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I Folkhälsomyndighetens rapporter från de senaste åren går 
att läsa att hälsan hos personer med funktionsnedsättning 
är sämre än den skulle behöva vara. En betydande del av 
den höga ohälsan beror inte på funktionsnedsättningen 
i sig utan kopplas till livsvillkor och levnadsvanor. Studier 
visar samtidigt att personer med funktionsnedsättning som 
är idrottsaktiva och tränar regelbundet mår bättre. Samma 
typer av studier och resultat finns också vad gäller ett aktivt 
fysiskt liv för äldre personer. 

EN UNDERSÖKNING OM TILLGÄNGLIGHETEN I SVERIGES IDROTTSANLÄGGNINGAR

TILLGÄNGLIGHET FÖR ALLA
Små förändringar i vardagen kan ha stor betydelse för möjligheten att förflytta sig på ett smidigt, säkert och bekvämt sätt. Vi 
på KONE och Parasport tycker att det är viktigt att tillgänglighet inkluderar alla. Bara i Europa finns det uppskattningsvis 100 
miljoner människor med särskilda behov på grund av funktionsnedsättning. 

Undersökningen
Syftet med denna undersökning är att titta närmare 
på hur det står till med tillgängligheten i våra svenska 
idrottsanläggningar. Finns det förutsättningar för ett 
fysiskt aktivt liv på lika villkor för alla medlemmar? Finns 
tillgänglighetsplaner för alla anläggningar?

Med hjälp av Sifo har 129 idrottsanläggningar runt om 
i Sverige har fått svara på åtta frågor kring tillgänglighet 
och tillgänglighetsanpassningar idag. Undersökningen ger 
oss ett viktigt nuläge och insikt i vilka frågor vi bör lyfta 
ytterligare framåt. Parallellt med detta har även lokala 
Parasportföreningar samt allmänheten fått besvara frågor om 
tillgänglighet.



EN UNDERSÖKNING OM TILLGÄNGLIGHETEN I SVERIGES IDROTTSANLÄGGNINGAR

TILLGÄNGLIGHET FÖR ALLA

Upp till 50 000
Mer än 50 000

1. Hur många besökare har er anläggning årligen? 
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2. Vad finns på er idrottsanläggning? Flervalsfråga.
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3. Är er idrottsanläggning tillgänglighetsanpassad för personer med 
funktionsnedsättning? Flervalsfråga.
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4. Arbetar ni utifrån någon form av styrdokument för frågor om 
tillgänglighet och anpassning av er anläggning? Välj ett alternativ. 
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5. Planerar ni att göra några förändringar för att förbättra 
tillgängligheten framåt? 

Ja --------------------------

Nej -------------------------

Vet ej ----------------------

6. Kan man hämta information någonstans på webben, t.ex. om 
ni har en egen hemsida eller via staden/kommunens, om hur 
förutsättningarna i er idrottshall/idrottsanläggning ser ut gällande 
tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning? 

Dagligen -----------------
---
En gång i veckan -----
-------
En gång i månaden --
---------
En gång per år ---------
-----
Aldrig ---------------------
-

7. Hur ofta kommer det in synpunkter på tillgängligheten från 
besökare? 

Ja --------------------------
Nej -------------------------
Vet ej ----------------------

8. Har ni under det senaste året lyft eventuella tillgänglighetsfrågor 
till ansvariga politiker i kommunen/staden? 

RESULTAT FRÅN FRÅGORNA TILL ANSVARIGA PÅ IDROTTSANLÄGGNINGAR

UNDERSÖKNINGEN
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Undersökningen genomfördes av TNS Sifo via telefonintervjuer till ansvariga på idrottsanläggningar i Sverige den  
27 maj - 10 juni på uppdrag av KONE och Parasport Sverige. 129 respondenter fick svara på 8 frågor.      



Upp till 1000
1001 – 10 000
10 001- 50 000
50 000 – 100 000
100 000- 500 000
Fler än 500 000
Vet ej

1. Hur många besökare har er idrottsanläggning per år?
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2. Vad av följande finns i er idrottsanläggning?
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3. Är er idrottsanläggning tillgänglighetsanpassad för personer med 
funktionsnedsättning? Ge exempel på anpassningar ni har.
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Ja, vi har tagit fram en
egen.

Ja, vi följer
stadens/kommunens
rekommendationer.

Ja, vi har tagit fram
egna riktlinjer i

kombination med
stadens/kommunens
rekommendationer

Nej, vi har ingen sådan
specifik plan

Vet ej Ja, annat:

4. Arbetar ni utifrån någon form av styrdokument för frågor om 
tillgänglighet och anpassning av er anläggning?
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5. Planerar ni att göra några förändringar för att förbättra 
tillgängligheten framåt ?

Ja
Nej
Vet ej

6. Kan man hämta information någonstans på webben om hur 
förutsättningarna i er idrottshall/idrottsanläggning ser ut gällande 
tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning?

Dagligen
En gång i veckan
En gång i månaden
En gång per år
Aldrig
Vet ej

7. Hur ofta kommer det in synpunkter på tillgängligheten från 
besökare?

Ja

Nej

Vi har inte lyft några
frågor till ansvariga
politiker
Vet ej

8. Har ni under det senaste året lyft eventuella tillgänglighetsfrågor 
till ansvariga politiker i kommunen/staden?

FRÅGORNA I UNDERSÖKNINGEN HAR ÄVEN BESVARATS AV LOKALA PARASPORTFÖRENINGAR

UNDERSÖKNINGEN DEL 2

23 17

33
13

8

5 

27 33

41

31 17

22
22

5

11
44

33

8

Undersökningen genomfördes i form av en webbenkät till lokala Parasportföreningar den 27 maj - 10 juni på uppdrag av KONE 
och Parasport Sverige. 56 föreningar fick svara på 8 frågor.  



