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Förord och beskrivning 
av innehåll

Förord
Människor med funktionshinder missgynnas i samhället genom 
att det finns brister i tillgänglighet och användbarhet. 

Diskrimineringskommittén (N 2002:06) ska överväga att införa ett
utvidgat diskrimineringsskydd som ger ett bättre skydd för den typen
av missgynnande.

Av kommitténs direktiv1 framgår följande:

Det är viktigt att de speciella förutsättningar som gäller för 
de olika diskrimineringsgrunderna beaktas i diskriminerings-
lagstiftningen. 

Enligt regeringens mening innebär detta i fråga om diskrimine-
ringsgrunden funktionshinder att utgångspunkten skall vara att
det är mycket angeläget att det finns en lagstiftning som skyddar
mot missgynnande av funktionshindrade som har sin grund i
bristande tillgänglighet såväl i arbetslivet och högskolan som 
på andra samhällsområden.

Kommittén skall därvid analysera vilka former av missgynnande 
på grund av bristande tillgänglighet ett generellt diskriminerings-
förbud skall omfatta och vem som i olika situationer skall bära
ansvaret för olika hinder eller brister i detta hänseende. 

Utgångspunkten för kommitténs arbete skall vara att det skall
finnas utrymme för att i varje enskilt fall göra en bedömning av
vad som kan anses skäligt. Kommittén bör studera lagstiftningen
mot diskriminering av funktionshindrade personer i andra länder,
t.ex. USA och Storbritannien.
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Frågan om tillgänglighet för personer med funktionshinder är komplex
och kräver kunskap om olika funktionshinder samt om olika former
av tillgänglighet och användbarhet. Detta ska knytas an till det arbete
som pågår med att utöka det lagliga skyddet mot diskriminering. 

I syfte att ge Diskrimineringskommittén ett underlag i sitt fortsatta
arbete kring denna fråga har Handikappombudsmannen (HO) åtagit
sig ett uppdrag från kommittén.

Arbetet har bedrivits i projektform där både HO:s jurister och 
medarbetare inom det nationella Tillgänglighetscentret har deltagit 
i arbetet. 

Huvudmålet har varit att ta fram en rapport med ett underlag till
Diskrimineringskommittén som allsidigt redovisar frågor om till-
gänglighet och diskriminering. 

Inom ramen för projektet har delmålen varit att rapporten ska inne-
hålla redovisningar om 

• begreppen tillgänglighet och användbarhet i förhållande till olika
funktionshinder inom angivna samhällsområden

• svenska internationella åtaganden samt EG-rättsliga och svenska
nationella bestämmelser som kan ha betydelse för kommitténs
överväganden om skydd mot diskriminering på grund av bristande
tillgänglighet och användbarhet 

• hur tillgänglighetsfrågan regleras i andra länder, främst USA och
Storbritannien men även i andra länder som kan anses intressanta
i sammanhanget 

• HO:s erfarenheter av bristande tillgänglighet och användbarhet
för personer med funktionshinder av relevans för de angivna
samhällsområdena 

• åtgärder som kan vidtas för att eliminera hinder och brister 
avseende tillgänglighet och användbarhet för personer med
funktionshinder – samt vem som bär och kan bära ansvar för 
hinder och brister i detta avseende.

I arbetet med att ta fram denna rapport har HO haft ett flertal möten
med det tillgänglighetsråd med representanter från handikapp-
organisationerna som ombudsmannen utsett.
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Under arbetets gång har Diskrimineringskommitténs sekreterare och
sakkunniga från regeringskansliet haft insyn och möjlighet att lämna
synpunkter.

Tillgänglig och användbar är två begrepp som ofta används när
människor med funktionshinder kan delta på lika villkor som andra.
I detta dokument använder vi tillgänglig som ett samlande begrepp
för både tillgänglig och användbar.

Härmed överlämnas rapporten Diskriminering och tillgänglighet 
till Diskrimineringskommittén.

Stockholm, September 2004

Lars Lööw
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Beskrivning av innehåll

Bakgrund, sid 17 
Handikappombudsmannen (HO) har fått i uppdrag att lämna ett
underlag till Diskrimineringskommittén som allsidigt belyser frågor
om tillgänglighet och diskriminering. Historiskt sett har människor
med funktionshinder ofta blivit utestängda från stora delar av samhället.

Nuläge – HO:s bedömning ur ett diskrimineringsperspektiv,
sid 29
Diskrimineringsskyddet har sin grund i de mänskliga rättigheterna. 
I Sveriges handlingsplan för handikappolitiken har övergripande
mål, inriktning och prioriterade områden fastlagts. Diskriminerings-
lagstiftningen bör vara ett komplement till andra insatser för att
människor med funktionshinder ska kunna delta på lika villkor. 

Tillgänglighet och användbarhet – begrepp och gällande
rätt, sid 37
Tillgänglig och användbar är två begrepp som ofta används i olika
sammanhang när människor med funktionshinder kan delta på lika
villkor som andra. HO använder tillgänglig som ett samlande begrepp
för både tillgänglig och användbar. Behovet av tillgängliga lösningar
varierar beroende på vilket funktionshinder det handlar om. Inter-
nationell och nationell lagstiftning innehåller ofta krav på tillgänglighet. 

Exempel från omvärlden, sid 97
I andra länder finns diskrimineringsskydd som omfattar bristande
tillgänglighet. Det är framför allt USA, Australien och England som
kommit längst på området. 

Anmälningar till HO, vad upplever medborgarna som 
diskriminering? sid 134
Majoriteten av anmälningarna till HO gäller människor som känner
sig diskriminerade på grund av att tillgängliga lösningar saknas. 

HO:s ställningstaganden, sid 147
För att öka delaktigheten och jämlikheten anser HO att det bör 
finnas ett lagligt skydd mot diskriminering på grund av bristande
tillgänglighet. 
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Sammanfattning av 
HO:s ställningstaganden

Ett tillgängligt samhälle
Målet för handikappolitiken är att människor med funktionshinder
ska få samma rättigheter och möjligheter som alla andra medborgare.
För att personer med funktionshinder inte ska bli missgynnade i
förhållande till andra krävs att hinder och brister i miljön och
omgivningen undanröjs.

Många människor med funktionshinder blir idag utestängda på
grund av att mycket i samhället är otillgängligt. Det visar bland
annat antalet anmälningar till HO där majoriteten handlar om att
människor känner sig diskriminerade på grund av att tillgängliga
lösningar saknas. Lagen om förbud mot diskriminering som bland
annat omfattar varor, tjänster och bostäder innehåller idag inget
skydd mot diskriminering på grund av bristande tillgänglighet. 

För att öka delaktigheten och jämlikheten anser HO att det bör finnas
ett lagligt skydd mot diskriminering på grund av bristande tillgäng-
lighet. Genom ett utvidgat diskrimineringsskydd får människor med
funktionshinder möjlighet att få upprättelse. Lagen kan också verka
förebyggande och leda till att trycket ökar för att göra samhället till-
gängligt för alla.

Vad ska omfattas?
Om diskrimineringsskyddet utvidgas som HO förespråkar kommer
det bli tydligt att det är någons skyldighet att göra något åt bristande
tillgänglighet. Det kan till exempel handla om att bygga en ramp så
att en person med rullstol kan komma in i en affär. Det kan också
innebära att personalen på en restaurang läser upp en meny för en
synskadad gäst.   

Det bör framgå i lagstiftningen att förbudet mot diskriminering även
gäller underlåtenhet att vidta de åtgärder som skäligen kan krävas
för att personer med funktionshinder inte ska missgynnas i för-
hållande till andra. Åtgärderna kan beskrivas som
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• skäliga förebyggande åtgärder som ökar tillgängligheten 

• ansvar att erbjuda stöd, service eller ett likvärdigt alternativ 
i skälig utsträckning. 

HO har i uppdraget från diskrimineringskommittén belyst nedan-
stående områden som till stor del omfattas av EG-rätten. Inom dessa
områden finns ett varierande diskrimineringsskydd för människor
med funktionshinder. Däremot omfattas inte bristande tillgänglighet.
HO:s bedömning är att det varken finns några rättsliga eller prak-
tiska hinder mot att låta följande områden omfattas av skyddet mot
bristande tillgänglighet.

• arbetsmarknadspolitisk verksamhet

• start eller bedrivande av näringsverksamhet

• yrkesutövning

• medlemskap i facket med mera

• yrkesmässigt tillhandahållande av varor, tjänster och bostäder

• socialtjänsten med mera

• socialförsäkringssystemet

• arbetslöshetsförsäkringen

• hälso- och sjukvården

• utbildningsväsendet (undantaget högskoleområdet som redan har
ett skydd)

• värn- och civilplikten.

Det finns även andra områden, som till exempel den offentliga för-
valtningen, där det är lika angeläget att det finns ett effektivt skydd
mot diskriminering av personer med funktionshinder. Utformningen
av kraven måste anpassas till det aktuella samhällsområdet.

Vem är ansvarig?
Huvudregeln bör vara att de som driver en verksamhet har ansvaret
för att vidta skäliga åtgärder för att öka tillgängligheten. Till exempel
måste affärsinnehavare och restaurangägare erbjuda stöd och service
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till kunder med funktionshinder eller kunna erbjuda tillgängliga
alternativ. 

Det kan uppstå situationer där verksamhetsutövaren inte själv kan
råda över hur tillgänglig varan eller tjänsten är. Därför krävs det att
en helhetsbedömning görs av omständigheterna i varje enskilt fall. 

Vad är skäligt?
Utformningen av den nya lagen som HO förordar bör vara så flexibel
att en så kallad skälighetsbedömning görs i varje enskilt fall. Särskilt
viktigt är det att ta hänsyn till den speciallagstiftningen som berör
tillgänglighet. I många fall går det att få stöd av andra bestämmelser
i till exempel bygglagstiftningen som innehåller krav på tillgängliga
lösningar. Annan lagstiftning som rör till exempel hälsa, säkerhet
och kulturhistoriska värden måste också vägas in i bedömningen.
Vad som är möjligt att genomföra – faktiskt och rättsligt – är av-
görande för vilka krav som kan ställas på till exempel ingrepp i den
byggda miljön. 

En annan viktig del i bedömningen är hur stor kostnaden blir för att
öka tillgängligheten. Möjligheterna för en enskild näringsidkare kan
inte jämföras med förutsättningarna för en myndighet eller större
företag att göra sitt utbud tillgängligt för personer med funktions-
hinder. När den ekonomiska bördan blir för betungande kan 
åtgärden inte anses skälig.

Hur verksamheten påverkas av att utbudet blir tillgängligt och vad
det innebär för den enskilda människan måste också tas med i
bedömningen. Det kan inte krävas att varan eller tjänsten genomgår
så genomgripande förändringar att utbudet blir något helt annat än
det som ursprungligen erbjöds. 

Om personen ifråga har personlig assistent eller liknande kan det
påverka vilket stöd affärsinnehavaren behöver erbjuda. Däremot är
det inte rimligt att hänvisa till socialtjänsten istället för att öka till-
gängligheten. 

Hur ska kraven införas?
I England och USA har nya bestämmelser om tillgänglighet införts
successivt. Främst har det berott på att verksamhetsansvariga ska ha
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en rimlig möjlighet att göra verksamheten tillgänglig. Genom att
koppla kraven till annan lagstiftning och göra en skälighetsbedöm-
ning vid varje enskilt fall är behovet om ett successivt införande inte
lika stort. Inom vissa områden kan det finnas behov att successivt
öka kraven. Ett exempel är att högre krav ställs vid inköp av nya
bussar till kollektivtrafiken. 

Invändningar mot skärpta krav
Det främsta argumentet mot skärpta krav är att det skulle innebära
ytterligare ekonomiska bördor för affärsinnehavare och andra som
kan bli skyldiga att göra sina varor och tjänster tillgängliga för
människor med funktionshinder. En annan invändning är att vi
måste ta hänsyn till kulturhistorisk bebyggelse. Dessa argument
måste ställas mot människors rätt till delaktighet och jämlikhet 
som ytterst handlar om mänskliga rättigheter. I varje enskilt fall 
görs en bedömning om vilka åtgärder som kan anses vara skäliga 
att genomföra.  

Ett annat argument mot skärpta krav är att tillgänglighet kan förfula.
Att alla ska kunna använda den befintliga miljön och att varor och
tjänster ska vara tillgängliga och användbara för alla borde vara en
självklarhet. Utmaningen för arkitekter, formgivare och samhälls-
planerare är att skapa tillgängliga och användbara miljöer, tjänster
och produkter som samtidigt är estetiskt tilltalande. 

En annan invändning är att det redan görs tillräckligt för att kom-
pensera människor med funktionshinder och undanröja brister i
omgivningen. En sådan syn strider mot dagens handikappolitiska
inriktning som bygger på att undvika särlösningar och att förebygga
och bekämpa diskriminering. Det har också visat sig att de åtgärder
som gjorts inte varit tillräckliga för att uppnå målen om delaktighet
för alla. Diskrimineringslagstiftningen bör därför vara ett komple-
ment till andra regler och insatser som främjar tillgänglighet för
funktionshindrade. 

Diskrimineringslagen kan innebära en inskränkning av friheten att
bestämma vem man vill ingå i ett avtal med och erbjuda sina varor
och tjänster till. HO:s förslag innebär att den som erbjuder varor 
och tjänster till allmänheten tvingas leva upp till kraven om till-
gänglighet för att inte utestänga människor med funktionshinder.
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Detta, menar HO, skiljer sig inte från att låta näringsidkare uppfylla
särskilt angivna säkerhets- och hälsoföreskrifter.

Vad gäller i arbetslivet och på högskolan?
I lagen om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funk-
tionshinder och i lagen om likabehandling av studenter i högskolan
finns idag krav på tillgänglighet. Vid rekrytering, befodran och
kompetensutveckling är arbetsgivaren skyldig att genomföra skäliga
stöd- och anpassningsåtgärder. Det kan gälla förbättringar av lokaler
men även till exempel förstoringsprogram till datorn eller att anpassa
arbetstiderna efter personen i fråga.

På högskoleområdet är ansvaret begränsat till att göra lokalerna till-
gängliga och användbara för alla sökande och studerande. Det finns
idag ingen motsvarande bestämmelse för övriga samhället i lagen om
förbud mot diskriminering. Detta är något som HO anser behöver
förändras. 

Vinster för alla
Förutom att det förstärkta skyddet som HO förespråkar ökar del-
aktigheten och jämlikheten för människor med funktionshinder kan
det dessutom leda till vinster för samhället i stort. Ökad tillgänglig-
het innebär till exempel mindre riktade insatser för socialtjänsten.
Detta är viktigt inte minst med tanke på att befolkningen blir allt
äldre och mer i behov av tillgängligare lösningar. Många gånger är
det som är tillgängligt för personer med funktionshinder även till
fördel för alla. Avfasade trottoarkanter och tillgängliga bussar är bra
för dem som har barnvagn och en dörröppnare underlättar för alla
som har båda armarna upptagna.
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1. Bakgrund

1.1 Handikappolitikens utveckling i Sverige
Från segregation till ny syn på handikappolitiken
I ett historiskt perspektiv har människor med funktionshinder allt 
för ofta varit diskriminerade och utestängda från stora delar av sam-
hället. Beroendet av andras välvilja har begränsat möjligheterna att
forma ett liv på egna villkor. Institutionstänkandet är djupt rotat 
med traditioner tillbaka till medeltiden. Namnen på institutionerna
och huvudmannaskapen har varierat. De grundläggande ideologiska
skälen till institutionerna har också varierat. Det har dock alltid,
åtminstone när det gäller vissa funktionshinder, funnits en avsikt 
att avskilja några människor från resten av samhället.

Länge var avsikten med segregationen att skydda personer med
funktionshinder från övriga samhället. Men med rasbiologins 
landvinningar i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet blev
avsikten mer att skydda samhället från funktionshindrade. Den
utvecklingen byggde också på en medicinsk syn på personer med
funktionshinder. Fram till på 1960-talet lade man i första hand 
problemet hos den enskilde. Det var funktionsnedsättningen och
andra fysiska eller psykiska svagheter eller begränsningar som 
orsakade individens svårigheter att leva ett liv som andra. Orsaken till
problemet relaterades ofta till en persons eller föräldrarnas släkt-
skap, brister i beteende eller andra svagheter hos denne. 

De offentliga insatserna begränsades huvudsakligen till institutioner
med påtaglig medicinsk prägel. Placeringen på institution var inte
heller alltid frivillig. Synen på såväl människor med vissa funktions-
hinder som institutionsvården kan illustreras med ett citat ur
Hemmets Läkarbok, andra upplagan, 1949:

Hos de slöa idioterna saknas varje initiativ, de rastlösa 
och livliga däremot kunna bli en plåga för omgivningen. De 
uppträda synnerligen störande, förstöra allt vad de komma 
över, få omotiverade raseriutbrott göra ofog av allehanda 
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slag och kunna genom sin ohämmade impulsivitet bli verkligt 
farliga. Inte sällan är de djurplågare och kunna bli både pyromaner
och förövare av våldsdåd utan att på minsta sätt fatta att de
gjort något orätt.

