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1 Sammanfattning 
Konsumentverket fick 2012 regeringens uppdrag att arbeta utifrån framtagna delmål för 
funktionshinderspolitiken 2012-2016. Vi har gjort tre delredovisningar av uppdraget och den här 
rapporten är den slutliga redovisningen.  
 
Två av de fem delmålen fanns inom området tillgänglig handel och handlade dels om att öka 
kunskapen om tillgänglighet och funktionsnedsättning hos butikschefer och dels att motivera 
dem att göra tillgänglighetsförbättringar i sina butiker. Konsumentverket har tillsammans med 
Svensk Handel tagit fram och spridit informationsmaterial till butikschefer och kedjeföretag. Vår 
uppföljning visar att många butikschefer är positivt inställda till tillgänglighetsfrågor och anser 
att deras butiker har en hög tillgänglighet. Det är dock inte lika många som har förbättrat 
tillgängligheten och det finns indikationer på att butikerna inte lever upp till de krav som finns. 
Vår bedömning är att det behövs tydligare information till handeln om vilka krav som gäller och 
ett bättre samarbete mellan fastighetsägare, kommuner och hyresgäster för att förbättra 
tillgängligheten i butiker. 
 
Det tredje delmålet handlade om att lärare som undervisar i hem- och konsumentkunskap i 
årskurs 7-9 på grundsärskolan ska ha tillgång till ett läromedel som är utformat utifrån elevernas 
behov. Konsumentverket har under strategiperioden tagit fram och lanserat ett 
undervisningsmaterial för ovan nämnda målgrupp. Materialet heter Helt rätt! och består av fem 
filmavsnitt med olika teman och en lärarhandledning med övningsuppgifter. Materialet går att 
beställa/ladda ner kostnadsfritt från Konsumentverket och är anpassat efter den senaste 
läroplanen för grundsärskolan. Vi har under hela processen haft ett nära samarbete med SPSM 
(Specialpedagogiska skolmyndigheten), FUB (För barn, unga och vuxna med 
utvecklingsstörning) samt lärare och elever från grundsärskolan. Vår uppföljning visar att DVD:n 
med filmavsnitten har beställts av 334 personer och att filmavsnitten laddats ner 500-2000 ggr 
beroende på avsnitt, sen lanseringen i maj 2015. De som beställt DVD:n är mycket nöjda med 
materialet. Vår bedömning är att Helt rätt! fyller ett behov av undervisningsmaterial för 
målgruppen. Vi kan också se att materialet används för andra elevgrupper, bland annat elever på 
gymnasiesärskolan, vuxensärskolan, grundskolan åk 7-9 och åk 4-6. Det finns dock fortfarande 
ett stort behov av målgruppsanpassat undervisningsmaterial i hem- och konsumentkunskap för 
personer med utvecklingsstörning, nyanlända och andra sårbara och utsatta konsumenter. 
 
Delmål fyra och fem handlade om att resenärer med funktionsnedsättningar ska känna till sina 
rättigheter när de reser med tåg och att öka deras kännedom om att det är Konsumentverket som 
är tillsynsmyndighet för dessa rättigheter. Vi har genomfört två informationsinsatser och med 
hjälp av funktionshinderorganisationer spridit 1500 broschyrer med främsta syftet att få in fler 
anmälningar. Vi publicerade också ett pressmeddelande som refererade till en undersökning som 
visade på svårigheter att resa med tåg. Tyvärr har antalet anmälningar inte ökat trots 
informationsinsatserna. Vår uppföljning visar att många resenärer med funktionsnedsättning 
känner sig osäkra på att resa med tåg. De har svårt att hitta information inför en resa och många 
känner sig osäkra på om tågen kommer att vara tillgängliga och om hjälpen kommer att fungera. 
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2 Konsumentverkets delmål 

2.1 Uppdraget om delmål för funktionshinderpolitiken 
Konsumentverket fick i oktober 2011 i uppdrag av regeringen att ta fram delmål för att 
genomföra funktionshinderspolitiken för perioden 2011-20161. I mars 2012 lämnade vi förslag på 
delmål till Justitiedepartementet2 och i september samma år fick vi i uppdrag av regeringen att i 
stort arbeta enligt föreslagna delmål3. I uppdraget ingick också att redovisa arbetet med delmålen 
den 15 mars 20134, 20145, 20156 samt att göra en resultatredovisning 2016. Den här rapporten är 
en slutlig resultatredovisning av uppdraget och innehåller en sammanfattning av genomförda 
åtgärder och en bedömning av effekterna. I rapporten gör vi först en bakgrund till hur vi kom 
fram till delmålen och hur vi organiserade arbetet, samt hur vi samverkat med 
funktionshinderorganisationerna under strategiperioden. Därefter redovisar vi varje 
delmålsområde för sig, vilka insatser vi genomfört, resultat från uppföljningar samt en reflektion 
och analys kring måluppfyllelse och effekter av vårt arbete. Slutligen gör vi en samlad bedömning 
av vårt arbete med samtliga delmål. 

2.2 Så tog vi fram delmålen 
Konsumentverket har ett brett, tvärsektoriellt uppdrag som bland annat innefattar tillsyn av 
konsumentlagstiftning, information till konsumenter, stöd till konsumentvägledare, budget- och 
skuldrådgivare och ekonomiskt stöd till konsumentorganisationer.  
 
För att komma fram till delmål för funktionshinderpolitiken som är realistiska och relevanta för 
vår verksamhet formulerade vi följande kriterier: 
 

• Det är ett område där det finns stora problem för konsumenter.  
• Området finns inom Konsumentverkets verksamhetsområde.  
• Konsumentverket kan genomföra åtgärder som gör att vi närmar oss delmålen. 
• Området är inte helt nytt för oss. 
• Området anknyter till något av de inriktningsmål som regeringen har fastställt. 

 
Delmålen togs fram i dialog med dåvarande Handisam. Innan vi lämnade in vårt förslag till 
regeringen, presenterade vi delmålen för Konsumentverkets funktionshinderråd och hade en 
avstämning med representanter från både justitiedepartementet och socialdepartementet. 
 
Följande delmål beslutades av regeringen 30 augusti 2012: 
 
Delmål 1: Kunskapen hos butikschefer om tillgänglighet och funktionsnedsättning ska öka 
jämfört med 2011. 

                                                             
1 Socialdepartementet, 2011 
2 Konsumentverket, 2012a 
3 Socialdepartementet, 2012 
4 Konsumentverket 2013a 
5 Konsumentverket 2014c 
6 Konsumentverket 2015a 
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Delmål 2: Antalet butikschefer som genomfört någon åtgärd som förbättrar tillgängligheten i 
deras butik ska öka jämfört med 2011. 
 
Delmål 3: Fler lärare som undervisar i hem- och konsumentkunskap på grundsärskolan ska ha 
tillgång till ett relevant och användbart utbildningsmaterial jämfört med 2011. 
 
Delmål 4: Fler resenärer med funktionsnedsättning ska känna till sina rättigheter när det 
gäller ledsagning på tåg jämfört med 2011. 
 
Delmål 5: Fler resenärer med funktionsnedsättning ska veta vart de ska vända sig om de inte 
får del av sina rättigheter när det gäller ledsagning på tåg jämfört med 2011. 

2.3 Så här har vi arbetat med delmålen 

 I organisationen 2.3.1
En viktig aspekt då Konsumentverket föreslog delmål var att de skulle ha en koppling till en 
ordinarie verksamhet eller ett pågående projekt på myndigheten. Arbetet med delmålen kom 
därför att genomföras på tre olika enheter på myndigheten, där delmålsarbetet för delmål 1 och 2 
drevs inom ramen för projektet Butik för alla, som tillhör analysenheten. Delmålsarbetet för 
delmål 3, om utbildningsmaterial för särskolan drevs på enheten för kunskapsstöd, som bland 
annat arbetar med information och utbildningsmaterial till unga konsumenter och lärare. 
Delmålsarbetet för delmål 4 och 5 om rättigheter för resenärer med funktionsnedsättning drevs 
på rättsenhet 1, som har ansvar för tillsyn av bland annat resenärers rättigheter. Fördelen med 
detta var att vi spred arbetet med delmålen på flera enheter. Det blev också ett sätt att integrera 
arbetet med delmålet i den befintliga verksamheten och se den delen som ett utvecklingsprojekt. 
Arbetet med delmålen drevs av tre projektledare, med den ordinarie enhetschefen som ansvarig 
även för arbetet med delmålsarbetet. Projektledarna knöt till sig projektdeltagare och nödvändiga 
kompetenser både internt från myndigheten och utanför myndigheten. Arbetet på myndigheten 
samordnades av en person, som också varit projektledare för ett av områdena, deltagit i de olika 
projekten, haft avstämningar med projektledare och enhetschefer, varit bollplank, genomfört och 
hjälpt till med undersökningar och uppföljningar ansvarat för delredovisningar, och kontakter 
med Handisam och MFD.  

 Samråd med funktionshinderrörelsen 2.3.2
Konsumentverket har sen 2005 ett formaliserat samråd med funktionshinderrörelsen. Sen 2014 
finns dokumentet ”Syfte och arbetsformer för Konsumentverkets funktionshinderråd”7, som 
beskriver rådets verksamhet. Rådet består av åtta ledamöter varav fem från 
Handikappförbunden, en från Sveriges Konsumenter och två från Lika Unika. Rådet har fysiska 
möten två gånger per år men ofta också kontakt mellan mötena. Konsumentverkets GD är 
ordförande på mötena, och berörda tjänstemän medverkar beroende på vilka frågor som ska tas 
upp. Konsumentverket hanterar också administrativa uppgifter som mötesbokningar, kallelser, 
föreslår tema och dagordningspunkter, minnesanteckningar, utbetalning av arvode med mera.  
 

