Tänk dig själv

Du ska gå på en konsert
med dina vänner. Du kollar
hemsidan för att se om du
ens kan komma in i lokalen
eftersom du använder rullstol,
men informationen är extremt
svår att hitta. Du ser att av
totalt 797 platser är bara 4
rullstolsanpassade och kan inte
bokas online; du måste ringa
biljettkassan under kontorstider.
Du lyckas boka en plats åt dig
själv men dina vänner kommer
sitta samlade i andra änden av
lokalen. Väl på konserten ber du
personal om hjälp. De svarar till
din vän som står bredvid dig.
Hade du känt dig välkommen?

Quiz
1, Hur stor del av sveriges
befolkning har någon form av
funktionsvariation?

Tack för att du läser denna
guide. Som kulturarrangörer
har vi stor makt över vilka
perspektiv och uttryck som får
ta plats. Vår önskan är att denna
folder kan inspirera och visa på
möjligheterna i att arrangera
mer tillgängligt. Vi hoppas du får
nytta av foldern ofta.
- Creative Point
Vi som gjort denna folder
studerar internationell
projektledning inom kultur på
yrkeshögskolan Kulturverkstan
(KV) i Göteborg perioden
2019-2021, läs mer på
natverkstan.net. Som en del
av utbildningen har vi drivit
ett projekt på beställning av
Creative Point. Projektuppdraget
har handlat om att sprida
kunskap kring hur en arrangerar
tillgängligt och denna folder är
vårt resultat.
- Studenter KV19

a, 5%
b, 10%
c, 20%

2, Hur stor andel tillgängliga
platser rekommenderar Sveriges
Kommuner och Regioner att
arenor ska ha?
a, 0,02%
b, 2 %
c, 20%
3, Vad misslyckas
organisationer mest med i deras
tillgänglighetsarbete?

1 = c, 2 =a, 3 = a, b & c
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a, Information
b, Fysisk tillgänglighet
c, Bemötande

kontakta oss
Creative Point erbjuder kurser för
kulturarrangörer i att arrangera
mer tillgängligt. Kontakta
Creative Point för att boka din
kurs via creative-point.se

DET HANDLAR
INTE BARA
OM RAMPEN
Tips och trix för
att arrangera
tillgängligt

Arrangör, Creative Point:

“Nu är det
dags att ta
bort stigmat
mellan vi och
dom!”

Vill du förändra?
Vill du vara med och förändra
vilka som känner sig välkomna på
kulturarrangemang?
I så fall kan den här foldern vara
ett steg på vägen!
I mittuppslaget hittar du
inspiration och enkla tips på hur
du kan göra dina arrangemang
mer tillgängliga för publiken.
Sätt upp den på väggen i ditt
kontor, i replokalen eller lägg ut
den på planeringsbordet.
Att arrangera tillgängligt
handlar mycket om bemötande,
kommunikation och möjligheterna
att ta del av kulturupplevelser på
egna villkor.
Det handlar inte bara om rampen!

Personal
Ta fram en konsekvent
publik- och personalpolicy
tillsammans med alla i
organisationen. Se till att alla
vet vad som gäller.
Mångfald inkluderar även
funktionsvariationer.
Mångfald bland de anställda leder
till en mångfald bland besökarna.
Sprid kunskapen om
tillgänglighetsfrågor över hela
arbetsgruppen.
Tillgänglighetsarbetet stärks
om engagemanget finns hos
hela personalen.

Marknadsföring
Informera om tillgänglighet
tidigt på hemsida, trycksaker,
informationssida på Facebook,
eller ”bio” på Instagram och
Twitter.
Läs på om och använd er av
sökmotoroptimering (SEO).
Använd tillgänglighetsrelaterade
nyckelord för att få bättre
spridning på er verksamhet.
Ange vilken tid dörrarna öppnar
och stänger, det är viktigt för
färdtjänstbokningar.
Lägg inte text över bilder och
syntolka alla bilder.

Innan eventet

under eventet
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att tänka på när du arrangerar

Informera publiken om hur en tar
sig runt eventuella hinder.

Ta aktivt avstånd från och kämpa
mot funkofobi.

Informera om möjligheter att ta
med egen mat och dryck samt
mediciner in i lokalen, se till att
kontaktperson finns för frågor.

Skapa ett område utan trängsel
med bra sikt till scenen, tillåt
vänner och familj följa med dit.

Se till att all information om
ledhundar, hörslinga etc. finns att
hitta på egen hand.
Om det är en föreställning med en
handling, se till att en beskrivning
av karaktärer och handlingen
inklusive slutet finns att läsa.
Ha bilder, filmer eller, om möjligt,
virtuell visning av lokalen.
Informera om parkering,
avlämningsplatser och kollektiva
färdvägar. Se till det finns
platser att invänta färdtjänst och
informera om dessa.
Använd ett enkelt språk i
programblad och liknande.

Fixa en lugn plats att pausa i.
Ha eventpersonal med kunskap om
olika behov.
Se till att publikvärdar är synliga
för att besökare ska veta vem de
ska vända sig till med frågor.
Erbjud hörselskydd för
ljudkänsliga.

Checklista

Beskriv tillgängligheten
tydligt & tidigt!

Se till att personal
har kunskap och
förutsättningar att möta
olika behov!
Utse kontaktperson för
tillgänglighetsfrågor!
Var tydlig med att
alla är välkomna till
eventet!

Prat och rörelse ska vara okej,
tydliggör detta. Alla har rätt att
uppleva eventet på sitt sätt.
Var noga med att tider hålls.

”Goda avsikter täcker
inte allting”

grafiska Do’s and don’ts
Se till att video och ljud finns transkriberat eller med
undertexter. All viktig information ska finnas i flera format,
text, ljud & video.
Använd anpassade fonter och färgscheman som är lättlästa,
använd inte små eller onödigt avancerade fonter och låga kontraster mellan
färg och bakgrund som här.

Biljetter
Gör biljetter lätta att boka och
betala. Undvik för mycket eller
otydlig information.
Om ni använder en utomstående
biljettplattform, se till att den
är tillgänglighetsanpassad och
lättanvänd.
Alla ska kunna boka på samma
förutsättningar, även specifika
platser.
Gratis ledsagarbiljetter är en
självklarhet.