Det säger sig självt att idioterna böra omhändertagas på sär-
skilda anstalter. Det är inte ovanligt att deras mödrar inte vilja
skiljas från dem utan i missriktad moderskärlek önska behålla
dem i hemmet så länge som möjligt, vilket naturligtvis innebär
stora påfrestningar inte bara för modern utan också för den
övriga omgivningen. Bortsett från detta gå dessa barn också
miste om det disciplinerande inflytande som specialanstalterna
kunna bibringa dem.

Runt institutionerna började det växa upp fler handikapporganisa-
tioner. Även om de äldsta blindföreningarna härrör från 1800-talet
innebar 1960-talet början på en bred folkrörelse. Det inträffade
samtidigt med de starka jämlikhetssträvandena i samhället under
slutet av 1960-talet. Problemen kring personer med funktionshinder
började formuleras om. I stället för att utgå från att problemet kan
hänföras till individer började fler och fler hävda att det är samhället
som åstadkommer utanförskapet och måste förändras – det miljö-
relaterade handikappbegreppet myntades.

Det miljörelaterade handikappbegreppet anammades snabbt av handi-
kapprörelsen. I Handikappförbundens Centralkommittés (HCK:s)
program Ett samhälle för alla från 1972 slås fast: ”Handikapp är i
stor utsträckning en följd av brister i samhället. Därför kan handi-
kapp elimineras. Det gör man genom att förändra samhället.” Denna
definition av var problemen fanns gjorde handikappfrågorna långt
mer politiska än tidigare. Förändringen ägde rum parallellt i flera
andra länder.

Den moderna handikappolitiken
Handikappolitiken har till stor del sin bakgrund i två stora utredningar,
dels den Socialpolitiska kommittén, dels 1965 års handikapputredning. 

I betänkandet Social omvårdnad av handikappade (SOU 1964:43)
formulerade Socialpolitiska kommittén flera principer, bl.a. att det
måste tas hänsyn till handikappade överallt i samhället: i samhälls-
planeringen och bostadsbyggandet, i utbildningsväsendet och på
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arbetsmarknaden, i socialförsäkringen och i kulturlivet. Utredningen
lade fram förslag till ett program för ansvarsfördelningen mellan stat,
kommun och landsting rörande handikappvården. Kommunerna fick
ansvar för att inventera, planera och genomföra huvudparten av åt-
gärderna. En annan viktig princip som kommittén slog fast var att
hjälpen till människor med funktionshinder skulle utformas som
rättigheter. De två senare punkterna är något som man i dag ofta 
tror är en betydligt senare konstruktion.

1965 års Handikapputredning fick i uppdrag att se över hur väl stat,
kommun och landsting hade genomfört de åtgärder Socialpolitiska
kommittén föreslog i sitt program. Utredningen kom att få stor bety-
delse. Avveckling av de s.k. vanföreanstalterna, införandet av bostads-
anpassningsbidrag, kommunala handikappråd och statsbidrag till
färdtjänst är några exempel. Utredningen hade även en stor del i
utvecklingen av det miljörelaterade handikappbegreppet. 

Välfärdspolitikens betydelse
För människor med funktionshinder har den sociala och ekonomiska
utvecklingen haft stor betydelse. Fram till 1930 svarade fattigvården
och enskild välgörenhet i stort sett för det enda ekonomiska stödet
för personer med funktionshinder.

Successivt infördes olika former av stödinsatser, t.ex. invalidpension
och andra reformer på socialförsäkringsområdet. Genom den gene-
rella välfärden minskas det utanförskap som ett selektivt system
medför, i synnerhet om det är kopplat till arbete och inkomst.
Utbyggnaden och de ökade satsningarna på den offentliga sektorn
har stor betydelse för människor med funktionshinder. 

Integration och normalisering
Under 1960- och 1970-talen tilltog kritiken av segregationen av
personer med funktionshinder främst i fråga om skolundervisningen
och boendet. Det ledde så småningom till att de stora institutionerna
minskade kraftigt i antal. Normalisering och integrering blev målet
för den nationella handikappolitiken. Genom en ändring av skollagen
1962 blev kommunerna skyldiga att sörja för undervisningen för alla
barn inom kommunen med undantag för särskolan, som inte blev en
kommunal angelägenhet förrän 1992. Integrationsutredningen som
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tillsattes 1978, kom att få stor betydelse för utformningen av dagens
stöd till elever med funktionshinder. Utredningen betonade att inte-
grationspolitiken inom utbildningsområdet inte får stanna vid skol-
placering. Den måste ses i ett sammanhang där både tillrättaläggande
av miljön och särskilda åtgärder är nödvändiga.

Rätten till arbete
Under efterkrigsårens brist på arbetskraft ökade möjligheterna för
funktionshindrade att få arbete. Många förutspådde en fortsatt
arbetskraftsbrist. Därför ökade intresset för de s.k. partiellt arbets-
föra, vilket var den tidens benämning för arbetshandikappade. År
1943 tillsattes Kjellmankommittén, som lanserade en ”normalise-
ringsprincip”. Det betydde här att inga säråtgärder skulle vidtas
förrän man utan resultat prövat andra reguljära åtgärder. Det miljö-
relativa handikappbegreppet kom att påverka arbetsmarknads-
politiken så att större vikt skulle läggas vid att undanröja hinder 
på arbetsplatsen.

År 1974 infördes lagen (1974:12) om anställningsskydd som ger
anställda med nedsatt arbetsförmåga särskilt skydd vid uppsägningar.
Samma år infördes även lagen (1974:13) om anställningsfrämjande
åtgärder. Enligt lagen ska arbetsmarknadsmyndigheterna vid över-
läggningar med arbetsgivare och berörda organisationer diskutera
vilka åtgärder som behöver vidtas för att åstadkomma bättre möjlig-
heter för äldre personer och personer med nedsatt arbetsförmåga att
behålla eller få anställning på den reguljära arbetsmarknaden.
Arbetsmiljölagen (1977:1160) ökade kraven på att arbetsmiljön
skulle anpassas till människors olika förutsättningar. Under 1980-
talet introducerades flera verksamheter som syftade till att öppna
nya vägar ut i arbetslivet för människor med omfattande funktions-
hinder. 

Rättighetslagstiftning
År 1944 infördes en lagstiftning om undervisningen av s.k. bildbara
sinnesslöa. Landstingen fick ansvaret för undervisningen. Lagen
följdes av lagen (1954:483) om undervisning och vård av vissa psy-
kiskt efterblivna som vidgade landstingens ansvar till en bredare
grupp. I början av 1960-talet tillsattes en utredning som efter över-
syn föreslog en ny lagstiftning, lagen (1967:940) om omsorger om
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vissa psykiskt utvecklingsstörda (omsorgslagen). Lagen var en sär-
lagstiftning som innehåll nya lösningar för t.ex. boende och utbild-
ning men som fortfarande innehöll regler om institutioner och 
åtgärder oberoende av samtycke.

Den nya socialtjänstlagen och den nya hälso- och sjukvårdslagen
trädde i kraft i början av 1980-talet. De nya lagarna slog fast allas
rätt till social grundtrygghet och god hälso- och sjukvård. Det ansågs
fel att omsorgslagen täckte sådant som annan lagstiftning borde
omfatta. En ny omsorgslag infördes. I propositionen (1984/85:176)
betonades att den nya lagen skulle ses som ett komplement till och
inte en ersättning för andra lagar. Lagen var en rättighetslag där den
enskilde ytterst kunde få sin rätt till insats prövad i förvaltnings-
domstolarna.

År 1988 beslutade regeringen att tillsätta en ny handikapputredning,
1989 års handikapputredning (dir. 1988:53). Utredningen konsta-
terade att det fanns omfattande brister i stödet för personer med
funktionshinder. I utredningens huvudbetänkande Handikapp –
Välfärd – Rättvisa (SOU 1991:46) föreslogs en ny rättighetslag med
bl.a. rätt till personlig assistans. Förslagen låg till grund för proposi-
tionen Stöd och service till vissa funktionshindrade (prop. 1992/93:159).
I den föreslog regeringen bl.a. lagen (1993:387) om stöd och service
till vissa funktionshindrade (LSS) och lagen (1993:389) om
assistansersättning (LASS). 

Nationellt handlingsprogram i handikappfrågor
Handlingsprogrammet i handikappfrågor (SOU 1982:46) kan ses
som en sammanfattning av den ideologiska utveckling som skedde
under 1960- och 1970-talen. Programmet togs fram i anslutning till
FN:s internationella handikappår. Genom regeringens skrivelse fick
riksdagen tillfälle att yttra sig över programmet (skr. 1982/83:131). 
I skrivelsen till riksdagen anfördes bl.a: 

Uppfattningen om människors lika värde är den grundläggande
utgångspunkten för hur samhället skall utformas. Alla män-
niskor har kunskaper, erfarenheter och förmåga, som är viktiga
för samhället. Det är en gemensam angelägenhet för hela
befolkningen att samhället utvecklas på ett sådant sätt att orätt-
visor undanröjs, att människor får jämlika levnadsförhållanden
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och att alla kan medverka i utvecklingen och nå delaktighet i
samhällsgemenskapen. För att dessa mål skall förverkligas måste
arbetet inom alla samhällsområden ta hänsyn till handikappades
situation, problem och behov. Arbetet måste utgå ifrån att
handikapp är brister i miljö och verksamhet. Handikappolitiken
är inte skild från annan politik utan gäller åtgärder inom olika
samhällsområden för att de allmänpolitiska målen skall kunna
förverkligas för människor med funktionsnedsättningar.

Ansvars- och finansieringsprincipen
En av de grundläggande principerna inom svensk handikappolitik 
är den s.k. ansvars- och finansieringsprincipen. Den innebär att
varje sektor i samhället ska utforma och bedriva sin verksamhet så
att den blir tillgänglig för alla medborgare, inklusive personer med
funktionshinder. Kostnaderna för de nödvändiga åtgärderna ska
finansieras inom ramen för den ordinarie verksamheten. Det kan
jämföras med jämställdhetspolitiken där begreppet “mainstreaming”,
som betyder att politiken ska genomsyra alla samhällsområden, ofta
används för att tydliggöra allas ansvar. 

Principen har inte lagfästs men det finns exempel där principen har
betydelse i lagstiftning, t.ex. bygglagstiftningen. Där ska kostnaderna
för de tillgänglighetsåtgärder som följer av ny- och ombyggnation
finansieras på samma sätt som övriga byggkostnader. Ett annat
exempel är att textning av svenskspråkiga program i Sveriges
Television finansieras genom den allmänna radio- och TV-licensen.
Avsteg från ansvars- och finansieringsprincipen förekommer när en
annan huvudman bekostar särskilda insatser. Ibland kan det vara
motiverat, t.ex. för att säkerställa att insatser som anses särskilt
viktiga kommer till stånd. Det kan också vara motiverat från effekti-
vitetssynpunkt då exempelvis en mindre kommun kan ha för litet
befolkningsunderlag för att en verksamhet ska kunna drivas med
kvalitet och till rimliga kostnader. 

I handikapputredningens huvudbetänkande Handikapp – Välfärd –
Rättvisa (SOU 1991:46) diskuterades principens räckvidd och till-
lämpning. Enligt utredningen kan principen sägas vara utformad som 
en rättighet för ”handikappade” till tillgänglighet och delaktighet i
miljöer och verksamheter i samhället på samma villkor som för alla
andra människor. 
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Diskrimineringslagstiftning
Handikapputredningen återkom i slutbetänkandet Ett samhälle för
alla (SOU 1992:52) till ansvaret för att åstadkomma delaktighet och
jämlikhet. Med ansvars- och finansieringsprincipen som utgångs-
punkt föreslog utredningen förändringar på åtta viktiga samhälls-
områden. 

Därutöver föreslog utredningen att ett skydd mot diskriminering
skulle införas. Skyddet skulle bestå av ett tillägg till regeringsformen
(RF) 2 kap. 1 §, att funktionshinder lades till diskrimineringsgrun-
derna i 16 kap. 9 § brottsbalken, BrB, och av en ny lag om förbud
mot diskriminering i arbetslivet. För att bedriva tillsyn föreslogs att
en handikappombudsman skulle inrättas. Förslagen ledde dock inte
till någon lagstiftning. Innebörden av indirekt diskriminering disku-
terades under lagstiftningsarbetet. Det var då något annat än den
betydelse begreppet har i lagstiftningen i dag. Då avsågs oftast de
fysiska hinder i vardagen som stänger ute och därmed diskriminerar
personer med funktionshinder, dvs. bristande tillgänglighet. Det är
rimligt att anta att detta var ett skäl till att frågan om diskriminering
och funktionshinder i Handikapputredningens förslag inte ansågs
tillräckligt beredd. 

Frågan om diskrimineringsskydd återkom efter det regelbundet i
riksdagsmotioner. År 1994 inrättades Handikappombudsmannen
(HO) utan att diskrimineringsskydd införts i lagstiftningen. I den
ursprungliga lagen om HO är diskriminering inte omnämnt.

Därefter utarbetades ett nytt förslag till lag om diskriminering i
arbetslivet (Ds 1996:56). Förslaget fick kritik för att vara verknings-
löst i remissvaren, inte minst från HO. I stället för lagstiftning in-
leddes ett större översynsarbete av diskrimineringslagstiftningen i
arbetslivet för diskrimineringsgrunderna etnisk tillhörighet, funk-
tionshinder och sexuell läggning. Arbetet ledde till att tre nya lagar
om förbud mot diskriminering trädde ikraft 1999, bl.a. lagen (1999:132)
om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder,
FUDA. Det var första gången som det i lagstiftning uttryckligen angavs
att funktionshindrade omfattas av diskrimineringsförbud. Därefter
har lagen (2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan,
LBL, och lagen (2003:307) om förbud mot diskriminering, DFL, trätt
i kraft. Sedan 2003 finns också ett programstadgande i regerings-
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formen (RF) om det allmännas ansvar att motverka diskriminering på
grund av bl.a. funktionshinder.

Handlingsplanen – Från patient till medborgare
År 2000 antog riksdagen regeringens proposition Från patient till
medborgare – en nationell handlingsplan för handikappolitiken
(prop. 1999/2000:79, bet. 1999/2000:SoU14). En viktig ideologisk
grund för handlingsplanen är FN:s standardregler (se avsnitt 3.1 och
3.4). Handlingsplanen förutsätter att nytt ansvar och nya arbetssätt
måste till för att förverkliga innehållet i reglerna. I handlingsplanen
slår regeringen fast att handikapperspektivet måste finnas med på
alla nivåer i samhället och i alla verksamheter för att FN:s standard-
regler ska kunna förverkligas. Handlingsplanen spänner över alla
samhällsområden och markerar att det är hela samhällets ansvar att
genomföra dess övergripande mål. Ett viktigt redskap för detta är
ansvars- och finansieringsprincipen. En annan viktig utgångspunkt
är att personer med funktionshinder inte ska diskrimineras i några
sammanhang. De ska ha samma rätt som alla andra att delta i sam-
hällslivet. 

I handlingsplanen fastläggs övergripande mål, arbetets inriktning
och prioriterade arbetsområden. Dessa arbetsområden och den
generella inriktningen av arbetet kan ses som steg på vägen mot 
att uppnå de övergripande målen, men också som mål för arbetet
under de närmaste åren. 

De övergripande nationella målen för handikappolitiken är följande 

• en samhällsgemenskap med mångfald som grund 

• att samhället utformas så att människor med funktionshinder i
alla åldrar blir fullt delaktiga i samhällslivet 

• jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och pojkar, kvinnor och 
män med funktionshinder. 

Det handikappolitiska arbetet ska särskilt inriktas på 

• att identifiera och undanröja hinder för full delaktighet i
samhället för människor med funktionshinder 

• att förebygga och bekämpa diskriminering av personer med
funktionshinder 



• att ge barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder förutsätt-
ningar för självständighet och självbestämmande. 

Regeringens prioriteringar är att

• se till att handikapperspektivet genomsyrar alla samhällssektorer 

• skapa ett tillgängligt samhälle 

• förbättra bemötandet. 

Sedan handlingsplanen antogs har en rad olika insatser genomförts
och nya lagar och riktlinjer tillkommit. Det viktigaste som hänt ur 
ett diskrimineringsperspektiv är att den allmänna ändamåls-
bestämmelsen i regeringsformen, RF 1 kap. 2 §, har förtydligats. 
Det allmänna ska enligt bestämmelsen verka för att alla människor
ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället. Det all-
männa ska också motverka diskriminering bland annat på grund 
av funktionshinder.