                                                             
7 Konsumentverket 2014c 
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Konsumentverkets funktionhinderråd genomförde under åren 2012-2015 åtta möten. Fokus på 
varje möte var att diskutera de frågor som var relevanta och aktuella på Konsumentverket, ur ett 
funktionshinderperspektiv. Det senaste året har vi med hjälp av rådet identifierat 
frågor/områden/branscher/företeelser som är problematiska ur ett funktionshinderperspektiv. 
Synpunkterna sammanställdes i ett dokument som vi kommer att fortsätta jobba med detta 
under kommande år.  
 
Delmålen för funktionshinderpolitiken har varit en stående punkt på mötena under 
strategiperioden. Dels har projektledarna och ibland även enhetschefer deltagit regelbundet på 
mötena och rapporterat om senaste nytt inom respektive område, dels har vi använt mötena för 
att få synpunkter på upplägg och arbetssätt. Dessutom såg vi mötena som ett tillfälle att diskutera 
frågor och problem kopplade till delmålsarbetet. 
 
Konsumentverket anser att rådet är ett värdefullt och viktigt forum i vårt arbete med att utveckla 
vår verksamhet. Vi är också angelägna om att ledamöterna ska tycka att mötena är meningsfulla 
och att de leder till förbättringar för konsumenter med olika funktionsnedsättningar.  
 
Nedan beskriver vi några framgångsfaktorer med rådets arbete som vi själva och rådets 
ledamöter vill lyfta fram: 
 

• Vi har strävat efter att ha ett tema för varje möte. Detta har gjort att vi kunnat variera och 
bredda frågorna som diskuteras. Exempel på teman som vi haft är: diskriminering, resor, 
budget/skuldfrågor, digitalisering och tillgänglig information. 

• Vi har ibland bjudit in externa aktörer för att öka vår kunskap inom vissa frågor eller 
orientera oss om vad som händer i omvärlden. Oftast har de haft en koppling till det tema 
vi valt för mötet. Till exempel bjöd vi in representanter för projektet Hjärnkoll, 
Föreningen Attention och Yrkesföreningen för Personliga ombud för att diskutera 
budget/skuldfrågor hos personer med psykisk ohälsa/kognitiva funktionsnedsättningar. 
Vi har också bjudit in SKA-rådet för att få information om standardiseringsarbetet och 
Handikappförbunden för information om förslag till ny Europeisk tillgänglighetslag. 

• Vi har gjort studiebesök och förlagt möten hos andra myndigheter/organisationer, till 
exempel konsumentbyråerna i Stockholm, studiebesök till Borås stad, besök hos DO och 
MFD. 

• Vi har tagit fram en lista med Konsumentproblem utifrån ledamöternas förslag, som vi 
går igenom och uppdaterar varje möte. 

• Konsumentverkets GD är ordförande på mötena (han har deltagit på samtliga möten 
under perioden förutom ett). 

• Ledamöterna i rådet erbjuds delta på den årliga konferensen ”Konsumentdagarna” och 
Konsumentverket finansierar konferensavgift, boende och resa till konferensen. 

• Genom bra relationer med ledamöterna får vi in värdefulla synpunkter från ledamöterna 
eller deras nätverk i specifika, aktuella frågor, t ex inför en remiss vi ska svara på, inför 
dokument som vi ska skriva eller inför möten som vi ska ha med branschföretag. 

• Vi strävar efter att ta upp frågor/punkter där det går att påverka utfall/beslut och undvika 
rena informationsfrågor. 
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3 Tillgänglig handel 

3.1 Delmål och inriktningsmål  
Inriktningsmål: Den fysiska tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning ska 
förbättras bland annat genom att enkelt avhjälpta hinder undanröjs. 
 
Konsumentverkets delmål 1: Kunskapen hos butikschefer om tillgänglighet och 
funktionsnedsättning ska öka jämfört med 2011.  
 
Konsumentverkets delmål 2: Antalet butikschefer som genomfört någon åtgärd som förbättrar 
tillgängligheten i deras butik ska öka jämfört med 2011. 

3.2 Bakgrund och problembeskrivning 
Bristande tillgänglighet i handeln ställer till problem för konsumenter med 
funktionsnedsättningar och innebär att de inte har samma möjligheter som andra att göra aktiva, 
medvetna val. Konsumentverket har under flera år jobbat med dessa frågor, bland annat inom 
ramen för ett tidigare uppdrag om kommersiell service i glesbygd och med målet att förbättra 
tillgängligheten i glesbygdsbutiker. Tillgänglighetsbrister i butiker handlar bland annat om tunga 
dörrar, nivåskillnader, glasrutor och trappsteg som inte är kontrastmarkerade, ledstänger som 
saknas eller är felaktigt utformade samt skyltar som är svåra att läsa och förstå. Andra problem 
kan handla om kundvågar, betalkortsterminaler och prisfrågeterminaler som är placerade på fel 
höjd och svåra att nå, starkt parfymerade varor som placeras vid entréer eller prisinformation 
som är svår att läsa. 
 
Redan innan Konsumentverket fick uppdraget om att ta fram delmål för 
funktionshinderpolitiken hade vi våren 2011 inlett ett samarbete med Svensk Handel för att öka 
handelns kunskap om tillgänglighetsfrågor. Det ena syftet vara att väcka ett intresse för 
tillgänglighetsfrågor och det andra var att ge konkreta, enkla tips till butiksägare om hur de kan 
förbättra tillgängligheten i sin butik. Vi tog fram informationsmaterialet Butik för alla8 med 
budskapet att alla tjänar på en tillgänglig miljö. Materialet består bland annat av en broschyr som 
informerar om åtgärder som förbättrar tillgängligheten, vilka av åtgärderna som är krav enligt 
föreskriften om enkelt avhjälpta hinder och information om olika funktionsnedsättningar. Vi tog 
också fram fem filmer som visar personer med olika funktionsnedsättningar, vilka problem de 
kan stöta på i olika butiker och vad man som butikschef ska tänka på vid utformning, möblering, 
kontrastmarkering med mera. 
 
Våren 2011 genomförde Konsumentverket, dåvarande Handisam (Myndigheten för 
handikappolitisk samordning) och Svensk Handel en undersökning om tillgänglighetsfrågor hos 
butikschefer9. Undersökningen riktade sig till 500 slumpmässigt utvalda butikschefer som 
kontaktades per telefon. Undersökningen visade bland annat att 72 procent av de tillfrågade inte 
tagit del av information om tillgänglighetsfrågor de senaste två åren. 65 procent av 
butikscheferna har genomfört tillgänglighetsförbättringar de senaste två åren, 10 procent har inte 
genomfört förbättringar men anser att det finns behov och 25 procent har inte genomfört 
                                                             
8 Konsumentverket, 2011a och b 
9 Konsumentverket, 2012b 
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förbättringar och anser inte heller att det finns behov. Det som framförallt hindrar 
butikscheferna att förbättra tillgängligheten i butiken är enligt dem själva begränsningar i lokalen 
(29 procent) och bristande ekonomiska resurser (17 procent). 
 
Tillsammans med Svensk Handel fortsatte Konsumentverket att sprida informationsmaterialet 
Butik för alla. Det har dels handlat om att öka kunskapen om tillgänglighetsfrågor hos 
butikschefer, butikskedjor och köpcentrum, dels att samma målgrupper ska vidta åtgärder för att 
förbättra tillgängligheten. I december 2011 skrev organisationerna en gemensam debattartikel i 
Sydsvenska Dagbladet om tillgänglighet i butik. Vi hade också en gemensam monter om 
tillgänglighet i butik på butiksleverantörsmässan 2011.  
 

3.3 Genomförda insatser  
2012 fick vi uppdraget att jobba med delmål om tillgänglig handel, vilket gjorde att vi fortsatte att 
sprida det material som finns framtaget. På vår webbplats finns tips till butiksägare på hur man 
åtgärdar tillgängligheten och filmer som kan öka kunskapen om vilka behov personer med 
funktionsnedsättning har. Konsumentverket har begränsade möjligheter at vara ute på fältet och 
informera om tillgängligheten i butiker. Därför är vår strategi att sprida materialet till handelns 
aktörer men också till andra som kan vara vidareförmedlare av informationen, till exempel 
funktionshinderrörelsen, konsumentvägledare och andra nyckelpersoner i kommuner och i 
regioner.  
 
Svensk Handel arbetade också aktivt med att sprida materialet till sina medlemsorganisationer. 
De informerade om tillgänglighetsfrågor på utbildningar, mässor, föreläsningar, 
informationsmöten och via sina vanliga kommunikationskanaler. Svensk Handel startade också 
flera samarbeten med leverantörer av tillgänglighetslösningar visa på konkreta exempel och 
inspirera till åtgärder och innovativa lösningar. 
 
Konsumentverket hade under 2013 fokus på tillgänglighetsfrågor inom dagligvaruhandeln. Vi 
genomförde möten med representanter för ICA och COOP där syftet har varit att få en tydligare 
bild av hur handeln ser på tillgänglighetsfrågor och vad som motiverar 
tillgänglighetsförbättringar.  
 
