. 
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Installation av teleslinga är komplett först när den är kont
rollerad och mätt enligt IEC 118-4 (den internationella stan
darden för ”Magnetic field strength in autofrequency induc
tion loops for hearingaid purposes”). Upprätta serviceavtal 
i samband med installationen. Skriftliga instruktioner om 
slingans funktion och skötsel samt vart man ska vända sig 
om fel uppstår ska finnas. 

En förutsättning för att teleslingan ska fungera är låg nivå 
av elektriska och magnetiska störningar i lokalen. Är stör
ningarna för stora bör man välja ett annat system. Man bör 
även vara uppmärksam på att teleslinga kan avlyssnas utan
för lokalen. I lokaler med sekretesskrav och om teleslingor 
installeras i närliggande lokaler kan detta innebära problem. 

Detaljkrav: NUMMERBASERAT KÖSYSTEM 

Förutom de generella krav som beskrivits tidigare är bland 
annat följande förutsättningar för tillgänglighet 

• att nummer på kölapp och displayer är tydliga och lättlästa 
och att någon kölappsdisplay sitter i ögonhöjd (cirka 1,4-1,6 m 
över golv), så att det går att komma tätt intill 

• att information ges om läget i kön och hur länge det dröjer 
innan det tilldelade könumret betjänas 

• att visuell och auditiv information går att få när könumret 
tilldelas samt när och var det aktuella numret betjänas. 

Hörbar information underlättar för den som har nedsatt syn. 
För personer som är blinda kan det trots hörbar information 
vara svårt att hitta fram till rätt kassa, särskilt om det finns 
många kassor och det är mycket folk. Den som inte klarar 
kösystemet bör ges möjlighet att få förtur i någon kassa. 
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KONTORSUTRUSTNING 

Innehållet i detta avsnitt kompletterar de generella krav 
som beskrivits tidigare. I detta avsnitt behandlas främst 
tillgänglighetsaspekter på datorer och telefoner. Tillgänglig
hetsaspekterna nedan gäller även till tillämpliga delar kopia
torer, faxapparater och bildläsare. Generellt för all kontors
utrustning gäller att supporttjänster och bruksanvisningar 
även ska kunna användas av personer med funktionshinder. 

Kontorsutrustning: DATORER 

Förutsättningar för att datorer ska kunna användas av per
soner med funktionshinder är bland annat 

• att det är möjligt att ansluta personliga hjälpmedel, såsom 
punktskriftsskärm, förstorade tangentbord och tangent
bordsersättningar till datorn, samt att det är möjligt att 
använda datorprogram tillsammans med vanligt förekom
mande programvaror för datorhjälpmedel – till exempel 
hjälpmedel för skärmläsning, punktskriftsläsning, talsyn
tes, förstoring av skärminnehåll och röststyrning 

• att start och återstart kan göras från tangentbordet 

• att tangentbordet följer etablerade standarder 

• att nedtryckningstiden för aktivering av tangenterna är 
justerbar 

• att funktionen för teckenrepetition på tangentbord eller knapp
tryckning på pekdon kan justeras tidsmässigt samt stängas av 

• att det ska finnas andra metoder än att använda pekdon 
för att välja/föra in data på bildskärmen, till exempel via 
tangentbordet eller röststyrning 
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• att bärbara datorers bildskärm kan fällas upp med en hand 

• att pekdon på bärbara datorer kan skötas med såväl höger 
som vänster hand 

• att den bärbara datorn har ett integrerat handlovsstöd 

• att programvaror följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter 

• att programmens information inte endast baseras på färg 

• att programmen ger användaren möjlighet att välja tecken
snitt samt att förstora och förminska teckensnittet 

• att grafik i form av bilder, symboler, ikoner och knappar 
har olika form och färg för olika funktioner samt är försedda 
med text som kan läsas av talsyntesprogram 

• att program för pekskärm erbjuder användaren minst 2,6 
kvadratcentimeters pekyta 

• att meddelanden och återkoppling kan ses och fås med ljud 
(inte tal) som kan stängas av. 