För att förbättra tillgängligheten har en ny bestämmelse införts i
Plan- och bygglagen, PBL, om att enkelt avhjälpta hinder i publika
lokaler och på allmänna platser ska avhjälpas. Boverket har tagit
fram tillämpningsföreskrifter. En ny bestämmelse som tar sikte på
tillgänglighet har förts in i vallagen. En ny bestämmelse har förts in 
i kommunallagen om att kommunerna är skyldiga att verka för att
förtroendevalda med funktionshinder kan delta på samma villkor som
andra förtroendevalda (se mer om lagar och regler i avsnitt 3.4).

14 sektorsmyndigheter2 har utsetts och fått en ny uppgift fastslagen 
i sina respektive instruktioner. De ska samordna, stödja och vara
pådrivande gentemot andra aktörer inom sin sektor för att uppnå de
nationella målen för handikappolitiken. Sektorsmyndigheterna
ansvarar även för att följa utvecklingen inom sina områden.

En strategi i handlingsplanen är att staten ska vara ett föredöme.
Förordningen (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för
genomförandet av handikappolitiken slår fast att handikapperspek-
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2 Sektorsmyndigheter är: Arbetsmarknadsstyrelsen, Arbetsmiljöverket, Banverket,
Boverket, Konsumentverket, Luftfartsverket, Post- och telestyrelsen,
Riksantikvarieämbetet, Riksförsäkringsverket, Sjöfartsverket, Socialstyrelsen,
Statens kulturråd, Statens skolverk och Vägverket.
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tivet ska beaktas i verksamheten Myndigheterna har ett särskilt
ansvar för att göra lokalerna, verksamheten och informationen
tillgänglig för personer med funktionshinder.

En insats enligt handlingsplanen var inrättandet av ett nationellt
Tillgänglighetscenter hos HO. HO har tagit fram riktlinjer för hur
den ovan nämnda förordningen ska implementeras och följer upp 
hur det går. Centret har också ett samordningsansvar för arbetet i
sektorsmyndigheterna. Statens institut för särskilt utbildningsstöd
(Sisus) har arbetat med frågor om bemötande. Ett nationellt program
för att öka kompetensen om bemötande har tagits fram och stimulans-
medel har delats ut till projekt i hela landet (se vidare om betydelsen
av sektorsmyndigheterna, Tillgänglighetscentret och bemötande-
uppdraget i avsnitt 2).

1.2 Handikappolitik i ett internationellt perspektiv
Utveckling i fyra steg
Parallellt med utvecklingen i Sverige har motsvarande utveckling 
ägt rum i flera andra länder. Som en följd därav har arbetet i FN
utvecklats i samma riktning. I en beskrivning av FN:s arbete med
handikappfrågor har Sociala utvecklingskommissionen beskrivit
detta som en utveckling i fyra steg. 

1. Medicinsk modell: Problemet ligger hos individen men definieras
av den medicinska professionen. Frågan skulle också lösas genom
att medicinskt korrigera skadan eller sjukdomen.

2. Rehabiliteringsmodell: Nästa steg blev att de medicinska
insatserna skulle sättas i relation till det omgivande samhället.
Problemet och lösningen var ändå fortfarande kopplat till 
individens skada eller sjukdom.

3. Social modell: Ett totalt omvänt perspektiv där förklaringen 
till handikappet söks i samhället i stället för hos individen.
Definitionen av handikapp blir därför relativ i förhållande till 
hur samhället utformats.

4. Människorättsmodell: Med utgångspunkt i en miljörelativ syn
ställer detta ytterligare krav på att samhället utformas så att även
människor med funktionshinder garanteras sina medborgerliga,
politiska, ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.
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Den egentliga utvecklingen tog fart när steg tre i modellen fick fäste.
Det började med FN:s Handikappår 1982. Då beslutade FN om ett
världsaktionsprogram som skulle genomföras under ”Handikapp-
dekaden” 1983–1992. Vid en uppföljning 1987 i Stockholm kon-
staterades omfattande brister i genomförandet. Det ledde till flera
initiativ, bl.a. från Sverige, till att arbeta fram en konvention om
rättigheter för människor med funktionshinder. 

Generalförsamlingen beslutade dock av flera skäl vid det tillfället att
inte arbeta fram ytterligare en konvention. Redan inför antagandet
av barnkonventionen hade man bl.a. ifrågasatt om det ska finnas
riktade konventioner. De skulle bl.a. kunna urvattna betydelsen av
de två grundläggande konventionerna om medborgerliga och poli-
tiska rättigheter respektive ekonomiska, sociala och kulturella rättig-
heter. I stället beslutades att man skulle börja arbeta med standard-
regler för att vägleda staterna i deras arbete för full delaktighet och
jämlikhet för människor med funktionshinder. 

I december 1993 antog generalförsamlingen FN:s standardregler för
att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning delaktighet och
jämlikhet (se avsnitt 3.4). Reglerna bygger på de grundläggande
konventionerna om mänskliga rättigheter. De beskriver sedan hur
staterna ska arbeta för att åstadkomma förutsättningar för att nå
målet, viktiga områden att arbeta med och redskap för att genomföra
arbetet. Det sista avsnittet var kanske det som var mest nyskapande
i förhållande till världsaktionsprogrammet. FN beslutade nämligen
om ett verktyg för att följa upp och utvärdera staternas arbete. En
speciell rapportör tillsattes som i samarbete med den internationella
handikapprörelsen skulle följa utvecklingen i medlemsländerna.

Mänskliga rättigheter
FN:s sociala utvecklingskommission arbetar med och ansvarar för
standardreglerna. Men utvecklingen har pågått också på andra sätt
inom FN. Vid världskonferensen om mänskliga rättigheter 1993
sades att särskild uppmärksamhet bör ägnas åt att säkra att personer
med funktionshinder inte diskrimineras och att de tillerkänns lika
behandling. Tidigare hade också barnkonventionen antagits (se
avsnitt 3.4). I den talas det för första gången i en konvention om
funktionshinder i uppräkningen av exempel på grunder för förbud
mot diskriminering. 
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Den specielle rapportören för standardreglerna lämnade tre rapporter
till Sociala utvecklingskommissionen under de första nio åren. Av
rapporterna framgår att flera länder använt standardreglerna som bas
för att analysera och utveckla lagstiftning och andra viktiga frågor för
människor med funktionshinder. Det var dock svårare att redovisa
konkreta resultat på ökad delaktighet och jämlikhet. I den tredje
rapporten 2002 föreslogs tillägg till reglerna för att tydliggöra, t.ex.
gender- och barnperspektiven.

Under detta arbete började kommissionen för mänskliga rättigheter
(MRK) att intressera sig för frågan. Den specielle rapportören fick
därför från och med 1998 även delge MRK sina erfarenheter. Som en
följd av detta fastställdes i resolution 2000/51 att standardreglerna ska
ligga till grund för hur de allmänna grundläggande bestämmelserna
om mänskliga rättigheter ska tolkas för människor med funktions-
hinder. Högkommissarien för mänskliga rättigheter fick också i 
uppgift att tillsammans med den specielle rapportören granska 
hur FN:s institutioner behandlar frågan om funktionshinder och
mänskliga rättigheter. Slutsatserna presenterades i den s.k. Quinn/
Degener-rapporten. Rapporten visar vissa positiva grunder för det
fortsatta omfattande arbetet. Den är nu ett led i MRK:s åter-
kommande granskning av mänskliga rättigheter för människor 
med funktionshinder. 

En ny konvention?
Frågan om en konvention om rättigheter för människor med funk-
tionshinder har hållits vid liv under arbetet med standardreglerna.
Generalförsamlingen tillsatte 2001 en öppen Ad hoc-kommitté. 
Det betyder att alla stater som vill får delta i kommitténs arbete.
Arbetet med konventionen har fortskridit under 2004. Hösten 
2004 är huvudlinjen för arbetet en konvention om mänskliga 
rättigheter likvärdig med de andra grundläggande konventionerna.
En av frågorna som diskuteras är hur tillgänglighet ska fogas till
diskrimineringsartikeln i konventionen.

Oavsett konventionsarbetet finns fortfarande standardreglerna kvar.
De är numera en del av FN:s system för att granska hur de mänsk-
liga rättigheterna efterlevs. 
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Handikappolitik – en social fråga?
En skillnad mellan funktionshinder och andra diskriminerings-
grunder är att människor med funktionshinder inte sällan behöver
insatser som vård, behandling, rehabilitering, stöd och service
(inklusive hjälpmedel). Om inte dessa insatser fungerar tillfreds-
ställande kan det vara svårt för en person med funktionshinder att
delta aktivt i samhället. 

Handikappolitiken var länge inriktad på att säkra de insatser av 
vård och omsorg som är en förutsättning för att människor med 
funktionshinder ska kunna delta i samhällslivet. Andra hälften av
1990-talet kom därför att handla om att säkerställa rätten till grund-
läggande stöd och service för personer med funktionshinder. Handi-
kappreformen genomfördes. Det mest kända inslaget i reformen är
rätten till personlig assistans och andra insatser i lagen (1993:387)
om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. 

Det främsta motivet till Handikappreformen var att det hade kon-
staterats omfattande brister i levnadsvillkor för personer med funk-
tionshinder. Kommuner och landsting hade inte med de generella
systemen klarat av att tillhandahålla tillräckliga insatser för personer
med grava och svåra funktionshinder. Det behövdes tvingande lag-
stiftning med individuella rättigheter för att säkerställa en positiv
utveckling för vissa personer med funktionshinder.

Arbetet bakom ett diskrimineringsskydd har sin grund i de mänskliga
rättigheterna. Det har handlat dels om att anlägga ett rättighetsper-
spektiv på sociala och ekonomiska frågor, dels om rätten att inte bli
diskriminerad. 

Med Handikappreformen stod det klart att det krävdes extraordinära
insatser för att garantera människovärdesprincipen och åstadkomma
förutsättningar för lika behandling. Nästa steg blev lagen (1999:132)
om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktions-
hinder, FUDA, och sedan med den nationella handlingsplanen för

2. Nuläge – HO:s bedömning ur
ett diskrimineringsperspektiv
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handikappolitiken, blev det möjligt att i termer av diskriminering
beskriva det utanförskap och den segregering som kan drabba 
personer med funktionshinder. 

Det allmänna ändamålet med FUDA är enligt förarbetena3: 

En övergripande utgångspunkt bör vara att varje individ som
söker eller innehar en anställning, skall ha rätt att bedömas
utifrån sina personliga egenskaper och förutsättningar att 
utföra arbetet. 

En arbetsgivare bör därför inte bedöma en arbetssökande eller
arbetstagare utifrån schablonuppfattningar om egenskaper som
tillskrivs personer som tillhör samma grupp. Varje individ bör
också ha rätt att i arbetslivet slippa bedömas osakligt, irrelevant
eller godtyckligt. Syftet med lagen är att komma till rätta med
denna typ av schablonartade och osakliga bedömningar.

Lagens diskrimineringsskydd tar sikte på hur den diskriminerade
behandlas i en enskild situation. Lagen innehåller också en bestäm-
melse med krav på arbetsgivaren att vidta skäliga s.k. stöd- och
anpassningsåtgärder vid anställning, befordran och utbildning för
befordran (se avsnitt 3.4). Med denna bestämmelse stod det klart att
begreppet diskriminering kan kopplas till bristande tillgänglighet.
Regeringen underströk i förarbetena att en diskrimineringslag utan
det särskilda ansvaret att vidta skäliga stöd- och anpassnings-
åtgärder riskerade att bli ett slag i luften4.

Även lagen (2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan,
LBL, har en liknande bestämmelse. Bestämmelsen gäller lokalernas
tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionshinder
och stadgar att högskolan måste vidta skäliga åtgärder för att undgå
ansvar för diskriminering. 

Den senaste diskrimineringslagen, lagen (2003:307) om förbud mot
diskriminering, DFL, omfattar främst nya områden i anslutning till

3 Proposition 1997/98:179, lag om förbud mot diskriminering i arbetslivet av 
personer med funktionshinder, sid. 50.

4 a.a, sid. 50.
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arbetslivet – såvitt avser funktionshinder – t.ex. arbetsmarknads-
politiska insatser, men även varor, tjänster och bostäder.

Diskrimineringslagstiftningen har till stor del utvecklats vid sidan 
av de traditionella handikappolitiska områdena. För människor med
funktionshinder och deras organisationer har bristerna i vård och
omsorg länge prioriterats. Behovet av upprättelse och upplevda
kränkningar har ofta kopplats samman med andra frågor än dis-
kriminering.

Det kan vara en förklaring till att HO ännu så länge endast får in ca
50 anmälningar om året, när det gäller diskriminering i arbetslivet.
Det kan jämföras med annan statistik på området. Enligt den senaste
undersökningen om funktionshindrades situation på arbetsmarknaden,
som Arbetsmarknadsstyrelsen genomför i anslutning till den s.k.
AKU-undersökningen, har knappt 20 procent av dem som uppgett
att de har nedsatt arbetsförmåga svarat ja på åtminstone någon av
frågorna om de upplevt diskriminering. Omräknat till hela befolk-
ningen skulle det motsvara över 100 000 människor. Mot bakgrund
av de anmälningar som kommer in till HO, är det inte långtgående
att hävda att diskrimineringsfrågan uppmärksammats i liten
utsträckning bland människor med funktionshinder. 

Utvecklingen mot ett diskrimineringsskydd för personer med funk-
tionshinder började i arbetslivet. Undersökningarna, som initierades
av HO, om situationen på arbetsmarknaden för personer med funk-
tionshinder hade sannolikt stor betydelse för utvecklingen av ett
diskrimineringsskydd.

Motsvarande behovsanalyser har inte gjorts på andra områden.
Motiven för lagstiftaren att stärka diskrimineringsskyddet har därför
delvis varit andra än att tillgodose kraven från t.ex. handikapp-
organisationerna. Till stor del har lagstiftarens motiv kopplats till
förändrade krav i omvärlden, bl.a. på att behandla de olika diskri-
mineringsgrunderna lika. Uppmärksamheten kring diskriminerings-
frågor inom EU har t.ex. haft en avgörande betydelse för tillkomsten
av DFL.

HO anser det viktigt att handikappfrågor diskuteras med utgångs-
punkt i ett rättighetsperspektiv. Om människor med funktionshinder
i första hand ses som mottagare av samhällets vård- och omsorgs-
insatser, blir det naturligt att diskussionerna i första hand handlar
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om hur sådana insatser ska säkerställas. Det finns risk för att
diskussionerna blir självuppfyllande. Ju mer vård och omsorg som
diskuteras, desto mer cementeras bilden av en grupp människor som
är föremål för samhällets åtgärder och inte aktiva medborgare, med
samma rättigheter och skyldigheter som andra. 

Själva ordet diskriminering kan ha en negativ klang och det kan
därför vara svårt att ta till sig innebörden av begreppet inom
discipliner som arbetar för att människor med funktionshinder ska 
få bättre levnadsvillkor t.ex. inom det sociala området. Arbetet med
att säkerställa insatser för att människor med funktionshinder ska
kunna delta på lika villkor leder emellertid till att de får ökad del-
aktighet. Det skulle på ett strukturellt plan kunna benämnas som
åtgärder mot diskriminering. Den utgångspunkten liknar den syn på
diskriminering som nu börjar få fäste när det gäller diskriminering
på grund av etnisk eller religiös tillhörighet. 

Så här formuleras begreppet strukturell diskriminering i direktiven
till en nyligen tillsatt utredning5.

Med strukturell diskriminering på grund av etnisk eller religiös
tillhörighet avses således i dessa utredningsdirektiv regler, 
normer, rutiner, vedertagna förhållningssätt och beteenden i
institutioner och andra samhällsstrukturer som utgör hinder 
för etniska eller religiösa minoriteter att uppnå lika rättigheter
och möjligheter som majoriteten av befolkningen har. Sådan
diskriminering kan vara synlig eller dold och den kan ske 
avsiktligt eller oavsiktligt.

Frågan om strukturell diskriminering behandlas också i en annan
utredning. Utredaren6 ska t.ex.

… föreslå åtgärder för att motverka strukturell diskriminering
på grund av etnisk eller religiös tillhörighet och för att öka
möjligheterna till inflytande och makt för dem som främst
riskerar att utsättas för sådan diskriminering i Sverige.

5 Ju 2004:04, Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering, 
dir 2004:54.

6 Ju 2003:09, Utredningen om strukturell diskriminering, dir 2003:118. 
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I och med att handikappolitiken till stor del varit inriktad på sociala
frågor, har strukturella hinder för fullt deltagande inte diskuterats i
diskrimineringstermer. 

Till viss del har denna utveckling förstärkts av utvecklingen på det
prioriterade området att förbättra bemötandet av personer med funk-
tionshinder i den nationella handlingsplanen för handikappolitiken.
Det gäller särskilt när begreppet bemötande får en för vid tolkning.
När det på andra områden börjar diskuteras strukturell diskrimine-
ring mot bakgrund av makt och inflytande har diskussionerna om
funktionshinder främst gällt bemötande och attityder. Det visar att
det kan vara svårt att förstå att missgynnande till följd av hinder i
miljö och omgivning lika gärna kan kallas diskriminering. 