För att få en uppfattning om vilka tillgänglighetsproblem som konsumenterna upplever och hur 
stora dessa problem är, genomförde vi 2013 en enkätundersökning riktad till personer med 
funktionsnedsättning. Enkäten skickades till Handisams webbpanel RIVkraft och besvarades av 
1340 personer. Resultatet visar att 57 procent av de tillfrågade upplever tillgänglighetsbrister i 
livsmedelsbutiker. Ändå svarar 79 procent att de är nöjda eller mycket nöjda med tillgängligheten 
i stort. Den vanligaste orsaken till missnöje är svårigheter att nå/nå upp, därefter följer att det 
trångt och på tredje plats kommer rörigt/svårt att hitta10. 
 
 
 
 

                                                             
10 Konsumentverket, 2013b 
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Citat från enkäten: 
 
 

”Att inte komma åt allt på hyllorna, finns inte heller många som kan hjälpa till, svårt 
att packa ner och absolut dåligt att inte kunna dra ner kortautomaten till lagom nivå!” 
 
”Ofta svårt att ta sig fram i butikerna då det är för smala gångar så rullstolen 
fastnar.” 
 
”För mycket reklam och mindre tydligt var varor finns. Är inte så logiskt att fryst 
kyckling ligger i närheten av glass och frysta ärtor för mig.”  

 
 
Sammanfattningsvis konstaterar vi att det är stora variationer av upplevd tillgänglighet beroende 
på typ av funktionsnedsättning, ålder och vilka typer av butiker det handlar om. Resultatet från 
enkäten är ett viktigt verktyg i vårt fortsatta arbete med att motivera butikschefer, kedjeföretag 
och andra att förbättra tillgängligheten till butiker. 
 
Hösten 2015 genomförde Konsumentverket en intervjuundersökning om butikschefers 
medvetenhet, kunskap och inställning till tillgänglighetsfrågor11. Ett av syftena med 
undersökningen var att se om det skett någon förändring sen 2011 då vi gjorde en liknande 
undersökning, bland annat om vi nått våra delmål för området tillgänglig handel.  
 
För att få så jämförbara resultat som möjligt så försökte vi efterlikna den förra undersökningen i 
fråga om urval och metod. Drygt 500 slumpmässigt utvalda butikschefer intervjuades via telefon. 
Resultaten på vissa av frågorna i undersökningen från 2011 var svåra att tolka och analysera. 
Därför valde vi att formulera om vissa frågor i undersökningen. Vi kompletterade också förra 
undersökningen med några helt nya frågor. Resultatet från undersökningen sammanställdes i 
rapporten Butikschefers syn på tillgänglighet 2015 (delar av undersökningen presenteras nedan). 
  
Hösten 2015 tog Konsumentverket tillsammans med Svensk Handel fram ett flygblad om 
tillgänglighet i butik12. Flygbladet riktar sig till butikschefer och andra aktörer inom handeln och 
syftet är att uppmärksamma de om de tillgänglighetskrav som finns och om att bristande 
tillgänglighet kan vara diskriminering. Svensk Handel har spridit flygbladet till sina 
medlemsföretag. I början av mars 2016 gick Konsumentverket ut med ett pressmeddelande 
utifrån resultaten från butikschefsundersökningen ovan. Vi gjorde samtidigt ett brevutskick till 
samtliga kommuners funktionshinderråd, med uppmaningen att sprida information om 
tillgänglighetsfrågor till butiker och andra representanter inom handeln, i sina respektive 
kommuner.  I början på 2016 uppdaterade vi informationen om tillgänglig butik på vår 
webbplats. 

                                                             
11 Konsumentverket 2016 
12 Konsumentverket 2015c 
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3.4 Resultat 

 Butikschefsundersökning 3.4.1
Konsumentverket gjorde hösten 2015 en intervjuundersökning med drygt 500 butikschefer. 
Undersökningens syfte var bland annat att göra en uppföljning av de delmål som vi jobbat med 
under strategiperioden. Resultatet från undersökningen visar att butikscheferna överlag har en 
positiv inställning till tillgänglighetsfrågor. En klar majoritet av butikscheferna anser att de 
prioriterar dessa frågor, att en tillgänglig butik även är till fördel för kunder som inte har en 
funktionsnedsättning samt att en tillgänglig butik är ekonomiskt fördelaktigt. Bilden stärks av att 
fler än hälften av butikscheferna svarar att de anser att tillgänglighetsförbättringar är möjliga att 
genomföra med små och enkla medel. Detta skulle kunna vara tecken på att det sker ett aktivt 
arbete med tillgänglighetsfrågor. 
 
En granskning av det faktiska arbetet med att tillgänglighetsförbättra butiken visar dock delvis en 
annan bild. Endast 17 procent av butikscheferna har under de senaste två åren gjort en 
inspektion av eventuella tillgänglighetsbrister. Knappt en av tre ha tagit del av information om 
hur tillgängligheten i butiken kan förbättras och ungefär lika få känner till vilka 
tillgänglighetskrav som finns enligt lagen.  
 
Om man jämför resultaten med undersökningen som gjordes 2011 så är det inga stora skillnader. 
Det är något fler (31 procent jämfört med 25 procent) som tagit del av information om hur 
tillgängligheten kan förbättras 2015 jämfört med 2011, samtidigt var det fler (42 procent jämfört 
med 35 procent) som kände sig välinformerade om tillgänglighetskrav enligt lagen 2011 än 2015. 
 

 
Diagram 1. Andel butikschefer som tagit del eller sökt råd/information om hur tillgängligheten 
kan förbättras.   
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Vidare har endast 54 procent av butikerna gjort tillgänglighetsförbättringar de senaste två åren. 
De som har gjort tillgänglighetsförbättringar har gjort i genomsnitt 1,4 åtgärder per butik och den 
i särklass vanligaste åtgärden är att de gjort bredare gångar i butiken (65 procent). 
 
 

 
Diagram 2. Andel som gjort tillgänglighetsförbättringar i butik de två senaste åren. 
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På frågan om varför butikerna inte gjort några tillgänglighetsförbättringar är det vanligaste 
svaret att de inte ser något behov. Det uppges av 65 procent av de butikschefer som inte gjort 
några tillgänglighetsförbättringar.  
 

 
Diagram 3. Anledning till att inga tillgänglighetsförbättringar gjorts de senaste två åren. 
 
Detta kan kanske förklaras av att det är nästan tre av fyra butikschefer som anser att deras butik 
är tillgänglig för personer med funktionsnedsättningar. Trots detta är det 59 procent som uppger 
att de inte har en automatisk dörröppnare på entrédörren. Även bland de som inte har 
dörröppnare är det 70 procent som i hög utsträckning anser att deras butik är tillgänglig för 
personer med olika funktionsnedsättningar. Detta kan tyda på att det verkar finnas ett glapp 
mellan butikschefernas syn på vad en tillgänglig butik är och de krav som finns enligt lagar och 
föreskrifter. 
 
Nedsatt rörelseförmåga är den funktionsnedsättning som butikscheferna framförallt 
sammankopplar med tillgänglighet i butik. Det stämmer också överens med att en hög andel  
(63 procent) känner sig välinformerade om hur tillgängligheten i butiken kan förbättras för 
personer nedsatt rörelseförmåga. Andelen som känner sig välinformerade om andra typer av 
funktionsnedsättningar varierar mellan 33-37 procent. Det verkar finnas en hög kunskap och ett 
aktivt arbete i butikerna för att förbättra framkomligheten och underlätta för personer med 
nedsatt rörelseförmåga. Däremot är kunskapen om andra typer av funktionsnedsättningar inte 
lika hög. 65 procent av butikerna som gjort tillgänglighetsförbättringar har gjort bredare gångar 
medan det är relativt ovanligt med åtgärder som förbättrar för personer med nedsatt 
orienteringsförmåga, personer med allergi, eller åtgärder som förbättrar ljudmiljön. 
 
Den mest intressanta av de resultatbrytningar vi gjort är den mellan butikschefer som tagit del av 
information under de två senaste åren om hur tillgängligheten i butiken kan förbättras, och de 
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som inte gjort det. Det vanligaste är att man fått informationen från den egna koncernen (23 
procent) eller från kommunen (21 procent). Resultatet visar att de som tagit del av information 
har en mer positiv inställning till tillgänglighetsarbete samt känner sig mer informerade om olika 
typer av funktionsnedsättningar och gällande lagstiftning. Den gruppen arbetar också mer aktivt 
med att förbättra tillgängligheten i sin butik. Bland de som tagit del av information under de två 
senaste åren är det fler än sju av tio som genomfört åtgärder för att förbättra tillgängligheten i 
butiken medan motsvarande andel för de som inte tagit del av information är knappt hälften. I 
gruppen som tagit del av information är det dock ändå 54 procent som inte har automatisk 
dörröppnare på entrédörren. 

 Utvärdering av informationsinsatser 3.4.2
Broschyren Butik för alla har under åren 2011-2013 beställts i cirka 10 000 exemplar. Det är 
framförallt tre aktörer som har beställt, använt och spridit broschyren: handeln, kommunerna 
och funktionshinderrörelsen. Vi har fått mycket positiv respons på innehållet och utformningen 
av broschyren från alla tre aktörerna.  
 
Kommunerna har använt broschyren i samband med tillgänglighetsinventeringar, 
funktionshinderföreningar har spridit den till handeln och använt den vid utbildningar av sina 
medlemmar och handeln har använt den vid utbildningar och delat ut till butikschefer. I början 
av 2014 tryckte vi upp ytterligare 4000 exemplar av materialet.  