Kontorsutrustning: BILDSKÄRMAR/DISPLAYER 

Förutsättningar för att bildskärmar/displayer ska kunna 
användas av personer med funktionshinder är bland annat 

• att bildskärmen kan vridas i alla riktningar för bästa in
ställning gentemot användaren där detta är tillämpligt 

• att bildfrekvensen är sådan eller kan ställas in så att bild
skärmens/displayens innehåll inte flimrar 

• att det finns möjlighet att välja och förstora teckensnitt 

• att pekytan på pekskärmar är minst 2,6 kvadratcentimeter. 
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Kontorsutrustning: TELEFONER 

Förutsättningar för att telefoner ska kunna användas av 
personer med funktionshinder är bland annat 

• att etablerade standarder för rekommenderad storlek, pla
cering, märkning och utformning av tryckyta följs 

• att knapparna har taktil och auditiv återkoppling, det vill 
säga att användaren kan se, känna och höra när en knapp 
aktiveras samt att ljudet kan stängas av 

• att telefonen är utformad så att det inte är lätt att aktivera 
någon knapp av misstag 

• att telefonen har teckenfönster som till exempel kan visa 
inmatat nummer 

• att ljudnivån i telefonlur och i högtalare kan varieras 

• att telefonen har handsfreefunktion, det vill säga att den 
har både mikrofon och högtalare 

• att telefoner som har induktiv koppling till hörapparat 
tillhandahålls 

• att det finns anslutningsmöjlighet för galvanisk koppling, 
vilket innebär att en sladd kan kopplas mellan telefonen och 
hörapparaten. 
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3. Skötsel och rutiner 
Det är inte tillräckligt att en byggnad görs tillgänglig och använd
bar när den uppförs. Tillgängligheten och användbarheten måste 
upprätthållas vid drift och underhåll. För detta behövs anvisningar 
och rutiner. 

Anvisningar ska finnas om lokalernas användning för att 
möjliggöra för personer med allergi eller överkänslighet att 
vistas i lokalerna. 

Anvisningar kan behövas för att säkerställa 

• att ingen ofrivilligt utsätts för tobaksrök vid entrén, inom lokalerna 
eller på uteplats i anslutning till myndigheternas lokaler (finns 
det till exempel en anvisad plats för rökare ska denna ligga minst 
15 m från entrén och placerad så att man inte behöver passera 
platsen när man tar sig fram till entrén) 

• att växter som kan innebära problem för personer med astma, al
lergi eller annan överkänslighet inte planteras eller placeras vid 
entrén eller tas in i lokalerna (ta till exempel inte in kvistar av 
björk och sälg) 

• att produkter som kan orsaka besvär för personer med allergi 
eller annan överkänslighet inte används i lokalerna (rengörings
medel, tvål och golvvårdsmedel ska inte innehålla parfym eller 
andra allergiframkallande ämnen) 

• att personal som kommer i kontakt med besökare bör uppmanas 
att inte använda parfym eller andra doftande hygienartiklar 

• att städningen hålls på en sådan nivå att den ger en bra miljö för 
alla som vistas i lokalerna, även för personer med allergi eller an-
nan överkänslighet 
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• att djur med undantag av servicehundar och ledarhundar 
inte tillåts inom lokalerna. 

Läs mer på www.astmaoallergiforbundet.se. 

Lokalerna ska skötas och underhållas så att inte till
gängligheten försämras. 

Särskilt kan nämnas 

• 

• 

• 

att gångvägar inklusive ramper vid entré ska snöröjas och 
sandas 

att bland annat markbeläggning regelbundet ska ses över 
och underhållas 

att belysningen kontinuerligt ska underhållas. 

För teknisk utrustning ska det finnas instruktioner om 
drift och skötsel samt rutiner för regelbunden kontroll. 

Exempelvis hörselteknisk utrustning, teleslinga, larmanord
ningar och hissanordningar (särskilt sådana som inte an
vänds dagligen som plattformshiss och trapphiss). Instruk
tionerna riktas till berörd personal. Särskilda serviceavtal bör 
finnas där detta är befogat. 

Synpunkter och klagomål som rör lokalernas tillgäng
lighet ska tas om hand. 

Rutiner för detta bör finnas. Synpunkterna bör finnas med 
som underlag när åtgärdsplan tas fram. Även synpunkter 
som framkommit i samband med det systematiska arbets
miljöarbetet bör tas om hand och vara ett av underlagen för 
åtgärdsplanen. 

http://www.astmaoallergiforbundet.se
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Vid möblering och placering av annan fast och lös in
redning ska tillgänglighetskrav beaktas. 

Särskilt kan nämnas 

• framkomligheten får inte hindras i gångstråk eller i utrym
ningsvägar 

• placera inredningen minst 70, helst 100 cm från exempelvis 
dörrhandtag, manöverdon till dörröppnare, hissknappar 
eller porttelefon (fritt utrymme bredvid handtag, manöver
don och lås behövs för att personer som använder rullstol 
ska kunna nå dem) 

• placera inte inredningen framför skyltar så att personer 
med nedsatt syn hindras från att komma tillräckligt nära 

• städning bör inte onödigtvis försvåras. 

Vid ändringar av lokaler, inredning eller utrustning 
och vid omdisponering av lokalerna ska konsekvenserna 
för tillgängligheten alltid beaktas. 