Insatser för tillgänglighet och användbarhet
Förutom laglig rätt till individuella insatser (t.ex. enligt LSS) måste
generella insatser genomföras inom olika samhällsområden, för att
personer med funktionshinder ska kunna delta aktivt i samhällslivet.

Sedan 1960-talet har det funnits krav i t.ex. bygglagstiftningen på 
att nya byggnader ska uppfylla särskilda krav så att personer med
funktionshinder kan använda dem. Sedan 1980-talet finns det lag-
stiftning som ålägger trafikhuvudmän att förbättra tillgängligheten
till kollektivtrafiken. Arbetsmiljölagstiftningen har länge krävt att
arbetsplatserna ska anpassas efter behov hos arbetstagare med funk-
tionshinder. Vissa förbättringar har kunnat skönjas inom de angivna
områdena. Hos de ansvariga har dock drivkraften att genomföra för-
bättringar inte varit stor. En orsak till detta kan vara att det i prak-
tiken, t.ex. vid nybyggnation, nästan är omöjligt för den enskilda
människan att hävda sin rätt till förbättrad tillgänglighet och
användbarhet. 

Ett handikappolitiskt system för att motverka 
strukturell diskriminering
Med den nationella handlingsplanen har ett mer strukturerat system
införts för att förverkliga handikappolitiken (se avsnitt 1.2). Tabell 1
visar schematiskt med exempel hur handikappolitiken kan betraktas
utifrån å ena sidan främjande insatser på ett generellt plan och å
andra sidan individuella rättigheter. 



Ge förutsättningar 
för delaktighet 

Undanröja hinder i
miljö och omgivning 

Generella främjande
insatser

A. Sektorsansvaret,
bemötandeuppdraget
socialpolitiken, arbets-
marknadspolitiken,
utbildningspolitiken

C. Sektorsansvaret, krav
på tillgänglighet vid ny-
och ombyggnad och
enkelt avhjälpta hinder 
i PBL, Förordningen
2001:526 om de statliga
myndigheternas ansvar
för genomförandet av
handikappolitiken,
Tillgänglighetscentret,
konceptet design för
alla, lagen om handi-
kappanpassad kollektiv-
trafik, elektronisk för-
valtning 

Individuella 
rättigheter

B. LSS, LASS, 
socialtjänstlagen, 
socialförsäkringen

D. Diskriminerings-
lagarna

Med ”Ge förutsättningar för delaktighet” avses åtgärder som är rik-
tade till individen och som syftar till att någon med funktionshinder
kan delta i samhällslivet. 

Med ”Undanröja hinder i miljö och omgivning” avses åtgärder som
syftar till att åstadkomma en miljö och omgivning som är tillgänglig
för alla. Uppräkningen är inte fullständig. Syftet är att visa på den
mängd av åtgärder som pågår för att skapa ett tillgängligt samhälle. 
I kap. 3.4 nedan redogörs för bestämmelser som på olika sätt syftar
till att skapa ett tillgängligt samhälle.
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Tabell 1. Schematisk beskrivning av handikappolitikens innehåll.

Med den senare utvecklingen av handikappolitiken förefaller det
naturligt att se de generellt främjande insatserna som en väg att
förebygga och bekämpa diskriminering på ett strukturellt plan.



DISKRIMINERING OCH TILLGÄNGLIGHET 35

Utredningen Handisam (som haft i uppdrag att se över myndighets-
strukturen i handikappolitiken) ser det t.ex. som en viktig uppgift för
en framtida ny myndighet att strategiskt förebygga och bekämpa
strukturell diskriminering7. 

Ett problem inom handikappolitiken är att de handikappolitiska
målen haft svårt att tränga igenom många samhällsområden. För att
få en tydligare struktur har vissa myndigheter8 med sektorsansvar
fått ett särskilt ansvar för att genomföra handikappolitiken. Med
sektorsmyndigheterna har vi för första gången fått verktyg för att på
ett strukturellt plan förverkliga den s.k. ansvars- och finansierings-
principen (se avsnitt 1). Sektorsmyndigheterna verkar både för att ge
förutsättningar för delaktighet och för att ta bort hinder i miljön
(tabell 1, rutorna A och C).

Det s.k. Bemötandeuppdraget är ett exempel på främjandeinsatser
för att åstadkomma förutsättningar för delaktighet och jämlikhet
(tabell 1, ruta A). Bemötandeutredningen9 utredde bland annat hur
människor med funktionshinder upplevde sina kontakter med offent-
lig verksamhet. Det visade sig att många kände sig kontrollerade 
och ifrågasatta i sina kontakter med socialförvaltningen, försäkrings-
kassan, hälso- och sjukvården och skolan. Utredningen lämnade i
sitt betänkande nio förslag, bl.a. om sanktioner mot domstolstrots
och kompetensutveckling, för att komma till rätta med de undersökta
problemen. Förslagen inriktade sig på individens förhållande till de
olika offentliga instanser som fattar beslut som påverkar dennes
livssituation.

I Sverige är vi ur ett internationellt perspektiv väl försedda när det
gäller individuella rättigheter beträffande stöd och service, t.ex. 
med LSS och LASS (tabell 1, ruta B, se även avsnitt 3.4 om olika
bestämmelser). Men frågor om inflytande och makt för personer med
funktionshinder bör få ökad betydelse. Beroendet av olika insatser

7 Handikappolitisk samordning – organisation för strategi och genomförande,
Handisam, SOU 2004:54, s 101.

8 Sektorsmyndigheter är: Arbetsmarknadsstyrelsen, Arbetsmiljöverket, Banverket,
Boverket, Konsumentverket, Luftfartsverket, Post- och telestyrelsen,
Riksantikvarieämbetet, Riksförsäkringsverket, Sjöfartsverket, Socialstyrelsen, 
Statens kulturråd, Statens skolverk och Vägverket.

9 Lindqvists nia – nio vägar att utveckla bemötandet, SOU 1999:21.
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får inte leda till att människor passiviseras. Utgångspunkten måste i
stället vara att människor ska frigöras av insatserna. 

Det kommer att krävas stora insatser för att göra det möjligt för alla
att delta. Utgångspunkten bör vara att människor har olika förutsätt-
ningar och behov. De viktigaste insatserna för att eliminera hinder
och brister i miljön kan förutses förekomma inom ramen för de
generella insatserna (tabell 1, ruta C). Fyra år efter handlingsplanens
tillkomst börjar det nu bli klart vad som ska göras för tillgänglig-
heten. Handlingsplanen har lett till en utveckling som börjar ge en
god normativ utgångspunkt. Exempel på detta är HO:s riktlinjer 
för en tillgänglig statsförvaltning, Vägledningen för 24-timmars-
myndigheten10 och föreskrifterna om enkelt avhjälpta hinder. 

Det kan komma att krävas nya normer. I handlingsplanen aviseras
exempelvis en utredning för att se över områden där det inte finns
några regler om tillgänglighet för personer med funktionshinder11. 
I avsnitt 3.4  finns en närmare redogörelse för lagstiftning och andra
bestämmelser som har betydelse för tillgängligheten. 

Diskrimineringslagstiftningen kan enligt tabell 1 ses som verktyg för
individen att få upprättelse. Beträffande ansvaret att vidta åtgärder
är den lagstiftningen ett sätt att förverkliga ansvars- och finansie-
ringsprincipen på individnivå. I princip är det bara bestämmelserna
i FUDA och LBL som ger rätt till tillgänglig miljö och omgivning i
enskilda fall (tabell 1, ruta D).

10 E-nämnden, 04:01, Vägledningen för 24-timmarswebben 2.0, 2004.
11 Proposition 1999/2000:79, Från Patient till medborgare – en nationell handlings-

plan för handikappolitiken, s. 66.
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3. Tillgänglighet och 
användbarhet – begrepp 
och gällande rätt

3.1 Begreppen tillgänglighet och användbarhet 
I avsnitten 3.1–3.3 behandlas begreppen tillgänglighet och använd-
barhet för människor med funktionshinder. Vad står begreppen för?
Hur används de i olika sammanhang? Hur kan man se på tillgäng-
lighet i förhållande till olika funktionshinder? Andra begrepp som
ofta används i sammanhang där man talar om tillgänglighet tas 
också upp.

3.1.1 FN:s standardregler
I FN:s standardregler för att tillförsäkra människor med funktions-
nedsättning delaktighet och jämlikhet lyfts tillgänglighet fram som
ett av huvudområdena för delaktighet på lika villkor. Regel 5
behandlar tillgänglighet. Det sägs bl.a. att staterna bör inse till-
gänglighetens betydelse på alla områden i utvecklingen mot full
delaktighet.

I standardreglerna definieras tillgänglighet som

• tillgång till den yttre miljön

• tillgång till information och möjlighet till kommunikation.

Tillgång till den yttre miljön exemplifieras i standardreglerna som
tillgänglighet till bostäder och andra byggnader, kollektivtransporter
och andra kommunikationsmedel, gator och andra miljöer utomhus. 

Då det gäller tillgång till information och möjlighet till kommuni-
kation sägs i reglerna att informationen bör vara sådan att den blir
tillgänglig för människor med funktionsnedsättning. Punktskrift,
kassetter, stor stil och annan lämplig teknik bör användas för att
människor med synskador ska få tillgång till skriven information och
dokumentation. På liknande sätt bör lämplig teknik användas för att
ge människor med hörselskador eller inlärningssvårigheter tillgång
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till muntlig information. Teckenspråkstolkar bör finnas till hands för
att underlätta kommunikation mellan döva människor och andra.
Hänsyn bör också tas till behov som människor med andra
kommunikationshandikapp har. 

I standardreglerna lyfter man fram behovet av att media och då 
speciellt televisionen, radion och tidningarna gör sina tjänster till-
gängliga. Även datoriserade informations- och servicesystem som
erbjuds allmänheten bör vara tillgängliga eller anpassas så att de
blir tillgängliga för människor med funktionsnedsättning.

3.1.2 Handikappombudsmannens riktlinjer
Handikappombudsmannen, HO, har på regeringens uppdrag tagit
fram Riktlinjer för en tillgänglig statsförvaltning. Riktlinjerna rör
myndigheternas information och kommunikation, lokaler och kontors-
utrustning samt personalpolicy. De beskriver också hur myndig-
heterna kan arbeta för att bli tillgängliga. I riktlinjerna använder 
HO begreppen tillgänglighet och användbarhet på följande sätt:

Tillgänglig och användbar är två begrepp som ofta används 
när människor med funktionshinder kan delta på lika villkor
som andra. 

3.1.3 Handikappförbundens samarbetsorgan
Handikappförbundens samarbetsorgan, HSO, är en paraplyorganisation
som består av 43 handikappförbund. HSO definierar tillgänglighet
som fysisk, kommunikativ, informativ och psykosocial tillgänglighet,
på följande sätt12

Fysisk tillgänglighet
Inom- och utomhusmiljöer måste vara tillgängliga för funktions-
hindrade. Alla måste till exempel kunna ta sig fram i byggnader,
ta sig till och från arbetet och delta i kultur- och fritids-
aktiviteter. Vid byggnationer, reparationer och städning måste
allergiframkallade ämnen undvikas. Det måste alltid finnas
alternativ kost för personer som har särskilda behov 
när det gäller mat.

12 HSO:s webbplats, augusti 2004.



Kommunikativ tillgänglighet
Ibland kan det behövas hjälpmedel för att kommunikationen
ska fungera människor emellan. Därför måste det finnas tolkar,
fungerade teleslingor, god akustik och belysning när så behövs.
Webbsajter på Internet måste vara utformade så att de är till-
gängliga även för personer med funktionsnedsättning.

Informativ tillgänglighet
Alla medborgare måste kunna ta del av information av olika
slag. Därför måste tryckt och digital information vara tydligt
utformad och vid behov gå att få på punktskrift, lättläst, kassett
eller diskett. I vissa sammanhang måste talad information
kompletteras av visuell.

Psykosocial tillgänglighet
Negativa attityder och dåligt bemötande kan vara ett stort 
hinder i kontakten med olika människor. Därför måste politiker,
tjänstemän och allmänhet få kunskap om vad det innebär att
leva med en funktionsnedsättning.

3.1.4 Bygglagstiftningen
En stor del av definitionsarbetet med begreppen tillgänglighet och
användbarhet har gjorts inom byggområdet. I svensk bygglagstiftning
kopplar man begreppen tillgänglighet och användbarhet till inne-
börden att den byggda miljön ska vara tillgänglig och användbar för
personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. 

I plan- och bygglagen (1987:10), PBL, (2 kap. 4 §) formuleras det 
så här:

Inom områden med sammanhållen bebyggelse skall bebyggelse-
miljön utformas med hänsyn till behovet av möjligheter för
personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att
använda området. 

Det innebär bl.a. att tomter som bebyggs ska kunna användas av
personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Allmänna
platser och områden för andra anläggningar än byggnader ska också
uppfylla krav på användbarhet för personer med nedsatt rörelse-
eller orienteringsförmåga. PBL innehåller även krav på att enkelt
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avhjälpta hinder mot tillgänglighet och användbarhet i redan
befintliga lokaler och på allmänna platser ska undanröjas.

Lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk
m.m., BVL, och byggnadsverksförordningen (1994:1215) ställer
också krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med
nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Byggnadsverk som 
uppförs eller ändras ska bl.a. under en ekonomiskt rimlig livslängd
uppfylla väsentliga tekniska egenskapskrav i fråga om tillgänglighet
och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orien-
teringsförmåga. 

I propositionen 1985/86:1 Ny plan- och bygglag beskrivs vad 
det innebär att bostäder och lokaler blir tillgängliga för och kan 
användas av personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga: 

Att byggnader skall vara inrättade så att bostäder och lokaler
blir tillgängliga för personer med nedsatt rörelse- eller
orienteringsförmåga innebär att en besökare ska kunna ta sig
fram. Det innebär främst krav på utformning och färgsättning
av förflyttningsvägar – t.ex. ramper, korridorer och dörrar –
och på lämplig utformning av bl.a  toaletter och kapprum.
Detta innebär emellertid också krav på en lämplig utformning
och placering av strömbrytare, manöverorgan för hissar o.d.
med hänsyn till rullstolsbundnas och synskadades behov.
Skyltar, symboler och texter skall lätt kunna upptäckas och
vara lättlästa. Dörrar, glasportar och utskjutande byggnadsdelar
i kommunikationsutrymmen skall utföras så att de är lätta att
se och inte medför risk för olycksfall för synskadade. 

Att bostäder och lokaler skall vara inrättade så att de kan
användas av personer med nedsatt rörelse- eller orienterings-
förmåga innebär att sådana utrymmen inte bara skall vara till-
gängliga för besök utan också permanent skall kunna brukas av
sådana personer. I fråga om arbetslokaler skall således även
arbetsutrymmen, pausrum etc. inrättas efter handikappades
behov. Vidare skall bostäder utformas på sådant sätt att de kan
bli en fullvärdig bostad för den som t.ex. är rullstolsbunden
eller har nedsatt orienteringsförmåga.
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Även tillgängligheten till den yttre miljön behandlas i propositionen.
Det framförs att kravet på tillgänglighet inte bara ska innebära att
det ska finnas en möjlighet att ta sig över tomten till de byggnader
som finns där. Kravet bör i skälig utsträckning även gälla tomten
som sådan, så att t.ex. lek- och utevistelseytor kan användas av 
personer med funktionsnedsättning. 

I Boverkets byggregler, BFS 1993:57, anges vilka krav som måste
uppfyllas för att en byggnad som uppförs ska anses tillgänglig och
användbar för personer med nedsatt rörelse- och orienterings-
förmåga. Kraven gäller även tillbyggda delar, när en byggnad byggs
om och för tomter som tas i anspråk för bebyggelse. Byggreglerna
ställer olika krav på allmänna lokaler, samlingslokaler och bostäder. 

Exempel på krav i byggreglerna är att det ska finnas minst en entré
till en byggnad som är tillgänglig för personer med nedsatt rörelse-
och orienteringsförmåga. Det ska vara enkelt att ta sig till denna
entré. Personer som använder rullstol ska kunna ta sig fram i 
byggnaden utan hjälp. Det ska också finnas hissar och toaletter 
som personer med rullstol kan använda.

Boverkets föreskrifter och allmänna råd om undanröjande av enkelt
avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på
allmänna platser, BFS 2003:19, ger även en vägledning om vad som
måste åtgärdas för att den byggda miljön ska vara tillgänglig och an-
vändbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

3.1.5 Användbarhet enligt standarden SS-EN ISO 9241-11 
Sedan några år tillbaka har man enats om en definition av begreppet
”användbarhet” enligt den standard som är accepterad i Sverige (SS),
Europa (EN) såväl som internationellt (ISO). Enligt ISO 9241-11:1998
definition 3.1 är användbarhet13 :

Den utsträckning i vilken en specifik användare kan använda 
en produkt för att uppnå specifika mål, med ändamålsenlighet,
effektivitet och tillfredsställelse, i ett givet användnings-
sammanhang.

