
Föreningen Passalen: Frihamnen 4, 417 55 Göteborg  

ÖVERGRIPANDE  
CHECKLISTA 

ARBETSMILJÖ OCH VILLKOR 

• Insatsmöjligheter för personer med funktionsvariationer 

Säkerställ att det finns arbetsroller/arbetsuppgifter som kan genomföras av 
medarbetare/volontärer/värdar med funktionsvariation. Planera även arbetspass för handledare, där 
nödvändigt. 
 

• Mångfald och inkludering 

Säkerställ en inkluderande rekrytering som syftar till hög mångfald bland medarbetare, volontärer 
och värdar.  

 

• Introduktion, utbildning 

Anordna introduktions- och utbildningstillfällen för medarbetare/volontärer/värdar. Tillhandahåll 
skriftlig information. Medarbetare/volontärer/värdar ska ha kunskap om hållbarhetsarbetet i 
samband med evenemanget inkl. säkerhetsåtgärder, utrymningsvägar och eventuell krisplan, 
tillgänglighet och bemötande, motverkan av diskriminering, rapportering om mobbing/konflikter 
uppstår. Se hemsida för vägledning (länk till hemsida) 
 

BOENDE 

• Tillgänglighet av boendet 

Ställ krav på att hotell/vandrarhem att informera om tillgängligheten av sina anläggningar. 

 

INSTALLATIONER, INREDNING OCH DESIGN 

• Möblering och design 
 

Ta hänsyn till olika behov vid val och planering av möblering respektive design av installationer och 
scener. Exempelvis rullstolanpassad möblering, ramp till scen, hissar för alla som inte kan gå trappor, 
märka ut nivåskillnader i golvet, rullstolsplatser med garanterad synlighet av scenen men också så att 
vänner/assistenter och rullstolsburna kan sitta/stå bredvid varandra. Se appen Access All Areas. Ställ 
krav i upphandlingar som styr mot att branschen ska erbjuda det bästa utifrån deras område, man 
kan inte alltid veta allt och ta fram exakta specifikationer.  

 

• Ljus och ljud 
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Om möjligt håll evenemanget i dagsljus. Använd energisnål utrustning (t.ex. ljudanläggning 
och LED ljus). Ljus och ljud ska vara anpassad för besökare/deltagare med 
funktionsvariationer. Exempelvis ljussättning som möjliggör att läsa läpparna, inga blinkande 
ljus, alla ska använda mikrofon.  

 

• Undvika allergena växter 
 
Välj icke allergena växter och blommor.  

 
EKONOMI 

• Gratis för personliga assistenter 

Erbjud gratisbiljetter för personliga assistenter. 

 

KOMMUNIKATION 

• Tydlig skyltning 

Se till att det finns tydlig skyltning så att besökare/deltagare hittar enkelt på evenemanget. Använd 
stora bokstäver i kontrastrik skrift (svartvita eller starka färger) och punktskrift.  

 

• Kommunicera på lätt svenska 

Använd ett tydligt och tillgängligt språk som är förståeligt för alla, både före, under och efter 
evenemanget. Undersök möjligheter hur vidare bildkommunikation kan användas istället för text. 

 

• Normkritisk kommunikation 

Normkritisk kommunikation vad gäller språk, bild, bildkomposition och gestaltning i den mån det går 
att påverka.   

 

• Kommunikation för hörsel- och synskadade 

Anpassa kommunikationen för hörsel- och synskadade, såväl på plats (organisera syntolkning, 
hörselslingor för besökare/deltagare) som vid andra kommunikationsformer (exempelvis syntolkning 
av videos på sociala medier).  

 

• Kommunicera om tillgänglighet 

Säkerställ att tillgänglighetssatsningar kommuniceras, på hemsida, i programmet och skyltar m.m. Är 
platser inte fysiskt tillgängliga för alla ska detta tydligt markerade på hemsidan, i appen etc. 
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MAT OCH DRYCK 

• Varierande mat och dryck som passar alla 

Tänk på att har varierande mat och dryck som passar de allra flesta. Innehåll i all mat skall tydligt 
kommuniceras och presenteras på alla menyer. 

PLATS/ARENA 

• Tillgänglighet 

Inventera anläggningens tillgänglighet. Ta fram åtgärdsplan för att säkerställa den fysiska 
tillgängligheten i och runt platsen/arenan (underlag och framkomligheten för rullstolar och andra 
rullande hjälpmedel – trösklar, trottoarkanter, hissar etc.). Undersök om det finns samlingsplats för 
färdtjänst/taxi. Undersök om det finns hörslingor i lokalen. 

 

• Viloplatser besökare/deltagare 

Se över möjligheterna att ha lugna platser där besökare/deltagare som blir uttröttade av för mycket 
yttre stimuli kan gå undan och vila. Platsen skall vara ljuddämpad och med behagligt ljus. 

 

• Toaletter/hygienrum 

Undersök om det krävs utplacering av mobila toaletter utifrån förväntat antal deltagare. Säkerställ 
att det finns hygienrum anpassade för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. 
Uppskyltning av toaletter ska vara könsneutral. Säkerställ att det finns skötbord. 

 

UPPLÄGG SOM FRÄMJAR MÅNGFALD, JÄMLIKHET OCH 
INKLUDERING 

• Framträdanden 

Vid val av talare, artister, musiker osv. beakta mångfaldskriterier såsom kön, ålder, funktionsvariation 
och etnisk tillhörighet.  

 

• Evenemangsutbud 

Låt utbudet (utställning, konst, design, mat, musik, film) i möjligaste mån spegla det mångkulturella 
samhälle vi lever i. Bjud in en mångfald av utställare och arrangera programpunkter som lockar en 
bred målgrupp.    
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• Besökare/deltagare 

Säkerställ att evenemanget motverkar diskriminering och främjar lika rättigheter och möjligheter 
oavsett kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion, funktionsvariation, sexuell 
läggning, ålder (se Diskrimineringslagen). Ålder får i vissa avseenden undantas, exempelvis vid 
åldersgränser på grund av lagstiftning eller andra trygghetsåtgärder.  

 

• Ledsagning 

Erbjuda ledsagning för besökare/deltagare (medarbetare/volontärer/värdar som möter upp och 
guidar runt under evenemanget). 
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