
 
Tillgänglighetsanpassningar 
Hjälpmedelsbolaget i Norden AB arbetar med tillgänglighetsanpassningar på den 
privata och offentliga marknaden. Våra uppdragsgivare är företag, myndigheter och 
organisationer.  

Från första maj 2018 gäller skärpta regler avseende tillgänglighet för alla svenska 
företag och organisationer, även för de med färre än tio anställda.  

Vad säger lagen? 
Bristande tillgänglighet innebär i diskrimineringslagen att en person med  
funktionsnedsättning missgynnas genom att en verksamhet – till exempel en  
arbetsplats, ett hotell eller en affär – inte genomför åtgärder som är skäliga för att 
personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna 
funktionsnedsättning. Att missgynnas handlar förenklat sagt om att behandlas 
orättvist, att gå miste om något eller försättas i ett sämre läge. 

Vilka tillgänglighetsåtgärder kan det handla om? 
Exempel på åtgärder kan vara att erbjuda hjälpmedel som någon behöver för  
att kunna delta i utbildning eller arbeta, att jämna ut trösklar till och i lokalerna eller 
att läsa upp en meny på en restaurang för den som behöver.  

Det handlar om att en person med funktionsnedsättning ska kunna få del av den 
aktuella verksamheten eller lokalen, även om det inte kan ske på exakt samma sätt 
som för andra. 

Vilka omfattas av bestämmelsen? 
Den som har en funktionsnedsättning har rätt att ställa vissa krav på tillgänglighet, 
bland annat på jobbet, i skolan, inom hälso- och sjukvården samt i butiker, lokaler 
och på restaurang. Den som ansvarar för en verksamhet – till exempel en 
arbetsgivare eller en butiksägare – ska vidta skäliga åtgärder för att göra sin 
verksamhet tillgänglig för en person med funktionsnedsättning. 

”Vårt uppdrag - förenkla din vardag” 
Hjälpmedelsbolaget hjälper företag och organisationer att göra riskbedömningar, 
analyser, åtgärdsplaner, tillhandahålla utbildning och leverera dokumentation.  

Om verksamheten har behov av att avhjälpa tillgänglighetshinder eller genomföra 
anpassningar av sina lokaler har Hjälpmedelsbolaget i Norden AB avtal med 
Sveriges ledande hjälpmedel- och tillgänglighetsföretag och erbjuder allt från 
produkt till färdig installation. 

Vi vill förenkla din och 1.538.200 personers vardag genom ett aktivt och 
förebyggande tillgänglighetsarbete.  

Välkommen att kontakta oss. 