13 Den svenska översättningen av definitionen på användbarhet i ISO 9241-11:1998
har ändrats för ökad korrekthet.
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Definitionen innehåller begreppen effektivitet, ändamålsenlighet 
och tillfredsställelse, som alla kan mätas. De påverkas av vem
användaren är, användarens situation och fysiska miljö samt vad
användaren vill göra. Allt detta kan specificeras. Det innebär att
man kan ange mål för hur användbar en tjänst/service/produkt är
och hur den ska mätas.

3.1.6 Ytterligare om tillgänglighet och användbarhet
• Boken Bygg för alla14 är ett studiematerial som handlar om hur vi

tillsammans kan göra den byggda miljön tillgänglig och använd-
bar för människor med funktionshinder. Boken har tagits fram
inom samarbetsorganet Bygg klokt. I samarbetet ingår sex handi-
kapporganisationer som representerar människor med rörelse-
hinder och synskador15. I materialet beskrivs tillgänglighet och
användbarhet i anslutning till den byggda miljön:

Tillgänglighet syftar på att man ska kunna ta sig fram och
komma åt i miljön. Nivåskillnader och manöverytor är exempel
på komponenter som är avgörande för tillgängligheten.

Att miljön skall vara användbar innebär att man skall kunna
vistas i den och använda den till det den är avsedd för.
Begriplighet, ljusförhållanden samt utformning och placering 
av manöverorgan är faktorer som är betydelsefulla för 
användbarheten.

Tillgänglighet och användbarhet är två ord som måste 
användas tillsammans för att täcka de krav som ställs i 
bygglagstiftningen.

• Skriften Bra tillgänglighet – bättre kommunikation för hörsel-
skadade presenterar åtgärder för att åstadkomma bästa möjliga
tillgänglighet och användbarhet för personer med hörselskada16. 

14 Boken har getts ut av AB Svensk Byggtjänst och NHR i andra reviderad utgåva
2002. Författare är Karin Månsson.

15 De Handikappades Riksförbund, Neurologiskt Handikappades Riksförbund,
Reumatikerförbundet, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar,
Riksförbundet för Trafik- och Polioskadade samt Synskadades Riksförbund.

16 Skriften har tagits fram inom projektet Kunskapsbanken HRF och getts ut av
Hörselskadades Riksförbund i en andra upplaga år 2003.
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• Boken Användbarhet i praktiken definierar användbarhet som en
kvalitetsegenskap hos interaktiva produkter. En produkt är mycket
användbar om den uppfyller beställarens och målgruppernas
avsikter17.

3.1.7 Andra begrepp

Delaktighet och jämlikhet
I FN:s standardregler slås fast att begreppen delaktighet och jämlikhet
omfattar en process som leder till att såväl olika samhällsområden
som omgivningen blir tillgängliga för alla, även för människor med
funktionsnedsättning. Det gäller service, aktiviteter, information och
dokumentation.

Design för alla/Universell design
Det finns flera förklaringar till begreppet design för alla/universell
design. En förklaring är att t.ex. produkter, fysiska miljöer, informa-
tionssystem är användbara för så många som möjligt, utan att personer
med särskilda behov ska behöva använda särskilda hjälpmedel eller
separata lösningar.

Tanken är att alla användare vinner på att konstruktören tänker
utifrån principerna för design för alla/universell design. En bra
utgångspunkt är att sätta sig in i situationen för den användare som
har de största svårigheterna. Lyckas man åstadkomma bra lösningar
för denna användare så har man åstadkommit en bra lösning för de
allra flesta. 

När man tänker utifrån principen design för alla/universell design
utgår man från att människor har olika förmåga, olika erfarenheter
eller olika bakgrund. 

Det går inte att uppnå lösningar som fungerar för hela befolkningen.
För personer med vissa funktionshinder krävs t.ex. hjälpmedel och
för andra grupper har vi i dag inte tillräcklig kunskap för att veta hur
man löser olika problem.

17 Boken har getts ut av inUse AB, som är ett företag inom IT-branschen. Författare
är Ingrid Ottersten och Johan Berndtsson.
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Det finns sju principer för universell design

Princip 1: Equitable use – Likvärdig användning

Princip 2: Flexibility in use – Flexibel användning

Princip 3: Simple and intuitive – Enkelt och intuitiv

Princip 4: Perceptible information – Informationen ska vara 
perceptuellt tillgänglig (möjlig att uppfatta)

Princip 5: Tolerance for error – Tolerans mot misstag

Princip 6: Low physical effort – Liten fysisk ansträngning

Princip 7: Size and space for approach and use – Storlek och rum
både för användbarheten och för att man skall kunna
komma fram/navigera.

Principerna är tänkta att användas som utgångspunkter främst när
nya miljöer, produkter eller tjänster tas fram. Naturligtvis kan prin-
ciperna även tjäna som utgångspunkt när något ska förbättras med
tanke på användarvänlighet, kund- eller medborgarperspektiv.

Nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga 
Begreppet ”nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga” återfinns i
olika dokument, framför allt i dem som rör tillgänglighet till den
byggda miljön. Begreppet beskrivs utförligt i skriften Konsekvens-
beskrivning av nya tillämpningsregler till befintliga publika lokaler
och på befintliga allmänna platser. 

Nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga kan t.ex. vara att man har
nedsatt funktion i armar och ben eller balansproblem som gör att
man behöver använda rullstol, rollator eller kryckkäppar. Det kan
också vara synnedsättning, hörselnedsättning eller ett kognitivt
funktionshinder, som gör det svårare att orientera sig i miljön.

3.2 Tillgänglighet och användbarhet 
inom olika områden
I detta avsnitt behandlas vad tillgänglighet och användbarhet inne-
bär för människor med funktionshinder inom områdena byggd miljö,
transporter, information, kommunikation, produkter och verksamhet.



3.2.1 Byggd miljö
Tillgänglighet och användbarhet i byggd miljö innebär att alla ska
kunna ta del av och delta i aktiviteterna i miljön på lika villkor. Att
den byggda miljön är tillgänglig betyder bl.a. att personer med funk-
tionshinder så långt det är möjligt ska kunna använda samma för-
flyttningsvägar som andra. Man ska t.ex. kunna använda samma
entré. När vissa delar av miljön inte kan användas av alla, bör de
alternativ som finns vara värdigt utformade, alltså med samma krav
på tilltalande och estetisk utformning som resten av miljön. Exempel
på detta är lyftanordningar som kompletterar trappor.

Byggd miljö innefattar såväl innemiljö som utemiljö. Med byggd
miljö avses här lokaler till vilka allmänheten äger tillträde, arbets-
lokaler, bostäder, tomtmark, allmän mark som gator och parker samt
områden för andra anläggningar än byggnader, t.ex. lekplatser, nöjes-
parker, idrottsplatser, anlagda badplatser, småbåtshamnar, fritids-
områden av olika slag.     

Att den byggda miljön är tillgänglig och användbar för alla på lika
villkor innebär i korthet att människor med funktionshinder ska
kunna

• förflytta sig säkert och självständigt i den byggda miljön 

• orientera sig (hitta dit man ska och förstå när man är framme) 
i den byggda miljön

• självständigt använda den byggda miljön (dvs. kunna ta del av
och delta i de aktiviteter som äger rum)

• vistas i den byggda miljön utan hälsorisker.

Att människor med funktionshinder ska kunna förflytta sig säkert
och självständigt och kunna orientera sig i den byggda miljön inne-
bär att de ska kunna förflytta och orientera sig till i princip alla mål-
punkter inom den byggda miljön, såväl utomhus som inomhus. Man
ska också kunna förflytta sig och orientera sig inne i byggnader, till
alla delar av ett rum och på allmänna platser. Det ska även vara
möjligt att förflytta och orientera sig till säker plats vid brand och i
andra nödsituationer.

Att självständigt kunna använda den byggda miljön innebär att
människor med funktionshinder på ett likvärdigt sätt ska kunna ta
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del av och delta i de aktiviteter som förekommer. För att man ska
kunna uppnå detta måste t.ex. miljön vara utformad och utrustad 
så att personer med nedsatt hörsel i möjligaste mån kan delta vid
möten och konferenser etc. Det innebär också att viktiga meddelanden
och larm ska kunna uppfattas. Personer med funktionshinder ska
även kunna använda olika anordningar och utrustning.

För att alla ska kunna vistas i den byggda miljön utan hälsorisker
krävs t.ex. bra luftkvalitet. Dessutom ska det finnas möjlighet att
undvika ämnen, material, växter och dofter som kan ge upphov till
allergi. Det innebär också att det måste vara lätt att hålla rent och 
att byggnaden måste vara konstruerad så att mögelriskerna minskar.

3.2.2 Transporter
Alla ska ha samma möjlighet att förflytta sig med privata eller
kollektiva färdmedel på lika villkor. Personer med funktionshinder
ska så långt det är möjligt kunna använda samma färdmedel som
andra. I de fall kollektivtrafiken inte fungerar för en person behövs
speciallösningar (t.ex. färdtjänst). Speciallösningar ska ge möjlighet
till ett likvärdigt resande. Med transporter menar vi här kollektiv-
trafik (flyg, båt, buss, tåg, tunnelbana, spårvagn, färdtjänst) samt 
taxi och egen bil. 

Ett tillgängligt transportssystem innebär att kollektiva färdmedel 
och transportsystem är tillgängliga och användbara för alla på lika
villkor, dvs.

• att hållplatser och terminaler är tillgängliga och att det finns
tillgängliga gångvägar dit 

• att den information man behöver före och under resan är sådan 
att personer med olika funktionshinder kan ta del av informationen 

• att biljettsystemet är sådant att personer med funktionshinder kan
köpa biljett på samma villkor som andra och kan garanteras en
lämplig plats

• att färdmedlet stannar så länge vid hållplatser att man har god tid
på sig att stiga på och av

• att själva färdmedlet är tillgängligt för personer med funktions-
hinder
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• att personer med funktionshinder kan använda färdmedlet på
samma sätt som andra.

Att hållplatser och terminaler är tillgängliga, och att det finns till-
gängliga gångvägar dit, innebär t.ex. att de ska vara lätta att hitta.
Det ska också vara möjligt att få ledsagning fram till färdmedlet.
Förändringar bör i möjligaste mån undvikas. 

För att personer med olika funktionshinder ska kunna ta del av
information man behöver före och under resan bör informationen om
tider, förseningar osv. vara tillgänglig (se avsnitt 3.2.3). För att per-
soner med funktionshinder ska kunna köpa biljett på samma villkor
som andra ska t.ex. försäljning via Internet och biljettautomater vara
tillgänglig. Det är också viktigt att bokningssystem kan garantera
lämplig plats.

För att själva resandet ska vara tillgängligt, ska man kunna stiga på
och av färdmedlet, men även t.ex. hinna sätta sig innan färdmedlet
startar. Om det finns en nivåskillnad ska det finnas ramp eller lyft-
anordning. Det ska finnas platser på färdmedlet som kan användas
av personer med olika funktionshinder. Det ska t.ex. vara möjligt att
undvika tobaksrök och nära kontakt med djur.

Man ska kunna gå på toalett, äta och sova om det är möjligt för
andra. Om det finns förtäring ska det finnas tillgång till information
om innehåll och möjlighet att få anpassad kost. Det ska också finnas
möjlighet att utan extra kostnad ta med sig sina hjälpmedel och
sådant som man behöver för behandling.

Vidare innebär ett tillgängligt transportssystem 

• att det ska vara möjligt att beställa en taxi som kan rymma 
en person som sitter i en rullstol

• att det ska vara möjligt att få sin bil anpassad efter sina 
individuella behov. 

3.2.3 Information
Att information är tillgänglig kan t.ex. innebära att människor med
utvecklingsstörning kan ta del av en broschyr genom att den är över-
satt till lättläst svenska eller att personer som är blinda kan använda
en webbplats genom att den är byggd och strukturerad på rätt sätt.
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Det kan också innebära att personer som är döva eller hörselskadade
kan ta del av informationen i en film med tal och övrigt ljud textat
eller översatt till teckenspråk. 

Grunden för tillgänglig information är att språket är enkelt och
underlättar för läsaren och att layouten ger bästa möjliga läsbarhet.
Om informationen tas fram i alternativa format kan så många som
möjligt ta del av den. Alternativa format är t.ex. punktskrift, lättläst
svenska och teckenspråk.

Skriftlig information
Skriftlig information kan t.ex. vara tidningar, böcker, broschyrer,
formulär, blanketter, affischer och foldrar. För att den skriftliga
informationen ska vara tillgänglig för människor med olika funktions-
hinder gäller det att textens språk, uppbyggnad och form är genom-
arbetad och att den finns i olika alternativa format.

• Språk och struktur ska underlätta för läsaren. Texten ska vara
begripligt och klart skriven och strukturen väl disponerad. 

• Layouten ska ge bästa möjliga läsbarhet. Teckensnitt, tecken-
storlek, radavstånd, radlängd, papperskvalitet, kontrast och 
färger ska användas så att layouten blir så tydlig som möjlig. 

• För att olika grupper av funktionshindrade ska kunna nås av
information måste olika format kunna användas, som lättläst
svenska, punktskrift, Daisy-talbok, talkassett, teckenspråk, 
storstil eller tillgängliga word- och PDF-filer.

Information på Internet
En webbplats kan bli tillgänglig om den är byggd på rätt sätt. 
Det finns internationella riktlinjer om hur en webbplats ska vara
uppbyggd, WAI:s riktlinjer (Web Accessibility Initiative)18. De har

18 För att bl.a. klara ut de tolkningssvårigheter som det i vissa fall inneburit att följa
WAI:s riktlinjer har Statskontoret tillsammans med HO och Svenska W3C-kon-
toret arbetat fram en uppdatering av vägledningen för 24-timmarswebben. Den
nya Vägledningen för 24-timmarswebben 2.0 fastställdes den 9 juni 2004 av
Nämnden för elektronisk förvaltning. 
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tagits fram inom det internationella nätverket W3C (World Wide
Web Consortium). Syftet är att Internet ska vara tillgängligt för 
alla människor, oavsett funktionshinder. 

Riktlinjerna gäller både hur man kodar webbplatsen och hur språk
och struktur används.

• Webbplatsen ska följa WAI:s internationella riktlinjer. 

• Språk och struktur ska underlätta för läsaren. Texten ska vara
begriplig och klart skriven och strukturen väl disponerad. Varje
avsnitt bör inledas med en kort sammanfattning. 

• Layouten ska ge bästa möjliga läsbarhet. Teckensnitt, tecken-
storlek, radavstånd, radlängd, kontrast och färger ska vara 
möjliga att anpassa efter individens behov.

• Informationen ska översättas till teckenspråk och följa kvali-
tetskrav vad gäller, teknik, uppspelningssätt, användarvänlighet,
innehåll och översättning.  

• Navigeringen på webbplatsen ska underlättas genom en logiskt
uppbyggd struktur som är tydlig och överskådlig. 

Film,TV och video
Att informationen i film, TV och video är tillgänglig för personer
med funktionshinder innebär bl.a. följande:  

• Allt tal måste textas så att även personer som är döva eller 
hörselskadade ska kunna ta del av filmen eller TV-programmet.
Annat ljud än tal bör återges i text med annan färg. Det är även
viktigt att man använder en textteknik som gör att texten följer
med om användaren spelar in eller kopierar filmen eller pro-
grammet.

• Översättning till svenskt teckenspråk om personer som är döva,
dövblinda eller hörselskadade med teckenspråk som primär/
funktionellt språk lätt ska kunna ta del av informationen.

• Syntolkning dvs. att information som på filmen förmedlas enbart
genom bild läses upp eller berättas. Det kan t.ex. vara ett dia-
gram. En version bör göras med syntolkning så att även personer
med synskada kan ta del av informationen. 
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3.2.4 Kommunikation

Telefonsamtal
En tillgänglig och användbar kommunikation via telefon innebär att
varje person oavsett funktionshinder ska kunna samtala med vem
som helst via den telefon som finns tillgänglig och telefonnätet. 

I dag är dock personer som är döva, hörselskadade eller har nedsatt
röst- och talfunktion hänvisade till speciella telefoner och till att
samtala via samhällets förmedlingstjänster. Personer med rörelse-
hinder som har nedsatt handfunktion eller personer med utveck-
lingsstörning är också hänvisade till speciella telefoner och/eller 
till att få hjälp av andra personer.

En allmän acceptans av den internationella rekommendationen för
total konversation19, som omfattar samtidigt tal, skrift och rörlig bild-
visning, och användning av de produkter som uppfyller standarden,
skulle väsentligt öka tillgängligheten och användbarheten för en stor
grupp människor. 

Särlösningar för telefonsamtal 
Personer med röst-, tal- eller språksvårigheter kan behöva stöd för att
genomföra ett telefonsamtal. Det kan de få via Taltjänst eller Teletal. 

