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Styrk tilgængeligheden til events 

Guide med fokus på at inkludere personer 
med funktionsnedsættelse 

Omfavn forskelle  
– inkluder flere



QUICK GUIDE 
Sådan kan events gøres tilgængelige

Tænk tilgængelighed fra start
Tilgængelighed er et mindset og skal indgå fra start. 
Overvej eventet fra ankomst til afslutning. Er det 
tilgængeligt for mennesker med alle typer af 
funktionsnedsættelse? 

Find en god lokation
Overvej fra start hvilken lokation, der giver jer de bedste 

betingelser for et let tilgængeligt event (fx transport-
muligheder, parkeringsforhold og niveaufri adgang).

Kommuniker tydeligt
Giv deltagere mulighed for at forberede deres 
deltagelse. Kommuniker gerne i billeder og video 
(fx om parkeringsforhold, ramper og toiletforhold). 
Er al information tilgængelig inden eventet?

Overvej indretningen
Interiør i forskellige størrelser (fx stole, borde, bar og 

garderobe) gør jeres event tilgængeligt for flere.  
Skab plads til, at kørestolsbrugere kan passere

frit, og husk at give plads til frit udsyn. 

Skab trygge rammer
Understøt muligheden for at trække sig tilbage ved
større events. Godt værtskab og medarbejdere
dedikeret til at sprede information gør eventet
tryggere og mere tilgængeligt.
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Planlægning

Et stærkt afsæt inviterer til deltagelse
Ved planlægning af events kan tilgængelighed tænkes i tre faser, hvor I med fordel kan 
være særligt opmærksomme: før, under og lige efter et afsluttet event. Formålet med 
punkterne herunder er ikke at belyse alt detaljeret, men at sætte fokus på de områder, 
hvor I skal være særligt opmærksomme. Vi opfordrer derfor til, at I selv tænker videre 
over de konkrete, udfordringer og løsningsmuligheder for jeres specifikke event. 

Tænk tilgængelighed ind fra starten: Det er vigtigt, at tilgængelighed tænkes ind tidligt 
i planlægningsfasen fremfor at være et tillæg senere i processen. Gennemgå dit event 
med blik for forskellige kroppe og funktionsnedsættelser.

Overvej lokation
Overvej fra start hvilken lokation, der giver jer de bedste forudsætninger for et
tilgængeligt event (fx parkeringsforhold, niveaufri adgang, ramper, jævne underlag, 
toiletter eller transportmuligheder til/fra eventet). Er der en alternativ lokation, hvor 
det er lettere at afvikle eventet? 

Tydelig kommunikation
Deltagerne skal kende lokationen på forhånd, så de kan forberede deres deltagelse i 
eventet (se de ovenstående punkter). Kommuniker i billeder, film eller et roadmap af 
lokationen. Det gør forberedelsen lettere. Informer også om de problematikker, der 
fortsat eksisterer ift. tilgængelighed. 

Gennemgå event med fokus på tilgængelighed
En gennemgang af eventet ud fra forskellige forhold kan åbne for nye perspektiver og 
kreative potentialer. Hvordan kan eventet tilpasses, så det både favner deltagere, der er 
kørestolsbrugere, ser dårligt, er høje eller lave eller noget helt fjerde?
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Besøg også Copenhagenincommon.kk.dk/til-samarbejdspartnere, hvor 
I kan finde materiale, som kan hjælpe jer videre i jeres planlægning. 
Her er bl.a. links til udlejningsmuligheder og inspiration fra aktører som 
Roskilde Festival og Dansk Live.
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Afvikling 
Gode rammer sikrer menneskelig 
mangfoldighed
Hvordan gøres eventet tilgængeligt for flest muligt? Mennesker er forskellige og har både midlertidige 
og permanente funktionsnedsættelser. Eventet skal gerne være tilgængeligt for fx brugere af kørestol 
og gangstativ, samt mennesker med nedsat hørelse, svækket syn eller psykiske barrierer. Overvej 
nedenstående punkter i jeres planlægning.

Tænk på om de fysiske rammer muliggør deltagelse
Er det muligt for alle at deltage? Overvej fx jævnt underlag, dørtrin 
og behov for ramper. Er der græs, så overvej leje af midlertidig 
gulvbelægning. 

Sørg for at alle kan se og følge med
Overvej områder, hvor der er bedre udsyn for kørestolsbrugere – 
gerne tydeligt markeret med skilte eller farvekodning. Tænk også over 
niveauinddeling, så alle kan se, og sørg for mikrofoner og forstærkning 
af lyd, så alle kan følge med i, hvad der sker på scenen.