3.5 Reflektion och analys 
Konsumentverkets bedömning är att vi inte nått våra delmål om att kunskapen hos butikschefer 
om funktionsnedsättning och tillgänglighet ska öka och att fler butikschefer ska ha genomfört 
någon åtgärd för att förbättra tillgängligheten. Enligt den uppföljning vi gjort ser 
kunskapsnivån 2015 ut att ligga på ungefär samma nivå som 2011 och det är ungefär lika många 
som vidtagit åtgärder för att förbättra tillgängligheten. Det gäller även inriktningsmålet om att 
den fysiska tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning ska förbättras bland annat 
genom att enkelt avhjälpta hinder undanröjs. 
 
Vår bedömning är att det fortfarande finns ett stort informationsbehov hos butikschefer om vilka 
tillgänglighetskrav som finns enligt lagen och hur man kan göra sin butik mer tillgänglig för 
personer med olika funktionsnedsättningar. Behovet tycks framförallt finnas hos de butiker som 
inte tillhör ett kedjeföretag. Intresset för tillgänglighetsfrågor är stort men fler behöver få 
kännedom om de lagkrav som finns, och hur lagkraven ser ut på mer detaljerad nivå. I Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd om enkelt avhjälpta hinder (BFS 2013:9 HIN 3)13 ställs till exempel 
krav på att dörr med dörrstängare ska förses med automatisk dörröppnare. Därför är det något 
anmärkningsvärt att så pass många som 59 procent av butikerna saknar automatisk dörröppnare 
på entrédörren. Det är också förvånande att cirka en tredjedel av de som inte har dörröppnare 
ändå känner sig välinformerade om de tillgänglighetskrav som finns enligt lagen. Eftersom det 
torde vara en stor andel av dessa som är skyldiga att ha dörröppnare enligt lag så understryker 
det behovet av information och uppföljande insatser för att säkerställa en god tillgänglighet i 
butikerna.  
 

                                                             
13 Boverket 2013 
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Många butiker är hyresgäster och beroende av att fastighetsägarna vidtar åtgärder för att 
förbättra tillgängligheten. Det kan exempelvis handla om automatisk dörröppnare, ledstänger 
och ramper i anslutning till butiksentréer. För att göra butiksentréer mer tillgängliga krävs det ett 
samarbete mellan hyresgäst, fastighetsägare och den som ansvarar för gatumiljön i nära 
anslutning till fastigheten. Detta är något vi tror behöver utvecklas för att bli bättre. 
 
Konsumentverkets delmål och det informationsmaterial som finns framtaget riktar sig i första 
hand till butikschefer. Vår tanke med materialet är att de som driver en butik ska kunna få tips på 
hur de med relativt enkla medel kan förbättra tillgängligheten. Vi hade föreskriften om enkelt 
avhjälpta hinder som utgångspunkt och försökte anpassa den till handelns förutsättningar. 
Ett problem är dock att kommunernas tillsyn av plan- och bygglagen samt föreskriften om enkelt 
avhjälpta hinder riktar sig till fastighetsägare. Det innebär att det inte finns några sanktioner från 
samhällets sida om butiksägare, som inte själva är fastighetsägare, inte åtgärdar 
tillgänglighetsbrister. Det kan också vara så att Boverkets och kommunernas 
informationsinsatser i första hand riktas till fastighetsägare och inte når ut till hyresgästerna. 
 
Under arbetet med Butik för alla-kampanjen har vi insett att ansvaret för en god tillgänglighet i 
butiker och inom handeln finns hos flera aktörer. Många butiker tillhör ett kedjeföretag och här 
har ibland den enskilde butikschefen begränsade möjligheter att påverka tillgänglighet i sin 
butik. Kedjeföretagen ansvarar ofta för funktioner som är avgörande för hur tillgänglig butiken 
blir, till exempel skyltning, belysning, inredning och formgivning. Kedjeföretagen har också 
möjlighet att ställa krav på tillgänglighet i samband med inköp av produkter som finns i butiker, 
till exempel utformning av betalkortsterminaler, självskanningutrustning, prisfrågeterminaler 
och frys- och kyldiskar. Här behövs en ökad kunskap om Design för alla hos både beställare och 
leverantörer. 
 
En utveckling som är oroande inom dagligvaruhandel, är ökningen av otillgängliga kyl- och 
frysskåp och kyl- och frysboxar. Många av skåpen och boxarna har dörrar som är svåra att 
öppna/hantera. Dessutom krävs det att man har en lång räckvidd för att nå varorna, något som 
är extra svårt för personer med rullstol eller nedsatt balans. Här borde det finnas stora 
möjligheter att kombinera energikrav med tillgänglighetskrav. 
 
Vår förhoppning var att den nya diskrimineringslagen om bristande tillgänglighet skulle öka 
intresset och bli en draghjälp och en möjlighet för oss att motivera butikschefer och andra 
aktörer inom handeln att vidta åtgärder och förebygga att diskriminerande situationer uppstår. 
Enligt Diskrimineringsombudsmannen (DO) ser man också ett ökat intresse för att förbättra 
tillgängligheten. Vissa aktörer har vidtagit åtgärder för att förbättra tillgängligheten redan innan 
de berörts av DO:s utredningar. Enligt vår undersökning var det dock 65 procent som inte kände 
till förändringen i lagen. 90 procent av de som kände till lagändringen svarade dock att 
förändringen i lagen inte kommer att påverka deras arbete med att förbättra tillgänglighet och 
bemötande av personer med funktionsnedsättning. Det förslag som finns om att utvidga lagen 
om att omfatta även företag som har mindre än tio anställda, kommer enligt vår bedömning att 
göra det enklare att kommunicera vilka tillgänglighetskrav som gäller och vilka företag som 
omfattas. 
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4 Undervisningsmaterial i hem- och konsumentkunskap 

4.1 Delmål och inriktningsmål  
Inriktningsmål: Varje barn, elev och vuxenstuderande ska ges förutsättningar att utveckla 
sina kunskaper så långt som möjligt. 
 
Konsumentverkets delmål 3: Fler lärare som undervisar i hem- och konsumentkunskap på 
grundsärskolan ska ha tillgång till ett relevant och användbart utbildningsmaterial 
jämfört med 2011.  

4.2 Bakgrund och problembeskrivning 
Ett av Konsumentverkets viktigaste uppdrag är att informera konsumenter om vad man ska 
tänka på inför ett köp och vad man kan göra om något går fel eller inte blir som man har 
tänkt sig. Detta gör vi bland annat genom information via olika webbplatser, 
telefonvägledning och andra informationsinsatser riktade till olika målgrupper. 
Konsumentverket har i många år jobbat mot målgruppen barn och unga. Dels genom 
webbplatsen Ung konsument, men också genom att ta fram utbildningsmaterial och 
skolmaterial för olika årskurser i både grundskolan och gymnasiet. Konsumentverket är dock 
väldigt återhållsamma när det gäller att ta fram utbildningsmaterial och vi gör det endast om 
det inte finns någon annan aktör på marknaden som är intresserad. Ibland har 
Konsumentverket på egen hand tagit fram utbildningsmaterial och ibland har vi gjort det 
tillsammans med andra myndigheter, till exempel Finansinspektionen och Kronofogden. Vår 
uppfattning är att tillgång till bra utbildningsmaterial är centralt för både lärare och elever. 

Den arbetsgrupp som arbetar med skolfrågor på Konsumentverket har dock under flera år 
uppmärksammat ett stort behov av och en efterfrågan på utbildningsmaterial inom 
konsumentområdet som passar för elever med olika funktionsnedsättningar. I läroplanen för 
grundsärskolan har hem- och konsumentkunskapsämnet en undervisningstid på 525 
timmar, att jämföra med 118 timmar i ordinarie grundskolan. Ämnet bedöms alltså vara 
viktigt för de drygt 1o 000 elever som får sin utbildning inom grundsärskolan. I kursplanen 
har ämnena konsumtion och ekonomi dessutom fått större utrymme. Trots detta fick vi flera 
signaler från flera lärare om att utbudet av utbildningsmaterial i hem och 
konsumentkunskap för grundsärskolan var väldigt begränsat, för att inte säga obefintligt. 

2010 genomförde Konsumentverket en förstudie för att kartlägga utbudet och behovet av 
läromedel för elever med särskilda behov. I förstudien inhämtades information från 16 lärare 
och 48 elever på grund- och gymnasiesärskola, representanter från handikapporganisationer 
(Attention, FUB, Dyslexiförbundet) samt relevanta myndigheter och förlag. Studien visade 
att utbudet av utbildningsmaterial i konsumentkunskap för elever inom särskolan är mycket 
begränsat. Många lärare skapar egna läromedel genom att plocka ihop delar från olika 
material.  
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Då Konsumentverket fick i uppdrag att under 2012 ta fram förslag på delmål för att 
genomföra funktionshinderpolitiken föll det sig naturligt att ett av de områden som vi ville 
prioritera var ett nytt utbildningsmaterial för grundsärskolan. 

4.3 Behovsinventering 
Innan vi påbörjade arbetet med att ta fram utbildningsmaterialet genomförde 
Konsumentverket en enkätundersökning till lärare i hem- och konsumentkunskap på 
grundsärskolan14. Undersökningen gjordes våren 2013 och syftet var att ta reda på vilket 
undervisningsmaterial lärarna använder idag, vilket behov de har av nytt material och vilket 
format och innehåll de föredrar. Enkäten skickades elektroniskt via e-post till 408 personer 
som deltog på Särskolans rikskonferens i Jönköping 2013. Personerna uppmanades att bara 
besvara enkäten om de arbetade som lärare inom hem- och konsumentkunskap på 
grundsärskolan eller om inte, skicka den vidare till rätt person i sin organisation. Enkäten 
besvarades av 113 personer. Den första frågan var en urvalsfråga, där 92 personer svarade Ja, 
på frågan om de undervisar eller har undervisat i hem- och konsumentkunskap på 
grundsärskolan årskurs 7-9.  
 
