
Tillgänglighet med hållbara trafikslag - för alla!
ISEMOA:s tillgänglighetsrevision för arbetet framåt på alla nivåer

 

Hur kan din organisation få mer fart på tillgänglighetsar-

betet? Hur kan ni få till det strategiska helhetsgreppet som 

tillgänglighetsfrågan verkligen förtjänar? ISEMOA:s till-

gänglighetsrevision utvärderar och förbättrar arbetet med 

tillgänglighet för gång-, cykel- och kollektivtrafik på både 

övergripande och detaljerad nivå. Verktyget har visat sig 

vara mycket användbart för kommuner, regioner och andra 

offentliga myndigheter i deras strävan att bli mer effektiva 

och systematiska när det gäller tillgänglighet och hållbar 

mobilitet för alla.

Makro - övergripande 
planeringsförutsättningar, t ex 
avstånd, restid, lokalisering och 
utbud (geografisk tillgänglighet)

Mikro - hinderfri utfomrning 
av utemiljöer och kollektivtrafik 
(slarvigt kallat ”kantstensnivå”)

Meso - tillgången till 
och kvaliteten hos de hållbara 
trafikslagen och deras infrastruktur

Trafik | Processer | IT-system 

Makronivå    Övergripande 
planeringsförutsättningar, t ex 
avstånd, restid, lokalisering och 
utbud (geografisk tillgänglighet)

Mesonivå    Tillgången till och 
kvaliteten hos hållbara trafikslag 
och deras infrastruktur

Mikronivå    Hinderfri utform-
ning av utemiljöer och kollektivtra-
fik (slarvigt kallat ”kantstensnivå”)



→ FÖRUTSÄTTNINGAR
Användarnas behov och medverkan, 
Tillgänglighetsläget, 
Lagstiftning och andra förutsättningar

→ POLICY
Policydokument, Ledarskap

→ STRATEGI
Program/handlingsplan, Personal, 
Samarbeten, Budget

→ IMPLEMENTERING
Planering, Utemiljöer/GC, Kollektivtrafik, 
Hela resan, Stödjande åtgärder

→ UPPFÖLJNING & UTVÄRDERING
Effekter, Processen

www.trivector.seLund | Göteborg | Stockholm 

Varför ISEMOA?
Det finns idag relativt god kunskap om hur vi ska ut-
forma utemiljöer och kollektivtrafik så att de är använd-
bara för alla. En utmaning ligger dock i hur vi arbetar 
med frågan på ett effektivt och systematiskt sätt och 
hur vi beaktar tillgänglighet på övergripande, strategisk 
planeringsnivå. Här kan ISEMOA hjälpa till genom att:
E  Ge inspiration och vägledning till förbättring
E  Peka ut styrkor och svagheter i arbetet
E  Etablera ett helhetsgrepp om tillgänglighet
E  Lyfta frågan på agendan och öka medvetenheten
E  Skapa möjlighet till förbättrad samverkan med aktörer
E  Hjälp att komma igång och vidare – i rätt riktning! 

Helhetsgrepp om tillgänglighetsfrågan!
Tillgänglighet handlar om att utforma utemiljöer och 
kollektivtrafik för alla. Men också om övergripande 
planeringsförutsättningar – att det inte är för långt att 
gå till affären. ISEMOA tar ett brett grepp om tillgäng-
lighet genom att studera tillgänglighetsarbetet på tre 
nivåer (makro, meso och mikro).

Revisionen av arbetsprocessen – i dialog med 
aktörer
ISEMOA ser tillgänglighetsarbetet som en process. 
Alla delar i denna process måste fungera för att arbetet 
ska drivas framåt och ge resultat.
 ISEMOA:s tillgänglighetsrevision genomförs till 
stor del i dialogform genom möten mellan de aktörer 
som på olika sätt är involverade i arbetet. Revisionen 
leds av en revisor – här hjälper vi gärna er.
 Under revisionen hjälper vi er att utvärdera tillgäng-
lighetsarbetet genom ett antal processfrågor. Genom 
ett antal tillgänglighetsindikatorer ges även en bild av 
det faktiska tillgänglighetsläget. Utifrån de styrkor och 
svagheter som framkommer, formulerar vi tillsammans 
en handlingsplan för hur arbetet kan förbättras.

För dig som vill veta mer
Vill du veta mer om ISEMOA och hur vi kan hjälpa er i 

arbetet med tillgänglighet och hållbar mobilitet för alla?

Hanna Wennberg (Lund)  010-456 56 08

Eller mejla till oss på förnamn.efternamn@trivector.se
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Beprövat ”kvalitetsledningstänk” 
ISEMOA bygger på välkända principer för kvalitets-
ledning, t ex ISO9000-standarder. Dessa principer har 
vi med framgång redan tillämpat genom revisions-
verktyg inom cykelplanering (Bypad) och mobility 
management (MaxQ) samt i Trafiksäkerhetsrevisionen. 
ISEMOA:s tillgänglighetsrevision har utvecklats i 
EU-projektet ISEMOA. Revisionen har genomförts i 
15 städer, kommuner och regioner runt om i Europa – 
däribland Trafikverket Region Syd.

Vem har nytta av ISEMOA?
Alla organisationer som arbetar med tillgänglighet kan 
göra en tillgänglighetsrevison. En kommun eller region 
– eller en kollektivtrafikmyndighet. Det spelar ingen 
roll hur långt man kommit i arbetet. För en organisa-
tion som är i uppstarten av sitt tillgänglighetsarbete är 
revisionen en bra start för att få struktur på arbetet. Om 
man redan gjort mycket ger revisionen möjlighet att 
stanna upp, tänka efter och ta nya kliv i rätt riktning. 
Och för att få med alla på banan. 

Vår erfarenhet
Vi på Trivector har stor erfarenhet från trafikplanering 
med fokus på allas behov, tillgänglighetsanalyser och 
användning av revisioner för att förbättra arbetet. Spe-
cifikt för ISEMOA har vi:
E  varit huvudsakligt ansvariga för utvecklingen av  
 revisionsverktyget inom EU-projektet ISEMOA
E  utbildat 25 revisorer i Sverige och utomlands
E genomfört en tillgänglighetsrevision för Trafik-
 verket Region Syd
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