Taltjänst är en service som vissa landsting erbjuder. Taltjänst ska
underlätta kontakten med andra personer vid t.ex. bankärenden,
besök hos myndigheter och föreningsaktiviteter. Taltjänst ger både
talstöd på plats och telefonstöd genom trepartssamtal. Teletal är en
telefontjänst som Post- och telestyrelsen erbjuder. Även samtal med
Teletal är trepartssamtal.

Taltjänst och Teletal hjälper bl.a. till med att inleda ett samtal och
vid behov förtydliga vad personen menar. 

Texttelefon 
Många personer som är döva, gravt hörselskadade eller har nedsatt
röst- och talfunktion använder texttelefon för telefonsamtal. Med

19 Ingår i ITU-T (Telecommunication Standardization Sector of International
Telecommunication Union) Recommendation E.138 – Human factors aspects of
public telephones to improve their usability for older people.
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texttelefon skriver man i stället för att tala. Texten visas hos
mottagaren samtidigt som avsändaren skriver.

Om t.ex. en person som är döv ringer en hörande person, kan båda
använda texttelefon. Om bara personen som är döv använder text-
telefon, kan man använda en särskild förmedlingstjänst.

Bildtelefonitjänst
Bildtelefon används dels för direktkommunikation på teckenspråk
dels för distanstolkning via förmedlingstjänsten. Tjänsten gör att 
personer som är döva/hörselskadade och hörande kan kommunicera.
Samtalet går snabbare än med texttelefon, eftersom både tolken och
personen som är döv/hörselskadad kan använda teckenspråk.

Korrespondens och meddelanden
Tillgänglig och användbar kommunikation via korrespondens och med-
delanden förutsätter möjlighet att ta del av detta i alternativa format.

Brev
En tillgänglig och användbar kommunikation via brev innebär att
varje person oavsett funktionshinder ska kunna läsa och förstå inne-
hållet i ett brev. 

Brev ska finnas i alternativa format. De alternativa format som kan
erbjudas ska klart framgå av kommunikationen. Vanliga alternativa
format för brev är lättläst svenska, storstil, punktskrift, inläst på
band eller CD (talkassett), på teckenspråk (videokassett eller DVD),
på e-post, i Word-format eller som PDF på diskett. 

Fax
Fax kan vara ett alternativ till brev eller telefon, t.ex. för personer
som fått funktionsnedsättningar på äldre dar. De som tidigare använt
fax behöver inte lära sig nya produkter. Personer som är hörselskadade
får ibland också en fax som hjälpmedel i stället för texttelefon.

E-post
För vissa grupper, t.ex. personer med synskada eller hörselskada,
underlättas kommunikationen med andra om de kan använda e-post.
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Den som hör dåligt slipper då en del samtal där dålig hörsel är ett hin-
der och den som ser dåligt kan få sin post uppläst med hjälp av datorn. 

Mobiltelefonitjänster
För vissa grupper, t.ex. personer som är hörselskadade eller döva,
underlättas kommunikationen om de kan använda SMS, short 
message service. SMS kan ersätta ett kort telefonsamtal. Den 
nya 3G-tekniken gör det möjligt att föra direktkommunikation på
teckenspråk via bredbandsmobiler.

Blanketter
Personer med funktionshinder bör få förutsättningar att självständigt
kunna hantera olika slags blanketter, t.ex. via Internet. Tillgängliga
och användbara blanketter kan finnas både på papper och på
Internet. Blanketterna bör vara ifyllda på förhand så långt det är
möjligt. 

Webb- och e-tjänster
En tillgänglig och användbar kommunikation via webben innebär att
varje person oavsett funktionshinder kan ta del av information, fram-
föra synpunkter och använda tjänster som erbjuds där. Webbplatser
bör därför vara uppbyggda enligt WAI:s riktlinjer för hur man gör
webbplatser tillgängliga och användbara för alla inklusive personer
med funktionshinder (se avsnitt 3.2.3). 

3.2.5 Produkter
Alla produkter behöver inte vara tillgängliga och användbara för
alla. Men för att människor med funktionshinder ska ha kunna
använda produkter är det bra om det inom varje produktgrupp finns
produkter som är tillgängliga. Exempel på produktgrupper är mobil-
telefoner, fjärrkontroller, möbler, tvättmaskiner. Det är viktigt att
produkter som används i allmänna miljöer och där det inte finns
något alternativ är tillgängliga och användbara.

Med produkter avses här

• byggprodukter/fast inredning som byggs in i miljön, t.ex. ström-
brytare, köksinredning 
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• inredning och utrustning som tvättmaskiner och möbler etc. 

• produkter som kan ses som ersättning för personlig service som
biljettautomater och bankomater

• tekniska produkter som datorer och faxar 

• programvaror

• konsumentprodukter och livsmedel.

Tillgängliga och användbara produkter innebär t.ex. att personer
med funktionshinder ska kunna nå och avläsa reglage, handtag och
annat som man behöver för att kunna använda produkten. För att
produkten ska kunna hanteras av alla är det viktigt att tänka på
produktens tyngd och form, hur reglage, handtag m.m. utformas.
Reglage ska t.ex. kunna manövreras med en hand, fordra låg kraft
och låg precision.

För att de ska vara tillgängliga och användbara ska man kunna 
förstå hur produkterna fungerar. Det innebär t.ex. att formen överens-
stämmer med funktionen, att antalet reglage minimeras och att
reglage placeras och utformas på ett konsekvent sätt. Andra exempel
är att reglagen ger återkoppling så att man förstår att de har aktive-
rats och att märkningen är lättbegriplig (t.ex. symboler).

Det bör också vara möjligt att använda produkten utan risk för skada
eller hälsa. Det innebär t.ex. att det ska finnas en innehållsdeklara-
tion på alla produkter som ska förtäras och på kemisktekniska pro-
dukter. Det betyder också att det inte ska finnas vassa, mycket heta
eller utskjutande delar på produkterna. Produkter som är avsedda
för att ibland stödja sig på ska vara stabila.

Tillgängliga produkter ska kunna användas för sitt ändamål (t.ex.
genom att de kan anpassas till individuella behov) och vara förpack-
ade så att de är möjliga att öppna även för personer som har svaga
händer eller endast kan använda en hand. Bruksanvisningar bör vara
lättbegripliga och ha en tydlig layout. De bör också kunna beställas i
alternativa format utan extra kostnad.

3.2.6 Verksamhet
Alla tillgänglighetsaspekter ryms inte inom områdena byggd miljö,
information och kommunikation, transporter och produkter. Därför
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talar man också om tillgänglig verksamhet. Med det menas t.ex.
att man ska kunna delta i utbildning, medverka vid olika former 
av möten, att kunna gå på museum eller ta del av andra kultur-
arrangemang. Det omfattar också möjligheten att få tillgång till
personlig service, för den som behöver det.

Här behandlas tre typer av verksamhet: förmedlingsmässig 
verksamhet, utbildningsverksamhet samt varor och tjänster.

Förmedlingsmässig verksamhet
Med förmedlingsmässig verksamhet avses

• förmedling av upplevelser som teater, film, dans, konserter, konst
eller andra evenemang, t.ex. sportevenemang 

• förmedling av budskap och kunskap som t.ex. förmedlas av museer
och på andra utställningar, t.ex. om vårt kulturarv, dagens kultur
eller om främmande kulturer. 

Att förmedlingen är tillgänglig innebär att utbudet förmedlas så att
alla kan ta del av det. Det förutsätter bl.a. att visuell och audiell för-
medling kompletteras med förmedling som kan uppfattas av andra
sinnen, t.ex. syntolkning av film och teater, audioguide på museer
och textning av film. Komplexa budskap, upplevelser och kunskap
måste förmedlas med långt driven konkretion så att det är möjligt att
använda flera sinnen. Det är också viktigt med korta pass och regel-
bundna pauser.

En förutsättning för tillgänglig förmedling är dessutom att lokalerna
är tillgängliga (se avsnitt 3.2.1).

Utbildningsverksamhet 
Med utbildningsverksamhet avses här utbildning, kurser och kon-
ferenser. Att sådana verksamheter är tillgängliga och användbara
innebär att alla ska kunna ta del som åhörare och åskådare och att
alla ska kunna vara föreläsare och lärare. 

Det förutsätter att lokaler är tillgängliga och användbara (se avsnitt
3.2.1) och att information om verksamheten är tillgänglig. Informations-
material, kurslitteratur, kursdokumentation etc. ska också vara till-
gängliga (se avsnitt 3.2.3). Det förutsätter också att det är möjligt att



ta del av vad föreläsare och lärare samt deltagare och elever för-
medlar. Föreläsare och deltagare ska också kunna kommunicera 
med varandra.

Program bör vara upplagda med korta pass och regelbundna pauser.
Om det finns förtäring ska det finnas information om innehåll och
möjlighet att få alternativ kost. Boende i anslutning till verksam-
heten bör också vara tillgängligt för alla.

För att personer med olika funktionshinder ska kunna delta i utbild-
ning bör kunskapsförhör utformas så att alla har lika möjligheter att
redovisa sina kunskaper oavsett funktionshinder. Det bör finnas till-
gång till hjälp med att läsa in kurslitteratur. Det bör inte finnas
blommor i föreläsningssalen. Deltagarna och övriga medverkande
bör avstå från att använda parfym eller andra starka dofter eftersom
det kan orsaka allergiska reaktioner.

Varor och tjänster
Tillgänglighet och användbarhet innebär att personer med funktions-
hinder ska kunna köpa varor och tjänster på samma villkor som
andra. Det innebär att försäljning i butik eller via Internet, auto-
mater och postorder ska vara tillgänglig. Tillgänglighet i butiker är
t.ex. att det ska vara möjligt att använda provrum, kassor, diskar 
och kölappsautomater på lika villkor.

Andra förutsättningar för tillgänglighet och användbarhet vid köp 
av varor är att förpackningarna är utformade så att personer med
funktionshinder kan skilja på dem (t.ex. fil och mjölk). Det ska 
finnas sortiment som tar hänsyn till personer med födoämnesallergi
med tydlig information om vad varorna innehåller. Det är också viktigt
att försöka undvika starka dofter. 

Människor med funktionshinder ska kunna besöka restauranger,
matserveringar, pubar och kaféer, och utan risk för sin hälsa förtära
det som serveras gästerna. Det är viktigt att det går att få information
om vad maten innehåller och att det går att få mat som inte ger födo-
ämnesallergiker m.fl. problem. 

Viktiga tillgänglighetsaspekter här är att det finns tillgång till mat-
sedel i punktskrift eller möjlighet att få den uppläst. Det ska finnas
självserveringsdisk och buffébord på lämplig höjd för personer som
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använder rullstol och möbler och möblering som inte hindrar dessa.
Man ska också kunna få hjälp med att hämta mat vid självservering
om man inte klarar det själv.

3.3 Tillgänglighet och användbarhet för personer 
med olika funktionshinder
I det här avsnittet behandlas tillgänglighet och användbarhet för
personer med olika funktionshinder. Detta för att illustrera olika
svårigheter som kan uppstå beroende på funktionshinder och bak-
grunden till olika krav på tillgänglighet20. 

I den svenska diskrimineringslagstiftningen, se t.ex. lagen (2003:307)
om förbud mot diskriminering (4 § p 3), har man valt att ha en vid
definition av funktionshinder

varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar
av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller
en sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan
förväntas uppstå.

De funktionshinder som anges nedan inbegrips i denna definition.

3.3.1 Personer med nedsatt rörelseförmåga
Människor med nedsatt rörelseförmåga hindras ofta av en otillgänglig
byggd miljö. För dem innebär tillgänglighet och användbarhet t.ex.
att det finns möjlighet att förflytta sig säkert och självständigt till,
mellan och inom byggnader. Det innebär också att det ska gå att för-
flytta sig till, mellan och inom allmänna platser och anläggningar,
t.ex. parker eller friluftsområden. 

Förutsättningarna för detta är att underlaget är jämt och fast, att man
kan ta sig fram utan att passera branta lutningar, trappor, höga
trösklar, tunga dörrar etc. Reglage o.dyl. måste vara lätthanterliga
och sitta inom räckhåll för den som använder rullstol och kanske
också har svårt att röra armar och händer.
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20 Sammanställningen bygger delvis på en undersökning om handikapporganisa-
tionernas tillgänglighetskrav vid myndighetskontakter som har gjorts av utred-
ningsinstitutet HANDU AB på uppdrag av Handikappombudsmannen.
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Tillgänglighet och användbarhet innebär också att utrymmen i miljöer
dit allmänheten äger tillträde är tillräckligt rymliga för att man ska
kunna ta sig fram med rullstol. Inredning och utrustning i miljöerna
måste även fungera för personer med nedsatt rörelseförmåga. Det ska
t.ex. finnas toaletter som kan användas av personer som använder rull-
stol. Andra exempel är att höjden på montrar, hyllor och informations-
skyltar anpassas även för dem som använder rullstol. 

Vid utbildningar och konferenser är det viktigt att podium, scen och
utrymmen runt dessa kan användas av alla.

Transporter orsakar många gånger problem för personer med nedsatt
rörelseförmåga. Tillgänglighet och användbarhet innebär att förutom
själva färdmedlet även hållplatser, stationer och annan byggd miljö
runt transporterna är tillgängliga. Man ska t.ex. kunna stiga på
fordonet även då man använder rullstol, det ska finnas platser för
personer som använder rullstol samt toaletter och sovkupéer som
fungerar även för den som använder rullstol. 

För att olika typer av produkter ska vara tillgängliga för personer
med nedsatt rörelseförmåga är det t.ex. viktigt att det går att nå och
hantera reglage och handtag, att displayer sitter inom synhåll, att
förpackningar lätt kan öppnas (se avsnitt 3.2.5).

3.3.2 Personer med synskada
Den byggda miljön kan innebära svårigheter för personer med syn-
skada. För dem betyder tillgänglighet och användbarhet att det ska
gå att förflytta och orientera sig säkert och självständigt till, mellan
och inom den byggda miljön. Dessutom är det viktigt hur utrustningen
och inredningen är utformad. Man ska också kunna använda sig av
utomhusmiljön på ett säkert sätt, t.ex. lekplatser, bryggor och nöjes-
parker.

Helt säker förflyttning är inte möjlig att åstadkomma för någon,
framför allt inte i trafikmiljön. Möjlighet att förflytta sig självständigt
beror också på individuella förutsättningar, vilket i sin tur bl.a. är
beroende av rehabilitering. För personer med starkt nedsatt syn
förutsätter självständig förflyttning att de är bekanta med miljön.
Möjligheten att få ledsagning eller annan hjälp är därför viktig.

Information ska inte vara ett hinder för delaktighet och jämlikhet.
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För människor med synskada innebär det bl.a. att layouten ska ge
bästa möjliga läsbarhet och att informationen finns i alternativa format.
Webbplatser ska vara uppbyggda så att personer med nedsatt syn
och personer som är blinda kan ta del av informationen, t.ex. att den
går att läsa av med ett s.k. talsyntesprogram.

För att förmedlingsmässig verksamhet och utbildning ska vara
tillgänglig för personer med synskada är det viktigt att visuell
förmedling kompletteras med förmedling som kan uppfattas med
andra sinnen, t.ex. syntolkning av film och teater. Det är också
viktigt att skrivet material som information och kurslitteratur kan 
fås i alternativa format.

Tillgängliga produkter för personer med synskada innebär bl.a. 
att det ska vara lätt att avläsa reglage och att särskilja dem från
varandra. Det ska dessutom vara möjligt att ta del av information
som presenteras tillsammans med produkten.

För personer med synskada är ofta tillgång till personlig service en
förutsättning för att miljö, produkter och tjänster ska vara användbara.

3.3.3 Personer som är döva, dövblinda och personer 
med hörselskada 
För personer som är döva, dövblinda eller hörselskadade innebär
tillgänglighet och användbarhet att t.ex. övervinna hinder som upp-
står i kommunikation med andra människor och när de ska ta emot
information och uppfatta larmsignaler.

En viktig aspekt är att teckenspråk är ett primärt/funktionellt språk
för en grupp döva, dövblinda och hörselskadade. Tillgänglighet för
denna grupp innebär att det ska gå att få samhällsinformation och
fullgöra sina demokratiska rättigheter och skyldigheter genom
teckenspråk.

Följande nyckelbegrepp tydliggör tillgängligheten för personer som
är döva, dövblinda eller hörselskadade

• visuell: text, teckenspråk, optiska larm

• auditiv: hörselteknisk utrustning, ljudmiljö

• taktil: vibratorlarm, taktilt teckenspråk.
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Exempel på ”kritiska” situationer för personer som är döva, döv-
blinda eller har hörselskada är

• möten med människor: på konferenser, i skolan, i socialt 
umgänge m.m.

• kultur: gå på teater och bio, titta på TV m.m.

• information: på terminaler och i färdmedel m.m.

• larm: på hotell, båtar och samhällslarm m.m. 