Resultaten visade att 8 av 10 lärare ansåg att det finns ett stort behov av 
undervisningsmaterial inom konsumtion och ekonomi. Många av lärarna skrev också 
fritextsvar som förstärker bilden av att behovet är stort av undervisningsmaterial som följer 
läroplanen och är anpassat för eleverna.  
 
Citat från lärare:  

 
”Idag finns det så vitt jag vet inget material anpassat för grundsärskolan och 
de nya läroplanerna”  

”Det är svårt att hitta pedagogiskt bra uppgifter för grundsärskolan. Har 
använt delar av ”Smarta val” har funkat ibland. Vill gärna att material t ex 
filmer ska vara realistiska med barn/ungdomar. Verkliga händelser på ett 
lättbegripligt sätt. En svår kombination att få ihop”  
 

På frågan om vilket format de föredrar svarade 62 procent att det föredrar film med 
lärarhandledning. På frågan om vilket material de använder i sin undervisning idag, svarar 
många att de tillverkar eget material och/eller anpassar befintligt material från grundskolan. 

4.4 Genomförda insatser 
Under hösten 2012 inleddes ett samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten 
(SPSM), som resulterade i att myndigheten blev en officiell samarbetspart i 
framtagandet av utbildningsmaterialet. Under våren 2013 togs en mer detaljerad plan för 
                                                             
14 Konsumentverket 2013 
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genomförandet fram. Konsumentverket knöt kontakt med en handfull undervisande 
lärare på grundsärskolan, som utgjorde referensgrupp. Deras erfarenheter och 
synpunkter ingår som en central del i arbetet och lärarna ska även testa materialet på 
sina elever.  

Under hösten 2013 fattades beslut om att utbildningsmaterialet ska bestå av fem korta 
filmavsnitt med tillhörande lärarhandledning. Innehållet ska baseras på det centrala 
innehållet i kursplanen i hem- och konsumentkunskap för elever i årskurs 7-9 i 
grundsärskolan. För att säkerställa att materialet blir anpassat för målgruppen anlitade vi 
två personer från föreningen FUB (För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning). De 
genomförde bland annat en utbildning om vad det innebär att ha en utvecklingsstörning, 
med projektgruppen och produktionsbolaget.  

Under 2014 producerades de fem filmavsnitten och vi tog fram en tillhörande 
lärarhandledning. Att spela in film är ganska resurskrävande och det innebar bland annat att 
många personer var inblandade i de olika delarna. De olika momenten handlade bland annat 
om att ta fram ett relevant manus, faktagranska manuset, rollbesättning, filminspelning, 
klippning, produktion av lärarhandledning, layout och produktion av dvd-fodral, 
lärarhandledning, flygblad och annonser, produktion av trailer, syntolkning, textning och 
teckenspråk med mera. Vi hade under hela processen ett nära samarbete med, och fick 
värdefulla synpunkter av FUB, från lärare som undervisar i hem- och konsumentkunskap på 
grundsärskolan samt deras elever.  

Lanseringen av utbildningsmaterialet Helt rätt! skedde den 12 maj på Särskolans 
rikskonferens i Malmö. Särskolans Rikskonferens är ett årligt återkommande arrangemang 
med ca 500 deltagare, bland andra lärare, skolledare och skolhuvudmän. Materialet 
marknadsfördes även via annonser i lärartidningarna Specialpedagogik, Lärarnas Tidning 
och miVIDA, samt på Konsumentverkets skolwebb och via det nyhetsbrev som går ut till 
lärare i Sverige från Konsumentverket. 

4.5 Resultat 
Projektet resulterade i ett undervisningsmaterial i konsumentkunskap för grundsärskolan åk 
7-9. Den primära målgruppen är elever 13-15 år med lindrig utvecklingsstörning. Helt rätt 
består av fem korta filmavsnitt om privatekonomi och konsumenträttigheter med tillhörande 
övningsuppgifter i form av en lärarhandledning15. Materialet färdigställdes våren 2015 och 
filmerna finns på en DVD som kan beställas kostnadsfritt från Konsumentverket. Man kan 
också titta på filmerna på Konsumentverkets webbplats, Specialpedagogiska 
skolmyndighetens webbplats, AV/mediecentraler runt om i landet och på YouTube.  
 
Lärarhandledningen, som också innehåller tips på övningsuppgifter, kan laddas ner från 
Konsumentverkets webbplats. 
  

                                                             
15 Konsumentverket 2015 
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 Utvärdering av Helt rätt! 4.5.1
I januari 2016 gjorde Konsumentverket en utvärdering av Helt rätt! i form av en 
enkätundersökning. Vi ville dels ta reda på hur lärarna uppfattar utbudet av 
undervisningsmaterial inom hem- och konsumentkunskap för grundsärskolan åk 7-9, men vi 
ville också veta vad de tycker om det nya undervisningsmaterialet Helt rätt!.  
 
Eftersom Helt rätt! lanserades våren 2015 hade det vid utvärderingstillfället bara kunnat 
användas i undervisningen under en termin (ht 2015). Det är därför lite för tidigt för att 
kunna göra en rättvis bedömning av hur materialet uppfattas och används av lärarna. Vår 
erfarenhet från lansering av andra undervisningsmaterial är att det kan ta flera år innan 
lärarna fått kännedomen om materialet och att de också börjar använda det nya materialet. 
 
Undersökningen var en uppföljning av den behovsinventering som gjordes 2013 innan vi 
påbörjade arbetet med utbildningsmaterialet.  
 
Enkäten skickades ut via e-post till de 334 personer som under 2015 beställt DVD: med 
filmavsnitten Helt rätt! från vår publikationsshop. Enkäten besvarades av 68 personer, en 
svarsfrekvens på 28 procent. Av de som svarade på enkäten var det 24 personer som uppgav 
att de undervisar på grundsärskolan i hem- och konsumentkunskap åk. 7-9. Övriga som 
svarade på enkäten undervisar på gymnasiesärskolan, grundskolan, vuxensärskolan och för 
nyanlända.   
 
På frågan om hur nöjda lärarna är med utbudet som finns att tillgå gällande skolmaterial i 
hem- och konsumentkunskap, svarade de flesta att de inte är nöjda med utbudet. Endast 6 
av 24 svarade att de är nöjda med utbudet. Lärarna verkar dock nöjda med Helt rätt! men 
anser trots detta att utbudet är för litet.  Detta förstärks av respondenternas fritextsvar: 
 
 

”Det är få material som utgår från grundsärskolans kursplaner” 
 
”Jag hittar inte så mycket material och jag gör mycket eget material  
eftersom mina elever är på så olika nivåer” 
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”Underbart! Äntligen ett material som vänder sig till särskolan!” 
 
”Jag är nöjd med ert material, det finns inget annat”. 

 
 
På frågan om vad lärarna tyckte om filmavsnitten svarade de allra flesta mycket bra. Lärarna 
som undervisar på grundsärskolan åk 7-9 var mer nöjda än övriga respondenter (75 procent 
jämfört med 70 procent). 
  
 
Fråga: Helt rätt består av fem korta filmavsnitt, Vad är din allmänna bedömning?  
Svara på en skala 1 till 5, där 1 betyder mycket dålig och 5 betyder mycket bra. 

 

 
 
Diagram 4. Respondenternas allmänna bedömning av filmavsnitten. 
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När det gällde den allmänna bedömningen av lärarhandledningen var de flesta också nöjda. 
Cirka 35 procent svarade att den var bra och 35 procent svarade mycket bra.  
 
 
Fråga: Vad är din allmänna bedömning gällande lärarhandledningen? 
Svara på en skala 1 till 5, där 1 betyder mycket dålig och 5 betyder mycket bra. 
 
 

 
 
Diagram 5. Respondenternas allmänna bedömning av lärarhandledningen. 
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Nedan redovisas samtliga lärares åsikter om Helt rätt! De fick ta ställning till sex påståenden 
om Helt rätt! och har sedan svarat på en skala 1-5 hur väl varje påstående stämmer överens 
med deras åsikt, där 1 betyder inte alls och 5 helt och hållet. Enkätresultatet visar att de 
flesta är nöjda och tacksamma över det nya utbildningsmaterialet. 
 

A. Helt rätt är anpassat efter elevers behov i grundsärskolan. 
B. Helt rätt är anpassat efter läroplanen i Hem- och konsumentkunskap. 
C. Helt rätt kommer att stärka eleverna som konsumenter. 
D. Helt rätt kan användas för andra målgrupper än grundsärskolan åk. 7-9. 
E. Helt rätt har fått mig att hitta till Hallå konsuments webbplats. 
F. Jag skulle rekommendera Helt rätt till en kollega. 

 
 

 
 
Diagram 6. Respondenternas åsikter kring Helt rätt 
 
 
Nedan redovisar vi några av alla de fritextsvar som lämnades av lärare som undervisar i åk 7-
9 på grundsärskolan: 
 
 

”Kanonbra filmer som är tydliga och enkla att förstå”  
 
”Dom tycker att dom kan identifiera sig med personerna i filmen och ställer 
frågor”. 
 
