
Kom fram



Städer är sällan tillräckligt anpassade för rörelsehindrade människor. Trappor, 
höga kanter och jobbiga backar utgör alla hinder som begränsar rörelsehindrades 
vardag och förminskar möjligheten att leva ett självständigt och spontant liv. Att 

öka tillgängligheten är viktigt eftersom det bidrar till känslan av att klara sig själv, 
något som är viktigt för ungdomar.



RBU introducerar Kom fram, en app som 
belyser hinder och visar vägar runt platser 
som inte är framkomliga för rörelsehindrade. 

Datan över de hinder som rapporteras in 
samlas och används i opinionsbildande 
syfte.



Syfte
Att skapa möjligheter till ett självständigt liv, öka kännedomen för RBU 

samt driva opinion. Vi vill också synliggöra problemet för allmänheten och 
samtidigt lösa vardagsproblem för rörelsehindrade människor.



Vem som helst kan rapportera 
in hinder i staden.



Förutom att markera ut hinder kan 
användare även planera sin färdväg via 
Kom fram. Appen räknar ut hinderfria 
vägar i staden och underlättar på så sätt 
vardagen för rörelsehindrade. Kom fram 
finns tillgänglig för alla mobila enheter, 
inklusive Google Glass, vilket ökar 
användbarheten ytterligare.



Kom fram synliggör alla 
stadens hinder





Kampanjsajt



Kampanjsajtens syfte är att belysa problemet med hinder i staden för 
allmänheten samt bedriva opinionsbildande aktiviteter.

Den totala sträckan som appens 
användare tvingats går i omvägar 
används som verktyg för att påverka 
beslutsfattare.



Mediapitch



Kampanjen pitchas mot media, först till internationella teknikmedier för att 
skapa trovärdighet, sedan till svensk press för att bygga kännedom för RBU. 

Debatten om rörelsehindrades situation lyfts upp och Kom fram skapar visuellt 
och konkret innehåll att använda i framtida opinionsbildande arbete.



Med hjälp av kampanjen får RBU chansen att nå 
ut till sin kärnmålgrupp i svensk media.



Kampanjen uppmanar till debatt och når ut till 
opinionsbildare via ledarsidor.



Allmänheten får tack vare Kom fram upp ögonen för 
rörelsehindrades situation och kan på ett enkelt sätt bidra 
till en förbättrad situation genom att använda appen.



Kom fram och RBU skapar inte bara möjligheter till ett 
självständigt liv för rörelsehindrade – de förändrar även synen 

på stadsmiljöns tillgänglighet hos hela befolkningen.



Samarbete med Google
I nästa steg används alla de hinder som samlats in i appen för 
att skapa ett samarbete med Google. Ett nytt läge läggs till i 
Google Maps där funktionaliteten av Kom fram adderas.



Samarbetet med Google genererar 
pressklipp i internationella medier.



Kom fram