3.3.4 Personer med nedsatt kognitiv förmåga
Med kognition menas förmågan att minnas, orientera sig i tid och
rum, problemlösningsförmåga, numerisk förmåga, språklig förmåga
m.m. Personer med kognitiva funktionshinder är en heterogen grupp.
Tillgänglighet och användbarhet kan betyda mycket skilda saker för
olika individer. Personer med nedsatt kognitiv förmåga har ibland
fler funktionshinder, t.ex. nedsatt rörelseförmåga och nedsatt syn
eller hörsel. 

Gemensamt för många människor med nedsatt kognitiv förmåga är
att tillgänglighet och användbarhet av fysisk miljö betyder att de 
kan orientera sig och använda den byggda miljön utan att utsättas 
för onödiga säkerhetsrisker. Det betyder också att de kan använda
anordningar för utomhusaktiviteter samt inredning och utrustning.
Att inredning och utrustning är användbara innebär bl.a. att de
utformas så att de är lättbegripliga och kan anpassas efter indi-
viduella behov i bostaden och på arbetsplatsen.

För att människor med nedsatt kognitiv förmåga ska kunna ta del av
information bör det vara möjligt att få den i förenklad form som är
tydlig, konkret, kortfattad och entydig. Det bör t.ex. gå att få infor-
mationen översatt till lättläst svenska. Informationsskyltar ska vara
lättbegripliga, t.ex. genom att man använder symboler.

I kommunikation och vid förmedlingsmässig verksamhet kan per-
soner med nedsatt kognitiv förmåga behöva hjälp av en handledare
eller en assistent. Vid en konferens kan det t.ex. vara att handledaren
har möjlighet att stoppa ett anförande för att få tid att förklara vad
som sagts. Det kan också finnas behov av denna typ av stöd vid
transporter, t.ex. när man ska byta färdmedel.
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För att produkter ska vara tillgängliga och användbara för personer
med nedsatt kognitiv förmåga är det t.ex. viktigt att det går att skilja
dem från varandra. Det ska vara lätt att begripa hur produkten fun-
gerar och eventuella bruksanvisningar ska innehålla konkreta och
tydliga råd för hur man ska göra och ha en tydlig layout. 

3.3.5 Personer med besvär i andningsorgan, allergier eller
överkänslighet för vissa födoämnen
För människor med besvär i andningsorganen och allergier innebär
tillgänglighet och användbarhet att det ska vara möjligt att vistas ute
och inne utan att drabbas av allergiska reaktioner eller besvär i
andningsvägarna. De ska också kunna använda inredning och
utrustning utan att drabbas av allergiska reaktioner.

För att det ska vara möjligt krävs bl.a. att luftkvaliteten i byggnader
är bra, att det finns möjlighet att undvika ämnen, material, växter
och dofter som kan ge upphov till allergiska reaktioner eller som kan
ge särskilt känsliga personer besvär. Det ska också finnas möjlig-
heter att anpassa inredning och utrustning efter individuella behov i
bostäder och på arbetsplatser. När det gäller utformning av terminaler
och färdmedel gäller i princip detsamma som för byggd miljö.

Men det går inte att åstadkomma en miljö som helt uppfyller kravet
att man inte ska drabbas av allergiska reaktioner. Pollen är t.ex. ett
problem eftersom det med vinden sprids över stora områden.

Vid utbildningar och konferenser är det viktigt att tänka på att maten
kan innebära svårigheter för personer med allergi. Därför ska det
vara möjligt att få information om vad som serveras. Vid behov ska
det finnas alternativ för personer med födoämnesallergi.

3.3.6 Personer med funktionshinder på grund av sjukdomar
och andra funktionsstörningar i matsmältningskanalen 
Gruppen människor med funktionshinder på grund av sjukdomar och
andra funktionsstörningar i matsmältningskanalen omfattar här även
personer med stomi och inkontinens.

En förutsättning för tillgänglighet och användbarhet av fysisk miljö
är för dem att det finns tillgång till lämpligt utformade toaletter. 
Det innebär bl.a. att toaletterna ska vara slutna. Det får inte vara



öppet under eller över dörrstyckena eller sidoväggarna. Toaletterna
ska också vara ordentligt ventilerade och ha slutna avfallskärl. 
Det ska även finnas tvättmöjligheter inne på toaletten.

Möjligheten för människor med funktionshinder på grund av sjuk-
domar och andra funktionsstörningar i matsmältningskanalen att ta
del av och delta i verksamhet är i hög grad beroende av hur den
planeras och genomförs. Tillgänglighet och användbarhet betyder 
här att det finns tillgång till toaletter som uppfyller nämnda krav 
och att man håller angivna tider, arbetar i korta pass och tar regel-
bundna pauser. Det ska även finnas tillgång till anpassad kost.

3.3.7 Personer med psykiska sjukdomar och funktionshinder
För människor med psykiska sjukdomar och funktionshinder kan
förutsättningarna för tillgänglighet och användbarhet variera mycket
från individ till individ. Psykisk sjukdom kan i en del fall leda till
nedsatt kognitiv förmåga (se avsnitt 3.3.4).

För personer med psykiska sjukdomar och funktionshinder kan det
vara särskilt viktigt att miljön är lugn och harmonisk, att störnings-
moment, t.ex. ljus- och ljudstörningar, minimeras och att det finns
tillgång till vilrum och avskildhet vid behov. För en del människor
inom gruppen förutsätter tillgänglighet och användbarhet av den
byggda miljön dessutom att bostaden utformas efter behovet av stöd
och omsorg.

3.3.8 Personer med nedsatt röst- och talfunktion
Personer med nedsatt röst- och talfunktion kan har svårt att kommuni-
cera, t.ex. via telefon. Tillgänglig kommunikation för dem kan därför
förutsätta alternativa kommunikationssätt, såsom total konversation 
(se avsnitt 3.2.4) eller särlösningar som taltjänst, teletal och texttelefon. 

Vid utbildningsverksamhet är det viktigt att kunskapsförhör utformas
så att alla har möjlighet att redovisa sina kunskaper oavsett funk-
tionshinder.

3.3.9 Personer med dyslexi
För människor med dyslexi kan utformningen av informationen ofta
innebära svårigheter. Tillgänglig information för gruppen innebär att
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den finns att få i alternativa format så att människor med läs- och
skrivsvårigheter kan ta del av texten. Layouten ska ge bästa möjliga
läsbarhet och textens struktur ska underlätta för läsaren.

Det förutsätter bl.a. att det ska gå att få information genom talkassett
och Daisy-talbok. Det bör också gå att få elektronisk information
uppläst med hjälp av talsyntes. Teckensnitt, teckenstorlek, rad-
avstånd, radlängd, papperskvalitet, kontrast och färger ska användas
så att layouten blir så tydlig som möjligt och kunna anpassas efter
individens behov. Texten bör vara logiskt uppbyggd. 

I utbildningssammanhang är det viktigt att kunskapsförhör utformas
så att alla får samma möjligheter att redovisa sina kunskaper oavsett
funktionshinder. För personer med dyslexi kan det också vara viktigt
att få hjälp med att läsa in litteratur.

3.3.10 Personer med andra funktionshinder
Det finns personer med andra funktionshinder som kan ha andra
krav på miljö, produkter och tjänster än tidigare nämnda personer.
Exempel är

• personer som är extra känsliga för skador, t.ex. orsakade av ben-
skörhet eller blödarsjuka

• personer som är extra utsatta för skador, t.ex. på grund av epilepsi

• personer som är extra känsliga för kyla och värme

• personer med ett antal olika sjukdomar eller sjukdomstillstånd
som kan resultera i speciella krav på den byggda miljön, t.ex.
behov av extra förvaringsutrymmen eller utrymme för behandling 
i hemmet, t.ex. cystisk fibros och njursjukdom. 

Gemensamt för dem är att förutsättningar för tillgänglighet och
användbarhet kräver att det finns möjlighet att anpassa bostäder 
och arbetsplatser efter individuella behov. 

För människor som är elöverkänsliga är en förutsättning för till-
gänglighet och användbarhet av fysisk miljö att nivån av elektriska
och magnetiska fält är låg. Det är viktigt att människor med el-
överkänslighet kan ta del av information i format som inte orsakar
svårigheter. Det förutsätter att informationen finns i tryckt form.
Eftersom människor som är elöverkänsliga har svårt att vistas i 
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miljöer med elektromagnetiska fält är det viktigt att information inte
presenteras enbart i elektronisk form.

Ett annat exempel är personer som är extra beroende av föda och
medicin inom vissa tidsintervall. Tillgänglighet till utbildning, kurser
och konferenser innebär för denna grupp att programmet och under-
visningen är upplagda så att man har regelbundna pauser.

3.4 Gällande rätt – bestämmelser som 
rör tillgänglighet
I det här avsnittet redovisas lagar, förordningar och andra bestäm-
melser och rekommendationer som på olika sätt rör tillgänglighet för
människor med funktionshinder. Först kommer en genomgång av
olika internationella åtaganden som påverkar Sverige. Sedan följer
svenska bestämmelser och rekommendationer som griper över flera
samhällsområden, t.ex. byggd miljö, information och kommunikation.
Därefter kommer särskilda samhällsområden.

Utöver konkreta krav på tillgänglighet behandlas även mer generella
bestämmelser som kan tolkas som krav på tillgänglighet. Bestäm-
melserna i socialtjänstlagen om deltagande i samhällslivet och den
enskilda människans rätt till arbete, bostad och utbildning, är exem-
pel på sådant som kan förutsätta tillgänglighet för att fungera. Dess-
utom granskas bestämmelser som kan anses kompensera bristande
tillgänglighet, t.ex. vissa bestämmelser inom socialförsäkringen.

3.4.1 Internationella åtaganden
Olika internationella åtaganden, främst inom FN och EU, påverkar
arbetet mot diskriminering och för tillgänglighet för människor med
funktionshinder i Sverige. Vissa dokument tar konkret upp tillgäng-
lighet, andra berör frågan mer indirekt.

FN:s standardregler om delaktighet och jämlikhet för människor 
med funktionsnedsättning
År 1993 antog Förenta Nationernas generalförsamling 22 standard-
regler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning del-
aktighet och jämlikhet. Standardreglerna är indelade i ett antal
huvudområden, bl.a. förutsättningar för delaktighet. Dessutom pekas
åtta områden för delaktighet ut särskilt, t.ex. tillgänglighet och
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utbildning. Standardreglerna har utvecklats utifrån erfarenheter som
gjorts under FN:s handikappårtionde (1983–1992) och det s.k.
världsaktionsprogram som låg till grund för detta. 

Avsikten med standardreglerna är att säkerställa att människor med
funktionsnedsättning som medborgare har samma rättigheter och
skyldigheter som andra medborgare i samhället.

Den politiska och moraliska grunden för standardreglerna är de
internationella reglerna om mänskliga rättigheter. De består av 
den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, den 
internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella
rättigheter, den internationella konventionen om medborgerliga och
politiska rättigheter, konventionen om barnets rättigheter och kon-
ventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor,
tortyrkonventionen och konventionen om migrerande arbetares 
rättigheter.

Standardreglerna är inte juridiskt bindande. De innebär ett moraliskt
och politiskt åtagande från staternas sida att anpassa samhället till
människor med funktionsnedsättning. 

I standardreglerna framgår viktiga principer om ansvar, agerande
och samarbete. Standardreglerna är ett instrument som kan användas
när handikappolitiken utformas. De anger lämpliga åtgärder till gagn
för människor med funktionsnedsättning och deras organisationer. 
I standardregel 2, som handlar om medicinsk vård och behandling,
sägs bl.a. att staterna bör ansvara för att effektiv medicinsk vård och
behandling är tillgänglig för människor med funktionsnedsättning.

Standardregel 5 slår fast att staterna ska införa handlingsprogram
som gör den fysiska miljön tillgänglig oavsett vilka eller hur stora
funktionshinder människor har. I fysisk miljö ingår t.ex. bostäder
och andra byggnader, kollektivtransporter och andra kommunika-
tionsmedel, gator och andra miljöer utomhus. Staterna ska också se
till att funktionshindrade får tillgång till information och möjlighet
till kommunikation, exempelvis genom tolkar eller datoriserade
informations- och servicesystem. 

Regel 6 handlar om utbildning. Staterna bör erkänna principen om
lika möjligheter till utbildning på grundskole-, gymnasie- och hög-
skolenivå för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning.
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De bör se till att sådan utbildning är integrerad i den ordinarie
utbildningen.

Enligt regel 15 har staterna ansvaret för att det finns en rättslig
grund för åtgärder som leder till delaktighet och jämlikhet för 
människor med funktionsnedsättning. I regeln sägs att:

All lagstiftning som behandlar medborgares rättigheter och
skyldigheter bör också omfatta rättigheter och skyldigheter för
människor med funktionsnedsättning. Staterna är skyldiga att
göra det möjligt för dem att utöva sina mänskliga, medborgerliga
och politiska rättigheter på samma sätt som andra medborgare. 

Lagstiftning kan behövas för att undanröja förhållanden som
kan inverka negativt på människor med funktionsnedsättning
och deras liv som t.ex. ofredande eller våldshandlingar som 
riktas mot dem. All diskriminering av människor med funk-
tionsnedsättning måste undanröjas. Lagstiftning bör innehålla
regler om sanktioner mot kränkningar av principen om icke-
diskriminering.

Lagstiftning om rättigheter och skyldigheter för människor 
med funktionsnedsättning kan utformas på två olika sätt.
Antingen införlivas deras rättigheter och skyldigheter i den
allmänna lagstiftningen eller också lagfästs dessa i speciella lagar.
Sådana speciella lagar för människor med funktionsnedsättning
kan stiftas på olika sätt:

– genom lagar som uteslutande behandlar handikappfrågor.

– genom att handikappfrågor tas in i lagstiftning som rör 
speciella områden.

– genom att människor med funktionsnedsättning nämns i 
de texter som skall tolka viss lagstiftning.

En kombination av dessa olika sätt att lagstifta kan vara
önskvärd. Tillämpningsföreskrifter m.m. samt genomförande-
planer kan också behövas.

Staterna kan överväga att inrätta en formell besvärsordning 
för att skydda människor med funktionsnedsättning och deras
intressen.



Standardreglerna har utvecklats i olika typer av dokument, t.ex.
Salamancadeklarationen som slår fast att elever i behov av särskilt
stöd ska ha tillgång till ordinarie skolor som sätter barnets behov i
centrum och utgår från barnets behov. I Sverige är standardreglerna
utgångspunkten för regeringens proposition Från patient till med-
borgare – en nationell handlingsplan för handikappolitiken21.

Europakonventionen
Den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättig-
heterna och de grundläggande friheterna, Europakonventionen, är
från 1950. Den ratificerades av Sverige 1952. Europakonventionen
gäller som lag i Sverige sedan den 1 januari 199522. Konventionen
innehåller ett förbud mot diskriminering. I artikel 14 föreskrivs att
åtnjutandet av de fri- och rättigheter som anges i konventionen ska
säkerställas utan någon åtskillnad på grund av kön, ras, hudfärg,
språk, religion, politisk eller annan åskådning, nationellt eller 
socialt ursprung, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet,
börd eller ställning i övrigt.

Diskrimineringsförbudet gäller i förhållande till de fri- och rättigheter
som nämns i konventionen. Personer med funktionshinder har i detta
avseende samma rätt som alla andra personer, eftersom artikelns
uppräkning av s.k. diskrimineringsgrunder inte är uttömmande. 
I tilläggsprotokoll 12 till Europakonventionen sägs bl.a. att dis-
krimineringsförbudet i artikel 14 ska utsträckas utanför de fri- och
rättigheter som omfattas av konventionen. Protokollet blev klart att
undertecknas år 2000. Sverige har ännu inte undertecknat tilläggs-
protokollet.

Europarådets sociala stadga
På initiativ av Europarådets ministerkommitté började man 1954
utarbeta en europeisk social stadga som komplement till Europa-
konventionen. Stadgan var klar att undertecknas 1961 och rati-
ficerades av Sverige 1962.
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21 Prop. 1999/2000:79.
22 Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.



Den sociala stadgan är en motsvarighet till Europakonventionen
inom området för ekonomiska och sociala rättigheter. Under början
av 1990-talet gjordes en genomgripande omarbetning av stadgan
(1996 års reviderade sociala stadga). Nya artiklar infördes och antalet
artiklar utökades från 19 till 31. Bland de omskrivna artiklarna 
finns en om rätt till till oberoende, social integrering och deltagande
i samhällslivet för personer med funktionshinder. I artikeln sägs 
bl.a. att staterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att ge personer
med funktionshinder vägledning, undervisning och yrkesutbildning
inom de allmänna systemen. Detta för att trygga rätten till oberoende
och deltagande i samhällslivet. Om det inte är möjligt inom de all-
männa systemen ska det göras inom statliga eller privata special-
institutioner.