”Särskolans elever var mycket nöjda. En elev sa att äntligen fick de se en film där 
man förstod vad de sa. Eleverna i förberedelsegruppen har än så länge bara sett 
ett avsnitt och varit nöjda. Vi fortsätter med del 2 om en vecka. Jag som lärare är 
så tacksam för ert material om konsumentkunskap”. 
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”Ni har fångat deras värld!” 
 

”Fungerar även när man har grundsär integrerat i vanlig klass. Samt nyanlända 
elever”. 
 
Nedan redovisas några fritextsvar från lärare som undervisar andra elever: 
 
”Bra att elever med någon utvecklingsstörning medverkar så att mina elever kan 
känna att filmerna vänder sig till dem. Bra med syntolkning, tecken, tal och med 
film utan tillägg. Många kan se filmerna och få lättare att förstå”. 
 
”Det är svårt att hitta lämpligt material för målgruppen elever i särskolan. Dessa 
filmer var på helt rätt nivå!!!!”. 
 
”Ni vänder er till år 7-9 vidga detta att gälla vuxna också det behövs verkligen i 
hemkunskapen på Särvux”. 
 

 Webbstatistik  4.5.2
 
Konsumentverket har gjort en mätning av hur ofta de olika filmavsnitten i Helt rätt! har 
visats under perioden 12 maj-31 december 2015. Det gäller antalet visningar på både 
konsumentverket.se och på youtube.se. Resultatet visar att avsnittet om privatekonomi har 
visats flest gånger (totalt 2054 visningar), följt av avsnittet om konsumenträttigheter som 
visats 1298 gånger. Minst antal visningar har avsnittet om spara/låna som visats 655 gånger. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diagram 7. Antal visningar av filmavsnitten på konsumentverkets webbplats och på 
YouTube. Källa: www.streamio.com och www.youtube.se 
 
  

http://www.streamio.com
http://www.youtube.se
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I tabellen nedan redovisas totala antal filmvisningar per avsnitt och filmversion under 2015. De 
textade filmversionerna har visats ganska ofta, men även de syntolkade och teckentolkade 
versionerna har använts. 
 
 
Tabell 1. Antal filmvisningar per avsnitt och filmversion under 2015. Källa: 
www.streamio.com  
 
 
 

Privat-
ekonomi 

Konsument-
rättigheter 

Avtal Näthandel Spara & 
låna 

Utan text 889 582 321 347 237 
Med text 488 282 155 154 122 
Syntolk 38 13 8 10 4 
Teckentolk 54 22 13 6 5 
Totalt: 1469 889 497 517 368 
 
 
Lärarhandledningen finns att ladda ner på Konsumentverkets webbplats. Den statistik vi kan 
få fram är att sidan där lärarhandledningen ligger i vår publikationsshop har 1 579 antal 
sidvisningar under 2015. Däremot kan vi inte få fram siffror på hur många gånger den 
laddats ner. 

4.6 Reflektion och analys 
Konsumentverkets bedömning är att vi har nått vårt delmål, det vill säga att Fler lärare som 
undervisar i hem- och konsumentkunskap på grundsärskolan ska ha tillgång till ett relevant 
och användbart utbildningsmaterial jämfört med 2011. Vi grundar vår bedömning på de resultat 
vi fick i den enkät vi skickade till de lärare som beställt DVD-skivan med filmavsnitten för Helt 
rätt! Även om svarsfrekvensen på enkäten var låg så bedömer vi att resultatet är representativt 
för hela gruppen som beställt materialet. En annan aspekt som stärker vår bedömning är att det 
är så pass många som visat intresse för materialet. DVD-skivan med filmavsnitten till Helt rätt 
har beställts av 334 personer. Det populäraste filmavsnittet har visats mer än 2000 ggr 
sammanlagt på Youtube och kov.se och vi kan också se att lärarhandledningen har visats drygt 
1500 ggr. Detta ser vi som ett positivt betyg med tanke på att Helt rätt! bara har funnits 
tillgängligt under en termin. Vi vet av erfarenhet att det tar tid för ett nytt material att nå ut och 
börja användas. 
 
Vi bedömer också att vi med framtagandet av Helt rätt! bidragit till inriktningsmålet om att 
Varje barn, elev och vuxenstuderande ska ges förutsättningar att utveckla sina kunskaper 
så långt som möjligt. Ett relevant och användbart undervisningsmaterial är grunden för att 
de som går i skolan ska kunna utveckla sina kunskaper så långt det är möjligt. I 
uppföljningen ser vi också att vårt material kan vara användbart för både 
gymnasiesärskolan, vuxensärskolan, grundskolan och för undervisning av nyanlända, vilket 
är väldigt glädjande.  
 

http://www.streamio.com
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Att kunna mäta en effekt och en beteendeförändring hos målgruppen elever med 
funktionsnedsättning, och i sin tur härleda det till utbildningsmaterialet Helt rätt! är näst intill 
omöjligt. Vår hypotes var dock att om lärarna tycker att materialet är relevant, så kommer det 
också att användas i undervisningen och vara till nytta för eleverna. Via enkäten har vi fått 
kontaktuppgifter för att kunna göra telefonintervjuer med lärare som har använt materialet om vi 
ser behov av att få djupare kunskap om hur de använt materialet och vad eleverna tycker.  
 
Vår interna målsättning på Konsumentverket var att utbildningsmaterialet skulle få högt betyg av 
både lärare och elever, det tycker vi ändå har infriats genom att hänvisa till några av de 
fritextsvar som de svarande lämnat i enkätundersökningen och som redovisats under punkten 
utvärdering. 
 
Ett problem inför framtagandet av Helt rätt! var att vi inte hade någon tidigare erfarenhet eller 
kunskap om vilka undervisningsmetoder och arbetssätt som fungerar på grundsärskolan, samt 
kunskap om vad som gör eleverna motiverade att lära sig mer om konsumentfrågor. Detsamma 
gällde det filmproducentbolag vi anlitade. Detta kompenserade vi genom att knyta till oss både 
FUB, SPSM och lärare som jobbar med ämnet och målgruppen. Vi jobbade också med 
fokusgrupper under hela projekttiden, vilket gjorde att elever fick komma till tals och lämna sina 
synpunkter, vilket i sin tur påverkade resultatet i rätt riktning. Tack vare att vi köpte in olika 
kompetenser som har erfarenhet från målgruppen och ämnet så kunde vi hitta en rätt nivå på 
materialet.   
 
Det vi förvånades över i resultatet var att endast 36 procent av de som beställt DVD-filmen 
undervisar i Hem- och konsumentkunskap i årskurs 7-9 på grundsärskolan. 64 procent av de 
som beställt filmen undervisar för andra elevgrupper än vad materialet är framtaget för. 
Detta tyder på att lärarna bedömer att Helt rätt kan användas för anda målgrupper än 
huvudmålgruppen, något som också förstärks i enkäten där cirka 70 procent höll med om 
detta.  Det kan också tyda på att det inte finns så stort utbud av utbildningsmaterial för 
gymnasiet, vuxenskolan och för nyanlända.  
 
Slutresultatet och dess effekter är ofta det som ska mätas och utvärderas. I det här projektet så 
lärde vi oss massor under resans gång och det är svårt att mäta. Vi hade inte kunnat tafram Helt 
rätt! utan hjälp av FUB, SPSM eller alla engagerade elever och lärare.  
 
Eftersom Konsumentverket inte har tagit fram något utbildningsmaterial för grundsärskolan 
tidigare, har mycket tid gått till research och planering. Detta område har hittills varit mycket av 
obruten mark och en lärprocess både för oss på Konsumentverket och övriga inblandade. 
Lärandet från detta arbete ser vi som en kompetensutveckling som inte bara kommer detta 
arbete till godo utan kan ses i ett vidare sammanhang där lärdomar om målgruppen får betydelse 
för annat framtida arbete både hos oss och andra. Särskoleeleverna på Häggviks gymnasium som 
involverades under filminspelningen lärde sig mycket genom att och vara en del av en 
filmproduktion. De hjälpte till att rodda casting, greenroom och fika vid filminspelningen på sin 
skola eftersom det kom elever från andra skolor som ville provfilma för att få en huvudroll. 
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Vår ambition till en början var att tillmötesgå lärarnas önskemål om att paketera 
utbildningsmaterialet digitalt, likt en e-utbildning. Tyvärr hade vi inte möjlighet att göra 
detta. 
 
Två av filmavsnitten kommer hösten 2016 kännas inaktuella, eftersom det visas kontanter i bild. 
Vi kände tyvärr inte till vid filminspelningen våren 2014 att Riksbanken planerade att byta ut alla 
sedlar och mynt.  
 
Under vårt arbete med planering, produktion och lansering av ett undervisningsmaterial för 
grundsärskolan har vi sett att det finns ett stort behov av målgruppsinriktade läromedel i hem- 
och konsumentkunskap för grundsärskolan och förmodligen också för elever som går på 
gymnasiesärskolan och vuxensärskolan. Samtidigt vet vi att det är få aktörer på marknaden som 
gör utbildningsmaterial i hem- och konsumentkunskap för grundsärskolan. Vi ser att det finns en 
risk att den här gruppen inte får rätt förutsättningar för att kunna göra medvetna aktiva val. Helt 
rätt fyller ett litet behov, men det behövs både en större bredd och ett större djup när det gäller 
undervisningsmaterial för målgruppen. Personer med utvecklingsstörning är särskilt utsatta och 
sårbara i vissa konsumentsituationer och i takt med den ökande digitaliseringen kommer det att 
ställas större och större kognitiva krav på oss konsumenter. Därför är det extra angeläget att det 
finns bra förutsättningar att jobba med konsumentfrågor i skolan, och det behöver satsas mer 
resurser på elever som går i särskolan.  
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5 Resenärers rättigheter 

5.1 Delmål och inriktningsmål för resenärers rättigheter 
Inriktningsmål: Transportsystemet utformas så att det är användbart för personer med 
funktionsnedsättning. 
 