RESULTAT FRÅN ALLMÄNHETEN

UNDERSÖKNINGEN DEL 3
Parallellt med telefonintervjuerna till ansvariga på idrottsanläggningar har allmänheten tillfrågats om tillgänglighetsfrågors 
betydelse. Telefonintervjuer genomfördes 13 - 14 juni 2016 med 500 respondenter.

RESULTAT FRÅN TELEFONINTERVJUERNA

� 77 procent av allmänheten tycker att 
tillgänglighet i idrottshallar är mycket viktigt. 
Samtidigt är trycket från allmänheten på 
idrottshallarna lågt. Tre av tio idrottshallar 
uppger att de aldrig fått in synpunkter från 
allmänheten om tillgängligheten i hallarna och 
drygt hälften säger att de endast fått någon 
synpunkt per år. 

� 3 % svarar att tillgänglighet i idrottshallar är 
inte särskilt viktigt/inte viktigt alls. 

�Kvinnor tycker att tillgänglighet i idrottshallen är 
viktigare än vad män gör.

�Unga tycker att tillgänglighet i idrottshallen är 
viktigare än vad äldre gör.

�85 procent av boende i Sydsverige tycker att 
tillgänglighet i idrottshallen är mycket viktigt.

�Motsvarande siffra i Östra Mellansverige och 
Stockholmsområdet är 72 procent.

�Arbetslösa tycker tillgänglighet i idrottshallen är 
viktigare än vad tjänstemän gör. 

Slutsatser
Ett fysiskt aktivt liv är en rättighet för alla enligt den 
senaste FN konventionen*. Trots det brister många svenska 
idrottsanläggningar i tillgänglighet och undersökningen visar 
att 60 % av de tillfrågade inte planerar några förändringar. 
Flera saknar rent av riktlinjer för hur man ska arbeta med 
tillgänglighetsfrågor.

Nästan alla anläggningar anger att de har gjort någon form 
av tillgänglighetsanpassning, men åtgärder som är av stor 
betydelse för att öka tillgängligheten utförs inte. Endast 1 
av 3 av de tillfrågade anger att man inte arbetar med någon 
form av tillgänglighetsplan alls, varken en egen författad eller 
en som följer kommunens riktlinjer.

– Undersökningen bekräftar mycket av vår bild av läget. 
Vi har kommit en bit på vägen mot ökad tillgänglighet, 
men det är långt ifrån tillräckligt. Till exempel är räcken, 
punktskrift och automatiska dörröppnare relativt enkla 
åtgärder och ibland en förutsättning för att kunna utöva 
sin idrott överhuvudtaget. Vi arbetar för att alla ska kunna 
delta i fysisk aktivitet, då får att ta sig in och runt i själva 
idrottsanläggningen aldrig vara ett hinder, säger Johan Strid, 
generalsekreterare, Parasport Sverige.  

Frågorna som ställts till idrottsanläggningar i undersökningen 
via TNS Sifo, har även besvarats av ett 60-tal lokala 
Parasportföreningar. Det finns enligt föreningarna ett stort 
behov av att öka tillgängligheten, och hela 44% anger att de 
lyft tillgänglighetsfrågan till ansvariga politiker i kommunen.

– Vi hoppas att fler kommuner och fastighetsägare framåt vill 
arbeta mer aktivt med att kartlägga och åtgärda enkla hinder 
samt få fler att förstå vikten av tillgänglighetshöjande insatser 
för idrottsanläggningar, men även bostäder generellt, 
säger Jaakko Kaivonen, vd KONE Sverige. KONE har lång 
erfarenhet av tillgänglighetsfrågor och ser det viktigt att 
tillgänglighet inkluderar alla. 

Parallellt med telefonintervjuerna har allmänheten tillfrågats 
om tillgänglighetsfrågors betydelse. 77 procent tycker att 
tillgänglighet i idrottshallar är mycket viktigt. Samtidigt är 
trycket från allmänheten på idrottshallarna lågt. 3 av 10 
idrottshallar uppger att de aldrig fått in synpunkter från 
allmänheten om tillgängligheten i hallarna, och drygt hälften 
säger att de endast fått någon synpunkt per år. 

– Samhällets påtryckningar är såklart oerhört viktiga för 
dessa frågor. Detta är inte en fråga enbart för en minoritet. 
Möjligheten för alla medborgare att ha ett aktivt liv, går 
hand i hand med flera positiva samhällsekonomiska effekter, 
avslutar Johan Strid. 

*FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning , 

antogs av Sverige 2008, (artikel 30, punkt 5)
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OM KONE OCH PARASPORT

KONE är ett av världens ledande företag inom hissar, 
rulltrappor, portar och dörrar med lång erfarenhet av 
tillgänglighetsfrågor med fokus på innovativa lösningar. 
KONEs uppdrag är att göra det enkelt att förflytta sig i en 
urban miljö.

Vårt Tillgänglighetsstipendium delas ut årligen tillsammans 
med Parasport Sverige och bidrar till att fler kan leva 
ett mer fysiskt aktivt liv. Stipendiet ska användas till 
idrottsanläggningar som idag saknar viktiga anpassningar för 
personer med funktionsvariation. 

Stipendiet är en del av vår långsiktiga strategi för att öka 
tillgängligheten i vårt samhälle. 

Parasport Sverige är ett idrottsförbund som organiserar 
idrott för personer med rörelsenedsättning, synskada och 
utvecklingsstörning inom 19 olika idrotter. Förbundet leder 
också arbetet med Special Olympics, som är bredd- och 
motionsidrott för personer med utvecklingsstörning.

KONE AB

0771-50 00 00

www.kone.se/parasport

PARASPORT

www.shif.se


