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Vad är turism för alla?
• Definition
”Turism för alla” innebär att alla, 
oavsett funktionshinder, ska 
kunna resa till landet, inom landet 
och fram till den plats, sevärdhet 
eller arrangemang som man 
önskar besöka.          

I konceptet ingår att kunna äta 
och bo i tillgängliga lokaler.               

Tillgänglig information om detta 
ska finnas på de media individen 
behöver. 



Nordisk kampanj
2002
• Sektorsöversikt om 

politik och projekt
• Seminarium märkning  

2003
• Pris ”Turism för alla”
• Rekommendation
till näringsministrarna

2005/2006
• Inspirationsbroschyr
• Seminarier Norden runt



Danmark föregångare
• Mærkningsordningen
Tilgængelighed for Alle

Tre parts-modell

→ Samhällsintresset

→ Branschen 

→ Handikapprörelsen



Nordiska erfarenheter och 
utmaningar

• Tre parts-modellen
framgångsrik

• Demografi

• Ekonomi

• Politik



Norden runt  

• Århus, Strøget

→ Halksäker beläggning
i skrovlig granit



Norden runt  

• Århus, Strøget

→ Särskilda zoner för
inventarier



Norden runt  

• Helsingfors, Nordsjö
metrostation

→ Kontrasterande 
signalränder och 
rakt insteg i tågvagn



Norden runt  

• Reykjavik

→ Tillgänglig entré
till simhall



Norden runt  

• Reykjavik

→ Design för alla-
tänkande, konstmuseet



Norden runt  

• Kristiansand, Otra 
laxfiske

→ Fiskeplats med ramp 
för barn och fiskare 
i rullstol



Norden runt  

• Stockholm, 
Hamngatan

→ Stockholms modell 
för övergångsställen: 
ramp, kantsten och    
kontrastmarkering



Norden runt  

• Stockholm, 
Katarina Bangata

→ Gångbana med 
mittremsa av 
hårdgjord beläggning 
och soffor placerade 
med utrymme på
sidorna



Norden runt  

• Halmstad

→ Svärjarhålan - en 
tillgänglig kustbadplats



Norden runt  

• Uppsala

→ Lättanvänd ramp 
till buss



Vem vinner på turism för alla?
• Företagaren, ägaren
• Kunden
• Samhället (kommunen,
staten)



Tänk på hela resan!
• Resa till/från
• Lokala transporter
• Boende
• Restaurang
• Service, bemötande
• Aktiviteter/attraktioner



Vision
• Nordiskt 
informationssystem om 
tillgängliga turistmål, lätt 
sökbart på nätet

Tack för 
uppmärksamheten!

Ingemar Oderstedt, konsult
Nordiska Handikappolitiska Rådet
ingemar.oderstedt@nsh.se

Nordiska
Handikappolitiska Rådet