Konsumentverkets delmål 4: Fler resenärer med funktionsnedsättning ska känna till sina 
rättigheter när det gäller ledsagning på tåg jämfört med 2011. 
 
Konsumentverkets delmål 5: Fler resenärer med funktionsnedsättning ska veta vart de ska 
vända sig om de inte får del av sina rättigheter när det gäller ledsagning på tåg jämfört med 
2011. 

5.2 Bakgrund och problembeskrivning 
Konsumentverket bedriver tillsyn över flera olika lagar på konsumentområdet. Sen slutet på 00-
talet har vi också tillsyn över passagerares rättigheter inom flyg-, tåg- båt, och bussområdet16. 
När Konsumentverket fick uppdraget om att ta fram delmål för funktionshinderpolitiken 2012 
hade vi dock endast tillsyn över tågpassagerares rättigheter. Vi hade bara fått in några enstaka 
anmälningar om rättigheter på tåg för resenärer med funktionsnedsättning. Genom dialog med 
funktionshinderrörelsen fick Konsumentverket kännedom om att det fanns stora problem när det 
gällde bland annat ledsagning och tillgång till information. Många resenärer med 
funktionsnedsättningar valde att inte resa kollektivt och få kände till sina rättigheter. För att 
Konsumentverket skulle få en bild av vilken typ av problem det handlade om och var problemen 
fanns var det viktigt att få in anmälningar. Vi bedömde att det fanns ett informationsbehov om 
rättigheterna och att vi hade stora möjligheter att förbättra informationen till resenärer med 
funktionsnedsättningar. Vid den tidpunkten saknade Konsumentverket dessutom nödvändiga 
sanktioner för att kunna bedriva en effektiv tillsyn, vilket ytterligare stärkte behovet av att få in 
fler anmälningar 

5.3 Genomförda insatser 
Under 2012 startade vi upp arbetet genom att bland annat träffa företrädare för De 
handikappades riksförbund (DHR), Dövas riksförbund (SDR) och Synskadades riksförbund 
(SRF). Syftet var att få deras synpunkter på vilket informationsbehov som fanns och tips på hur 
informationen skulle spridas på bästa sätt. 
 
I januari 2013 tog Konsumentverket initiativ till ett möte med Samtrafiken. Under våren 2013 
färdigställdes broschyren ”Dina rättigheter som tågresenär”17. Den spreds via de kanaler vi 
identifierat, bland annat ett 30-tal tidskrifter som riktar sig till personer med 
funktionsnedsättningar och pensionärer. Broschyren togs även fram på punktskrift, Daisyformat 
och som teckenspråksfilm. I juni 2013 tog Konsumentverket initiativ till ett möte med Jernhusen, 
som är förvaltare av 55 järnvägsstationer i Sverige och anordnar också ledsagningen på de flesta 

                                                             
16 EU-förordningar  
17 Konsumentverket 2013 
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av dessa. Vi informerade om vårt tillsynsarbete samt om vårt arbete med broschyren. Hösten 
2013 träffade Konsumentverket NUFT (Nätverket unga för tillgänglighet) för att presentera vårt 
material, få hjälp med att sprida information om rättigheterna och få synpunkter på vårt arbete.  
Under 2014 deltog Konsumentverket på två möten med Trafikverkets Råd för tillgänglighet och 
användbarhet för personer med funktionsnedsättning (RTAF). Vi träffade också Samtrafiken i 
syfte att utbyta erfarenheter och inhämta information om situationen för resenärer med 
funktionsnedsättningar. I slutet av året träffade vi Diskrimineringsombudsmannen i syfte att 
samordna kommunikationsinsatser gällande den nya lagstiftningen om bristande tillgänglighet 
som en form av diskriminering.  
 
I april 2015 gjorde Konsumentverket en enkätundersökning om tågresor till webbpanelen 
RIVkraft som består av personer med funktionsnedsättningar18. Resultatet visade att många 
tvekar inför tågresan och att många inte känner till sina rättigheter. Information om resultatet 
från undersökningen spreds i november via ett pressmeddelande från Konsumentverket. Syftet 
med pressmeddelandet var framförallt att nå ut till resenärer med funktionsnedsättningar, för att 
öka deras kännedom om Konsumentverkets ansvar för frågorna. Pressmeddelandet publicerades 
på Konsumentverkets webbplats och spreds också till samtliga funktionshinderförbund och till 
deras respektive tidningsredaktioner.   
 
Under tiden för regeringsuppdraget har Konsumentverket informerat och diskuterat 
passagerares rättigheter i verkets eget funktionshinderråd. Genom rådets medlemmar har 
informationen i även spridits denna väg till funktionshinderorganisationer.  
 
I maj 2015 startade Konsumentverket ”Hallå konsument” en helt ny vägledningstjänst via webb, 
telefon och chatt för konsumenter om konsumentfrågor. I samband med detta publicerades nya 
artiklar om resenärers rättigheter och även om de särskilda rättigheter som finns för personer 
med funktionsnedsättning när det gäller att resa med buss, tåg, båt och flyg.  

5.4 Resultat 

 Resultat från informationsinsatser 5.4.1
Konsumentverket har under strategiperioden genomfört två informationssatsningar för att öka 
kännedomen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i samband med resor. Den 
första informationsinsatsen gjordes 2013, då vi tog fram och spred en broschyr om rättigheter om 
tågresor för personer med funktionsnedsättning. Drygt 900 broschyrer har skickats ut efter 
beställning och cirka 400 har delats ut i olika sammanhang. Under 2014 fick Konsumentverket in 
några enstaka anmälningar gällande tågresor från personer med funktionsnedsättningar, troligen 
tack vare den informationsinsats vi genomförde. Anmälningarna som kom in ledde dock inte till 
någon åtgärd från vår sida. 
 
Den andra informationsinsatsen genomfördes i november 2015 då Konsumentverket publicerade 
ett pressmeddelande för att uppmärksamma de problemen som många resenärer med 
funktionsnedsättning upplever i samband med tågresor. Pressmeddelandet refererade till den 
undersökning vi gjorde till RIVkraft våren 2015 (se nedan).  Det spreds också till 
funktionshinderorganisationer och pensionärsorganisationer och deras redaktioner. 
                                                             
18 Konsumentverket 2015b 
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Konsumentverket uppföljning av genomslaget i massmedia visar att TT och minst 35 
dagstidningar publicerade pressmeddelandet/en kort artikel om ämnet. En handfull inlägg 
gjordes i sociala medier. I vår uppföljning såg vi också att åtminstone fem 
funktionshinderorganisationer (Afasiförbundet, Personskadeförbundet, Unga rörelsehindrade, 
Reumatikerförbundet och Neuroförbundet) publicerat artikeln på sin webbplats.  
En uppföljning av besöksstatistiken på vår egen webbplats där vi har information rättigheter för 
resenärer med funktionsnedsättningar visar på väldigt få besök. Så även om vi fått en viss 
spridning av pressmeddelandet, så är det inte många som besökt vår webbplats och läst mer om 
rättigheterna. Informationsinsatserna under 2015 resulterade inte heller i några anmälningar till 
Konsumentverket. 

 Resenärers upplevelser av tågresor 5.4.2
Konsumentverket genomförde våren 2015 en undersökning till Myndigheten för delaktighets 
webbpanel RIVkraft, som består av personer med olika funktionsnedsättningar. Syftet var dels 
att få veta vilka problem som finns i samband med tågresor, särskilt inom de områden där 
Konsumentverket har ett tillsynsansvar. Syftet var också att få en bild av om man känner till sina 
rättigheter inom reseområdet. Enkäten besvarades av 1371 personer och resultatet visar att: 
 
63 procent av de som åker tåg regelbundet, svarar att det är viktigt att få information om 
tillgängligheten på tåget inför en tågresa. Samtidigt är det 40 procent som anser att det är svårt 
att hitta den här typen av information inför en tågresa. Det är relativt vanligt att man känner en 
osäkerhet inför tågresan. Vi ställde frågan till både de som reser regelbundet och de som aldrig 
reser och 33 procent svarade att de känner en osäkerhet gällande om tågen är tillgängliga och 
kommer att fungera för dem. 26 procent saknar hjälp på stationen och 21 procent saknar hjälp på 
tåget. På nästa sida visas samtliga svar på den frågan. 
 
  



 30 (34) 
 

 

Upplever du något av dessa problem eller hinder när du vill resa med tåg? 
Här kan du ge flera svar. 

 
 
Diagram 8. Upplevda problem i samband med tågresa 
 
25 procent av de som åker tåg regelbundet anser att det är svårt att köpa biljett på egen hand. 
Och vid det senaste biljettköpet var det 13 procent som fick hjälp av någon annan person med att 
köpa sin biljett. 
 
När det gäller ledsagning på tågstationer är det cirka 10 procent av de som åker tåg regelbundet 
som använt sig av ledsagning mer än 1 gång senaste året och 75 procent av dessa är nöjda med 
ledsagningen. På frågan om vad som kan bli bättre med ledsagningen, var det vanligaste svaret 
”bokning och beställning av ledsagning” följt av ”mer flexibel ledsagning” och ”bättre på att passa 
tider”. 
 