Kig på indretning og interiør
Overvej fx hvordan der laves klare passager til kørestolsbrugere, at 
bar og garderobe kan tilgås uanset højde, og at stole og borde findes i 
flere størrelser og kan rykkes rundt, så der kan laves plads til kørestole. 
Husk også at lave plads til de ledsagere, som kørestolsbrugere ofte 
har med.

Gør det let at finde vej
Overvej wayfinding til eventet og sørg for fx at sætte skilte op, der
tydeligt angiver, hvordan deltagerne navigerer rundt til jeres event. 
Arbejd gerne med farvekodning og sørg for stærke kontraster, så 
læsbarheden er god.

Gør information tilgængeligt
Er det let og intuitivt for del tagerne at finde ud af, hvordan eventet 
forløber? Overvej fx medarbejdere i t-shirts, som tydeligt indi kerer, 
at de kan hjælpe og svare på spørgsmål.

Skab tryghed
Ved større events kan det være utrygt for personer med psykiske 
barrierer at deltage. Tænk over, hvordan I skaber tryghed. Overvej fx 
et dedikeret stilleområde, at indlægge korterer pause og at skabe et let 
overblik over udgange om det er let at skabe sig overblik over udgange 
til eventet. 



Afrunding

Involvering viser vejen videre
Hvordan tænker I tilgængelighed ind i afrundingen af jeres event, så alle deltagere får 
en god helhedsoplevelse?

Det opmærksomme personale
Sørg for at personalet er opmærksomme og særligt briefet på tilgængeligheds-
opgaven. Det skaber en bedre oplevelse, når de er imødekommende og fx hjælper 
med at holde døre, kender til udgange med ramper, er orienteret om videre 
transportmuligheder og stiller sig til rådighed for generelle spørgsmål.

Anvis den videre transport
Er det tydeligt kommunikeret, hvordan deltagere kan komme videre fra eventet, når 
det er slut? Er der store menneskeflokke og særlige udfordringer for dem, som har 
funktionsnedsættelser?

Lav en opsamling efter eventet
Hvilke læringer kan I tage med videre til næste event? Havde I fx valgt den rigtige 
lokation? Fungerede jeres tiltag? Mødte I uforudsete behov og udfordringer hos  
deltagerne? Inviter evt. deltagere med til at evaluere.
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Giv det en ekstra tanke…
Når der udvikles og afvikles events, er det vigtigt at have fokus på tilgængelighed, så 
personer med funktionsnedsættelse får mulighed for at deltage på lige vilkår.
 
Øget tilgængelighed øger diversiteten
Ved at have tilgængelighed som præmis og fokus for jeres event, når I en bredere 
deltagerkreds, skaber et stærkere event og bidrager til fællesskab og sammenhængs-
kraft på tværs af menneskelig og samfundsmæssig diversitet.

Det rigtige mindset
Tilgængelighed er et mindset, som bidrager til øget opmærksomhed på inklu sion af 
alle mennesker. Alle bidrag til øget tilgængelighed og ligeværdig deltagelse tæller – det 
er vigtigere at være opmærksom på inklusion og indtænke enkelte af anbefalingerne, 
end slet ikke at gøre noget.

Konkrete værktøjer til arbejdet med tilgængelighed
I denne guide sættes fokus på de vigtigste overvejelser at gøre, når der skal arrangeres 
events i byen. Formålet er, at byens aktører får simple værktøjer og basal viden til det 
videre arbejde med tilgængelighed.

Det er vores håb og ambition, at I med guiden i hånden hjælpes på vej til at gennem-
føre events, hvor tilgængelighed er tænkt ind fra start til slut. 

Denne guide er udviklet til Copenhagen in Common i samarbejde med 
Bevica Fonde. Fokus er, at fremme tilgængelighed til events i forbindelse 
med, at København i 2023-2026 er udnævnt som UNESCO World Capital of 
Architecture.  Principper og rettesnore kan dog anvendes i et langt bredere 
perspektiv. Vi håber, at I vil anvende principperne og bidrage til et samfund 
med øget fokus på tilgængelighed. Find yderligere materiale på 
copenhagenincommon.kk.dk/til-samarbejdspartnere

UNESCO-UIA
World Capital of Architecture
COPENHAGEN 2023

COPENHAGEN
IN COMMON