Exempelvis bör rutinmässigt kontrolleras hur åtgärden på
verkar tillgängligheten, om åtgärden skulle kunna göras på 
annat sätt så tillgängligheten ökar, samt om det finns åtgär
der som skulle kunna göras samtidigt och som skulle öka 
tillgängligheten. 

Vid upphandling och inköp ska tillgänglighetsaspekter 
alltid finnas med. 
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Ordlista och förkortningar
�

AFS Arbetsmiljöverkets författ
ningssamling. 

ALM Boverkets föreskrifter och 
allmänna råd om tillgänglighet 
och användbarhet för personer med 
nedsatt rörelse- eller orienteringsför
måga på allmänna platser och inom 
områden för andra anläggningar än 
byggnader (BFS 2004:15). 

Anfang Inledande bokstav i det 
första ordet på den första raden, som 
är större än den efterföljande texten. 

Angöringsplats Tillfällig upp
ställningsplats för på- och avstig
ning från färdtjänstfordon, taxi 
eller privata bilar. 

Antikvastil Typsnitt med seriffer 
(klackar). 

Arbetsmiljöförordningen (SFS 
1977:1166). 

Arbetsmiljölagen (SFS 
1977:1160). 

Audiellt På ett hörbart sätt. 

Auditiv Hörbar, ljudlig. Att läsa 
en talbok är ett exempel på auditiv 
läsning. 

BBR Boverkets Byggregler. 

BVF Förordning (1994:1215) om 
tekniska egenskapskrav på bygg
nadsverk mm. 

BVL Lag (1994:847) om tekniska 
egenskapskrav på byggnadsverk 
mm. 

BÄR Boverkets allmänna råd om 
ändring av byggnad. 

Daisy Digitalt Audiobaserat Infor
mationssystem. 

ETSI European Telecommunica
tions Standards Institute. 

Galvanisk koppling Innebär att 
signalerna överförs elektriskt via 
en sladd som kopplas mellan telefon 
och hörapparat. 

HIN 1 Boverkets föreskrifter och 
allmänna råd om undanröjande av 
enkelt avhjälpta hinder till och i 
lokaler dit allmänheten har tillträde 
och på allmänna platser (BFS 
2003:19). 

Induktiv koppling Innebär här 
att telefonen ska fungera tillsam
mans med hörapparat genom att 
de mottagna signalerna (det 
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omvandlade ljudet) överförs via 
ett magnetfält till hörapparatens 
telespole (jämför Teleslinga). 

ISDN Integrated Services Digital 
Network. 

ISO International Organization for 
Standardisation, den internationella 
standardiseringsorganisationen. 

Linjärt teckensnitt Tecken utan 
seriffer (klackar). 

Luminansfördelning  Fördelning 
av ytor med olika luminans. Lumi
nansen är ett mått på hur mycket 
ljus en yta utsänder per ytenhet 
och anger hur ljus vi uppfattar att 
en yta är. 

NCS Natur Color System. 

PBL Plan och bygglagen 
(1987:10). 

Pictogram Ett system av grafiska 
symboler tecknade i vitt mot svart 
bakgrund. 

Ränndal Fördjupning i trottoar 
för att leda bort vatten från stuprör. 

Sinusstruktur Vågformad yta 
som kan uppfattas med teknikkäpp 
och där teknikkäppen inte fastnar. 

Svepyta vid dörr Den yta som 
dörren sveper över när den öpp
nas. Kan också benämnas upp
slagsyta. Rullstol måste få plats 
utanför ytan för att dörren ska 
kunna öppnas. 

Taktilt På ett (fysiskt) kännbart 
sätt. 

Teleslinga Teleslingan sänder ut 
mikrofonljudet som elektromagne
tiska svängningar. Dessa fångas 
upp av hörapparatens telespole, 
som sedan omvandlar svängning
arna till ljud igen. Fördelen med att 
lyssna via slinga är att inget störan
de ljud förstärks i hörapparaten. 

Tonplatta Färgplatta som bak
grund till texten, till exempel i en 
faktaruta. 

Visuellt På ett synbart sätt. 

WAI Web Accessibility Initiative, 
ett konsortium som bland annat 
har publicerat Web Content Ac
cessibility Guidelines (WCAG) och 
Authoring Tool Accessibility Guide
lines (ATAG). 

WWW World Wide Web, Internet. 
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Handisams informationsbroschyrer riktas främst 
till statliga myndigheter, men kan även användas 
av kommuner, organisationer och privata företag. 
Målgrupper för trycksakerna är ledningsgrupper, 
personalansvariga, informatörer samt lokalansvariga. 

På www.handisam.se finns mer information och 
stöd i form av fördjupningsblad, inventeringsformulär 
och checklistor. Här kan även riktlinjerna i sin helhet 
laddas ned. 

http://www.handisam.se
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