38 procent svarade att de känner till sina rättigheter inom tågområdet. De flesta har fått 
information om rättigheterna av en förening, följt av massmedia och vänner/familj.  
 
Alla personer har samma rätt att resa med tåg. Om du behöver hjälp för att klara av din 
resa ska tågföretaget ge dig assistans. Du ska kunna få information om tillgängligheten 
på tåget. Det kan till exempel vara hur du ska ta dig på och av tåget, och vilka 
hjälpmedel som finns ombord på tåget.  
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Vet du om att du har rätt att få hjälp, om du behöver det, när du ska åka tåg?  
 

 
 
Diagram 9. Kännedom om rättigheter på tåg 
 
Få anmälningar har inkommit till Konsumentverket och anmälningarna har inte ökat efter 
informationsinsatserna. År 2014 inkom 4 anmälningar och 2015 inkom inte några anmälningar. 
Konsumentverket har små möjligheter att mäta eller följa upp vad det låga antalet beror på.  

5.5 Reflektion och analys  
Eftersom Konsumentverket inte gjorde någon nollmätning när det gäller resenärers rättigheter är 
det svårt att bedöma om vi nått eller närmat oss våra delmål om att kännedomen om 
rättigheterna på tåg ska öka och att man i högre utsträckning ska veta vart man ska vända sig 
för att få del av sina rättigheter. Vi hade en förhoppning om att våra två informationsinsatser 
skulle innebära att vi fick in fler anmälningar och fler frågor till Konsumentverket än tidigare. 
Vår förhoppning var också att anmälningarna kunde ge oss vägledning i vilka som är de stora 
problemen för resenärer med funktionsnedsättning och vi trodde att antalet anmälningar kunde 
vara ett mått på om kännedomen om rättigheterna har ökat och att man vet vart man ska vända 
sig. Tyvärr fick vi bara in några enstaka anmälningar från resenärer med funktionsnedsättning 
när det gäller tågresor efter den första informationsinsatsen, och inte några anmälningar alls 
efter den andra. Detsamma gällde de andra trafikslagen. Däremot verkar resenärerna vara mer 
benägna att göra anmälningar till DO (Diskrimineringsombudsmannen), som fått in flera 
anmälningar när det gäller bristande tillgänglighet i samband med resande. 
 
Vi har tagit upp frågan om varför det är svårt att få in anmälningar med vårt funktionshinderråd. 
Synskadades riksförbund menar att deras medlemmar inte är motiverade att göra anmälningar, 
på grund av att man inte tror att det kommer att leda till någon åtgärd eller förändring.  
 
När det gäller inriktningsmålet är det tveksamt om vårt arbete har lett till att transportsystemet 
har blivit mer användbart för personer med funktionsnedsättning under de senaste åren. Vi har 
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en regelbunden dialog med företagen som berörs av de lagar och förordningar vi har tillsyn över 
och kan tillskriva företag som inte följer de bestämmelser som finns. Under flera år hade 
Konsumentverket inga sanktionsmöjligheter, men genom lag (2014 :1344) med kompletterande 
bestämmelser till EU:s tåg-, fartygs- och busspassagerarförordningar19 gavs vi möjlighet att 
meddela förelägganden då bolag inte följer passagerarförordningarna. När det gäller rättigheter 
för resenärer med funktionsnedsättningar har vi dock inte sett behov av att påtala några brister 
eller använt oss av några sanktioner. Fler anmälningar skulle göra det lättare för oss att agera 
mot de företag som inte lever upp till kraven. Enligt bland andra Synskadades riksförbund finns 
det dock en låg tilltro till att anmälningar om missförhållanden leder till att det blir förändringar 
och eller förbättringar.  
 
Konsumentverkets bedömning är att det fortfarande finns faktorer som gör att många personer 
med funktionsnedsättning avstår att resa med tåg och annan kollektivtrafik. Vår undersökning 
till panelen RIVkraft visar att många resenärer uppger att det är viktigt att få information inför 
en resa (63 procent), samtidigt som många (40 procent) har svårt att hitta den information man 
behöver för att kunna genomföra en resa. Många litar inte heller på att man kommer att få den 
hjälp man har rätt till i samband med själva tågresan. Det verkar också finnas en bristande tillit 
till om tillgängligheten i fråga om hissar med mera kommer att vara det som utlovats. När det 
gäller ledsagning/assistans i samband med tågresa är de allra flesta som använder ledsagning (75 
procent) nöjda med tjänsten. Samtidigt visar svaren att det finns stora variationer i landet när det 
gäller kvaliteten på ledsagningen och många har förslag på hur ledsagningen kan bli bättre.  
 
Konsumentverket hade i början av strategiperioden en dialog med 
funktionshinderorganisationernas om hur vi på bästa sätt kan nå ut till deras medlemmar med 
information. Vi har i båda informationsinsatserna fått hjälp av dem att sprida information till 
deras medlemsorganisationer/medlemmar.  I den uppföljning vi gjort är det dock svårt att 
bedöma i vilken omfattning detta verkligen gjordes. Och även om organisationerna spridit 
informationen, så är det inte alla medlemmar som läser den informationen som organisationen 
publicerar. Alla personer som har en funktionsnedsättning är dessutom inte heller med i en 
funktionshinderorganisation. Det kan vara några förklaringar till varför det är svårt att nå ut till 
resenärerna. En annan svårighet är att många som förmodligen har rätt att få del av rättigheterna 
inte identifierar sig som ”funktionshindrade”. Det kan till exempel gälla äldre personer som fått 
nedsatt syn eller begränsad rörelseförmåga sent i livet. En förhoppning inför framtiden är att 
operatörerna själva ser till att informera resenärerna om de rättigheter de har och hur man kan få 
del av dem. 
 
Konsumentverket anser att ett mer omfattande samarbete mellan flera myndigheter, bland annat 
Konsumentverket, Transportstyrelsen och Trafikverket kunde ha underlättat arbetet med 
delmålen. Myndigheterna arbetar mot samma inriktningsmål, våra respektive tillsynsansvar 
ligger nära varandra och vi har tillsyn över samma näringsidkare. Det hade också varit lämpligt 
att samarbeta kring en gemensam nollmätning och uppföljning av delmål och inriktningsmål, 
samt göra gemensamma informationsinsatser för att nå ut till resenärerna. Särskilt med tanke på 
svårigheterna att få in anmälningar och den osäkerhet som finns hos resenärerna om vart man 
ska vända sig för att få hjälp eller göra en anmälan. 
 

                                                             
19 Justitiedepartementet 
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6 Avslutande kommentarer om delmålsarbetet 
 
Konsumentverket har haft en varierande framgång i arbetet med delmålen och 
sammanfattningsvis har vi egentligen bara med rimlig säkerhet nått ett av de fem delmål mål vi 
hade i uppdrag att arbeta mot. Detta behöver dock inte nödvändigtvis innebära att vi inte har 
lyckats med vårt arbete. Det kan snarare bero på att vi inte har tillräckligt bra mätmetoder för att 
följa upp målen och det kan också bero på att målen inte var tillräckligt bra formulerade och/eller 
möjliga att följa upp. 
 
Det kan också vara så att vårt arbete har gjort nytta på andra områden än just det som själva 
delmålet handlade om. Till exempel kan vi se att undervisningsmaterialet Helt rätt verkar 
användas av andra målgrupper förutom den målgrupp som det var avsett för.  
 
Ett problem/svårighet som varit gemensam för alla delmålen är att kunna ta fram bra underlag 
för att kunna fånga problem och eller förutsättningar. Detta gäller framför allt kvantitativa 
underlag som kan ge en rättvisande bild av omfattningen och karaktären på de problem som de 
funktionshindrade möter i sin vardag. Detta har i sin tur inneburit att det varit svårt att veta var 
vi ska lägga vårt fokus och hur vi ska utforma våra åtgärder. I de fall vi gör egna 
konsumentundersökningar och har funktionsnedsättning som indelningsgrund blir underlaget 
ofta för litet för att kunna dra några säkra slutsatser. Vi har inom ramen för delmålsarbetet haft 
möjligheten att använda oss av panelen RIVkraft för att ställa frågor till personer med 
funktionsnedsättning, vilket har varit värdefullt. Panelen har dock också sina begränsningar. Vi 
vill betona vikten av att det finns tillgång till bra kunskapsunderlag för att på ett målinriktat och 
effektivt sätt kunna arbeta med frågor rörande funktionshinder och tillgänglighet. Här kan 
Konsumentverket göra egna insatser, men det krävs också att andra aktörer bidrar för att det 
bildas en gemensam kunskapsgrund. 
 
Det som varit positivt under strategiperioden är de samråd vi har och har haft med 
funktionshinderorganisationerna, främst genom vårt funktionshinderråd. Rådet bidrar med 
värdefull kunskap och hjälper oss att identifiera konsumentproblem och situationer där 
konsumenter med olika funktionsnedsättningar är särskilt sårbara och utsatta. Vi kommer i vårt 
fortsatta arbete med funktionshinderfrågor att utveckla samverkan ytterligare genom vårt 
funktionshinderråd. 
 
Avslutningsvis vill vi framhäva vikten av samverkan mellan myndigheter som jobbar inom 
angränsande områden. Vi tror att vi har mycket att vinna på att samarbeta både när det gäller att 
ta fram statistik och fakta, att göra informationsinsatser och gemensamma tillsynsinsatser. 
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