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Undersökning av tillgängligheten vid valet 2014  

I den här texten sammanfattar vi resultaten av en undersökning 

som Myndigheten för delaktighet har gjort. 

Undersökningen handlar om tillgängligheten vid valet 2014. 

Texten är skriven på lättläst svenska. 

Här förklaringar 

till några av orden i texten. 

Tillgänglighet, tillgänglig =  

något som är tillgängligt är anpassat  

så att personer med funktionsnedsättningar enkelt kan använda det.  

Det kan till exempel behövas en ramp  

för att ett hus ska bli tillgängligt  

för personer som sitter i rullstol.  

Det kan också behövas lättläst information  

för att alla ska förstå en text. 

Val-lokal = huset som människor går och 

röstar i. Kallas också för röst-lokal. 

Val-sedlar = papperslapparna som du lämnar 

 in din röst på. 

Kort sammanfattning 

Målet med undersökningen var att ta reda på  

om val-lokalerna i Sverige är tillgängliga  

för personer med olika funktionsnedsättningar. 

Det är viktigt för att alla ska kunna rösta 

på lika villkor. 

Vi undersökte tillgängligheten genom att besöka lokalerna.  

Vi lät också personer som har en funktionsnedsättning  

svara på frågor. 

Undersökningen visar att det finns flera brister i tillgängligheten.  

De flesta problemen handlar om information. 
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Nästan hälften av personerna i undersökningen  

tycker att det finns problem med val-sedlarna. 

Den fysiska tillgängligheten i lokalerna är oftast bra.  

Tack vare undersökningen vet vi  

vilka förbättringar som behövs till nästa val.  

Sist i texten hittar du några exempel  

på vad som behöver göras nu.  

Vad finns det för problem? 

I många val-lokaler finns det brister.  

Men de flesta problem är små och skulle vara enkla att få bort. 

Det är inte så många lokaler som har stora problem. 

De vanligaste problemen handlar om val-sedlarna.  

Nästan hälften av personerna som svarade på undersökningen 

har haft problem med val-sedlarna. 

Till exempel kan val-sedlarna vara svåra att nå från en rullstol.  

Eller så är de svåra att förstå.  

Ett annat problem är skyltar och symboler 

som är svåra att se eller läsa. 

Vad var bra? 

Den fysiska tillgängligheten är bra  

i nästan alla val-lokaler. 

Det går bra att komma in  

utan att använda trappor.  

Och dörrarna är breda  

så att det går att komma in med rullstol. 

Men tillgängligheten kan fortfarande bli bättre. 

Informationen om valet kan bli bättre 

Tillgänglighet behövs inte bara i val-lokalerna. 

Det är också viktigt att få bra information före valet. 

Bara hälften av personerna som svarade på våra frågor  

tycker att informationen om valet är tillgänglig. 

Det betyder att många tycker att informationen är svår att förstå  

eller svår att få tag på. 

Det gäller informationen från både 
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myndigheter, teve, tidningar och de politiska partierna.  

Informationen före valet måste bli bättre. 

Man måste få tydlig information om politiken 

för att man ska kunna göra ett bra val.  

Våra förslag 

Myndigheten för delaktighet har flera förslag  

på hur tillgängligheten kan bli bättre till nästa val.  

Det här är våra förslag: 

 Förbättra informationen före valet 

Det behövs mer tillgänglig information  

från myndigheter, kommuner, teve, tidningar och partier. 

 Förbättra kunskapen hos personerna som ansvarar för valen 

Genom att informera om vad som kan orsaka problem 

kan vi slippa onödiga hinder i val-lokalerna. 

 Förbättra val-sedlarna 

Val-sedlarna måste bli tydligare.  

Det ska vara lätt att själv se att man har röstat som man ville. 

Man ska kunna rösta själv 

utan att få hjälp av någon annan. 

 Undersöka tekniska hjälpmedel 

Någon behöver undersöka hur teknik kan användas  

för att hjälpa personer med funktionsnedsättningar när de ska rösta. 