När stadgan arbetades om tillfördes en artikel enligt vilken åt-
njutande av de rättigheter som anges i stadgan skall säkerställas
utan någon åtskillnad på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion,
politisk eller annan uppfattning, nationell härstamning eller socialt
ursprung, hälsa, tillhörighet till nationell minoritet, börd eller 
ställning i övrigt.

Staterna förbinder sig också att främja funktionshindrades tillgång
till anställning genom att med olika medel uppmuntra arbetsgivare
att anställa och behålla personer med funktionshinder. Det kan 
kräva särskilda arbetsförmedlingsorgan och stödfunktioner. Staterna
ska också främja fullständig social integration och deltagande i
samhällslivet för personer med funktionshinder. De ska särskilt
bidra med medel, inbegripet tekniska hjälpmedel, som syftar till 
att övervinna hinder för informationsutbyte och rörlighet och
möjliggöra deras tillgång till transportmedel, bostäder, kulturell
verksamhet och fritidssysselsättning.

Barnkonventionen
FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, antogs 
av FN:s generalförsamling 1989. Sverige ratificerade barnkonventionen
1990. Konventionen handlar om det enskilda barnets rättigheter. 
I barnkonventionens andra artikel framgår att alla barn har samma
rättigheter, utan diskriminering eller åtskillnad (bl.a. på grund av
funktionshinder). Enligt artikel 3 ska barnets bästa komma i främsta
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rummet vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga
eller privata institutioner och myndigheter.

Artikel 23 handlar särskilt om barn med funktionshinder. 
Barn med fysiskt eller psykiskt funktionshinder ”bör åtnjuta ett 
fullvärdigt och anständigt liv under förhållanden som säkerställer
värdighet, främjar självförtroende och möjliggör barnets aktiva 
deltagande i samhället”. Länderna ska se till att barn med funk-
tionshinder har effektiv tillgång till och får undervisning och
utbildning, hälso- och sjukvård, habilitering, förberedelser för
arbetslivet och möjligheter till rekreation på ett sätt som bidrar 
till barnets största möjliga integrering i samhället och till dess
individuella utveckling.

I artikel 28 stadgas att alla barn har rätt till utbildning. Konventions-
staterna ska ge gratis och obligatorisk grundskoleutbildning och
sörja för att barnen behandlas med respekt. Staterna ska uppmuntra
regelbunden närvaro i skolan och se till att disciplinen upprätthålls.
I artikel 31 stadgas att barn har rätt till vila, avkoppling, lek och
rekreation. De har också rätt att vara med i och ta del av konst- 
och kulturliv.

ILO:s konvention nr 111
År 1958 antog Internationella arbetstagarorganisationen (ILO)
konventionen om diskriminering i fråga om anställning och yrkes-
utövning. Sverige ratificerade konventionen 1962. Därigenom har
Sverige förbundit sig att utforma och tillämpa en nationell politik
som främjar likställdhet när det gäller möjligheterna till anställning
och yrkesutövning. Avsikten är att motverka varje form av diskrimi-
nering i detta avseende.

I konventionen definieras diskriminering som ”varje åtskillnad, 
uteslutning eller företräde på grund av ras, hudfärg, kön, religion,
politisk uppfattning, nationell härstamning eller socialt ursprung,
som har till följd att likställdhet med avseende på möjligheter eller
behandling i fråga om anställning eller yrkesutövning omintetgörs
eller beskärs”. 

Åtskillnad, uteslutning eller företräde, som grundas på de personliga
kvalifikationer som krävs för anställningen, ska inte anses som
diskriminering.
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3.4.2 EG-rätten
I juli 1986 utfärdade Ministerrådet en rekommendation om anställ-
ning av personer med funktionshinder i gemenskapen (86/379/EEG). 
I denna rekommenderas medlemsstaterna att vidta åtgärder för att
främja jämlika möjligheter till arbete, yrkesutbildning och reha-
bilitering för personer med funktionshinder. 

I december 1996 utfärdade Ministerrådet därutöver, en resolution
(97/C 12/01) om lika möjligheter för människor med funktions-
hinder. I den uppmanas medlemsstaterna att undanröja hinder, så 
att det blir möjligt för människor med funktionshinder att delta i
samhällslivet till fullo.

Genom Amsterdamfördraget år 1997 infördes en ny artikel 13 i
Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (EG-
fördraget). Med stöd av artikel 13 kan rådet, inom ramen för de
befogenheter som fördraget ger gemenskapen, genom enhälligt
beslut, på förslag av kommissionen och efter att ha hört Europa-
parlamentet, vidta lämpliga åtgärder för att bekämpa diskriminering
på grund av kön, ras, etniskt ursprung, religion eller övertygelse,
funktionshinder, ålder eller sexuell läggning.

Enligt artikel 6 i fördraget om Europeiska unionen bygger Europeiska
unionen på principerna om frihet, demokrati och respekt för de
mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och på
rättsstatsprincipen.

Med stöd av artikel 13 EG-fördraget lade kommissionen den 25
november 1999 fram förslag till åtgärder för att bekämpa diskrimi-
nering. Förslagen bestod av ett meddelande, två direktiv och ett
handlingsprogram. Den 29 juni 2000 antog Ministerrådet direktiv
2000/43/EG om genomförandet av principen om likabehandling av
personer oavsett deras ras eller etniska ursprung (direktivet mot
etnisk diskriminering)23. Den 27 november 2000 antog ministerrådet
direktiv 2000/78/EG om inrättande av en allmän ram för likabe-
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handling i arbetslivet (arbetslivsdirektivet).24 Samma dag beslutade
rådet genom beslut 2000/750/EG om inrättande av gemenskapens
handlingsprogram mot diskriminering (2001–2006).25

Direktiv om diskriminering
Arbetslivsdirektivet, Direktiv 2000/78/EG
Syftet med arbetslivsdirektivet är att fastställa en allmän ram för
bekämpning av diskriminering i arbetslivet på grund av religion 
eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning för att
genomföra principen om likabehandling i medlemsstaterna (artikel 1).
Det behandlar diskriminering i arbetslivet i en vidare mening än de
svenska lagarna mot diskriminering i arbetslivet. 

I artikel 5 finns bestämmelser om rimliga anpassningsåtgärder för
personer med funktionshinder. I bestämmelsen sägs att: 

För att garantera principen om likabehandling för personer
med funktionshinder skall rimliga anpassningsåtgärder vidtas.
Detta innebär att arbetsgivaren skall vidta de åtgärder som
behövs i det konkreta fallet för att göra det möjligt för en 
person med funktionshinder att få tillträde till, delta i eller 
göra karriär i arbetslivet, eller genomgå utbildning, såvida 
sådana åtgärder inte medför en oproportionerlig börda för
arbetsgivaren. Om denna börda i tillräcklig grad kompenseras
genom åtgärder som redan ingår i den berörda medlems-
statens politik för personer med funktionshinder bör den 
inte anses oproportionerlig.

Bestämmelserna i arbetslivsdirektivet om diskriminering på grund 
av ålder och funktionshinder ska vara genomförda i nationell rätt
senast den 2 december 2006 (artikel 18).

24 Rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättande av en
allmän ram för likabehandling i arbetslivet (EGT L 303, 2.12.2000, s. 16, Celex
32000L0078; rättelse av rubriken EGT L 2, 5.1.2001, s. 42, Celex
3200L0078R(01)).

25 2000/750/EG: Rådets beslut av den 27 november 2000 om inrättande av gemen-
skapens handlingsprogram mot diskriminering (2001–2006) EGT L 303,
2.12.2000 s. 23, Celex 32000D0750.



Direktiv som i övrigt rör tillgänglighet
Bussdirektivet, 2001/85/EG i EU
En utveckling av tekniska krav på bussar har pågått inom EU, det
s.k. bussdirektivet26. Enligt bussdirektivet ska bussar byggda för
stadstrafik vara tillgängliga för rörelsehindrade. Enligt direktivet 
ska medlemsländerna själva bestämma om tillgänglighet i andra
typer av bussar. Bussdirektivet innehåller tekniska krav för typ-
godkännande av bussar. Syftet är att bussar ska uppfylla högt 
ställda krav på passagerarsäkerhet och tillgänglighet för personer
med nedsatt förflyttningsförmåga.

Vägverket har infört direktivets krav i nu gällande föreskrifter som
trädde i kraft den 1 maj 2003, Vägverkets föreskrifter VVFS 2003:22
om bilar och släpvagnar som dras av bilar.  

Hissdirektivet, 95/16/EG
Den 29 juni 1995 antogs EG:s hissdirektiv27. Syftet med direktivet
är att öka säkerheten genom att skärpa kraven på samtliga nyinstalle-
rade hissar. I samband med detta utfärdade EU-kommissionen en
rekommendation om uppgradering av befintliga hissar. 

När det gäller permanenta hissar ställer hissdirektivet grund-
läggande krav på marknaden för att möjliggöra fri rörlighet för 
hissar och komponenter. Direktivet är tvingande för EU-länder 
från 1999.28 

Europeiska standarder, som även antagits som svenska standarder,
har antagits för att leva upp till kraven i direktivet.29 
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26 Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/85/EG av den 20 november 2001
om särskilda bestämmelser för fordon som används för personbefordran med mer
än åtta säten utöver förarsätet och om ändring av direktiv 70/156/EEG och
97/27/EG, Celex 32001L0085.

27 Europaparlamentets och rådets direktiv 95/16/EG av den 29 juni 1995 om till-
närmning av medlemsstaternas lagstiftning om hissar, EGT L 213, 7.9.1995 s 1,
Celex 31995L0016.

28 Se bl.a. Förordning (1993:1598) om hissar och vissa andra motordrivna anord-
ningar.

29 SS-EN 81-70 Säkerhetsregler för konstruktion och installation av hissar –
Särskilda applikationer för person- och varupersonhissar – Del 70: Tillträde till
hissar för personer inklusive personer med funktionsnedsättningar.
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Byggvarudirektivet, 89/106/EEG
Byggvarudirektivet30 trädde i kraft den 27 juni 1991. Det omfattar
både byggnader och anläggningar. Det innebär i korthet att med-
lemsstaterna ska ställa krav på byggnader och anläggningar när det
gäller hälsa och säkerhet. Det är genomfört genom förändringar i
befintlig bygglagstiftning och föreskrifter från Boverket.

Upphovsrättsdirektivet, 2001/29/EG
Upphovsrättsdirektivet31 avser att harmonisera upphovsrätten så att
den inte motverkar handel med varor och tjänster över medlems-
staternas gränser. Vidare syftar direktivet till att anpassa och
komplettera nuvarande lagstiftning om upphovsrätt och närstående
rättigheter så att det på ett tillfredsställande sätt svarar mot den
tekniska utvecklingen. 

Ett annat viktigt syfte är att främja sysselsättning och tillväxt. I
ingressen till direktivet framhålls även vikten av att medlems-
staterna underlättar tillgången till verk för personer som har ett
funktionshinder som hindrar dem från att utnyttja själva verket.
Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt tillgängliga förmedlings-
former.

Av artikel 5 i direktivet följer att medlemsstaterna får föreskriva
inskränkningar i rätten att framställa exemplar och rätten till över-
föring till allmänheten till förmån för användning av personer med
funktionshinder. Den användning som får omfattas av inskränkningen
får inte sträcka sig längre än vad som krävs med hänsyn till funk-
tionshindret i fråga. 

Om en medlemsstat föreskriver inskränkningar i rätten att framställa
exemplar får den också föreskriva inskränkningar i spridningsrätten
som är motiverade med hänsyn till den tillåtna framställningen av
exemplar. Vidare stadgas att de undantag och inskränkningar som

30 Rådets direktiv 89/106/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmning av
medlemsstaternas lagar och andra författningar om byggprodukter, Celex
31989L0106.

31 Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om
harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i
informationssamhället, Celex 32001L0029.



tillåts endast får tillämpas i vissa avsedda fall som inte strider mot
det normala nyttjandet av verket eller annat alster och inte oskäligt
inkräktar på rättighetsinnehavarnas legitima intressen.

3.4.3 Den nationella handlingsplanen för handikappolitiken
I Från patient till medborgare – en nationell handlingsplan för
handikappolitiken (prop. 1999/2000:79) föreslår regeringen natio-
nella mål och inriktning för handikappolitiken. Enligt handlings-
planen ska insatserna främst koncentreras till tre huvudområden

• att se till att handikapperspektivet genomsyrar alla samhälls-
sektorer

• att åstadkomma ett tillgängligt samhälle

• att förbättra bemötandet.

De angivna målen innebär bl.a. att statliga myndigheter bör integrera
handikapperspektivet i sin verksamhet och vara ett föredöme när 
det gäller att göra verksamhet, information och lokaler tillgängliga
(se närmare i avsnitt 1:2).

3.4.4 Lagstiftning mot diskriminering
Skyddet mot diskriminering har successivt förstärkts i svensk lag-
stiftning. Förutom det s.k. mål- och programstadgandet i regerings-
formen (RF) finns det i dag tre lagar som förbjuder diskriminering på
grund av funktionshinder. Först kom lagen (1999:132) om förbud
mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder.
Därefter kom lagen (2001:1286) om likabehandling av studenter i
högskolan. Lagarna innehåller ett begränsat skydd mot bristande
tillgänglighet. Lagen (2003:307) om förbud mot diskriminering
omfattar inte alls bristande tillgänglighet.

Grundlagsbestämmelser
Enligt 1 kap. 2 § RF ska det allmänna motverka diskriminering 
av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt
ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, 
sexuell läggning, ålder eller annan omständighet som gäller den
enskilde som person.
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I 1 kap. 9 § RF sägs att domstolar samt förvaltningsmyndigheter och
andra som fullgör uppgifter inom den offentliga förvaltningen ska i
sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet
och opartiskhet.

Enligt 2 kap. 23 § RF får lag eller annan föreskrift inte meddelas 
i strid med Sveriges åtaganden på grund av den europeiska kon-
ventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de
grundläggande friheterna (Europakonventionen).

Lagen (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet 
på grund av funktionshinder
Syftet med lagen är att motverka diskriminering i arbetslivet av
personer med funktionshinder (1 §). 

Lagen innehåller fyra diskrimineringsförbud, direkt och indirekt
diskriminering, trakasserier och instruktioner att diskriminera.
Diskrimineringsförbuden är till förmån för arbetssökande eller
arbetstagare.

Enligt 3 § får en arbetsgivare inte missgynna en arbetssökande eller
en arbetstagare genom att behandla honom eller henne sämre än
arbetsgivaren behandlar, har behandlat eller skulle ha behandlat
någon annan i en jämförbar situation, om missgynnandet har sam-
band med funktionshinder (direkt diskriminering).

I 4 § stadgas att en arbetsgivare inte får missgynna en arbetssökande
eller en arbetstagare genom att tillämpa en bestämmelse, ett krite-
rium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som i
praktiken särskilt missgynnar personer med visst funktionshinder
jämfört med personer utan sådant funktionshinder. Detta gäller dock
inte om bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet kan motiveras
av ett berättigat mål och medlen är lämpliga och nödvändiga för att
uppnå målet (indirekt diskriminering).

Enligt 6 § gäller förbudet i 3 § även då arbetsgivaren vid anställl-
ning, befordran eller utbildning för befordran genom att vidta stöd-
och anpassningsåtgärder kan skapa en situation för en person med
funktionshinder som är jämförbar med den för personer utan sådant
funktionshinder och det skäligen kan krävas att arbetsgivaren vidtar
sådana åtgärder.



Lagen innehåller vidare förbud mot repressalier, processuella
bestämmelser och bestämmelser om HO:s tillsyn över lagen.

Lagen (2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan
Lagen gäller på högskoleområdet och dess syfte är att främja lika
rättigheter för studenter och sökande och att motverka diskrimine-
ring på grund av könstillhörighet, etnisk tillhörighet, religion eller
annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder (1 §).
Lagen innehåller i likhet med 1999 års lag fyra förbud mot diskri-
minering, direkt och indirekt diskriminering, trakasserier och
instruktioner att diskriminera (7–8 §§). 

Diskrimineringsförbuden gäller för såväl studenter som för de som
ansöker till högskolan.

Förbudet i 7 § mot direkt diskriminering när en högskola beslutar
om tillträde till högskoleutbildning och under utbildningen gäller
även då högskolan genom att göra lokalerna tillgängliga och använd-
bara kan skapa en situation för en person med funktionshinder som
är likartad med den för personer utan sådant funktionshinder, om det
skäligen kan krävas att högskolan vidtar sådana åtgärder (10 §).

Lagen innehåller vidare i likhet med 1999 års lag bestämmelser om
förbud mot repressalier, processuella regler och bestämmelser om
HO:s tillsyn m.m. Det finns även bestämmelser om att en högskola
ska vidta aktiva åtgärder, bland annat i form av att bedriva ett mål-
inriktat arbete för att aktivt främja studenters lika rättigheter.

Lagen (2003:307) om förbud mot diskriminering
Syftet med lagen är att motverka diskriminering som har samband
med någon av diskrimineringsgrunderna etnisk tillhörighet, religion
eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder
(1 §). Lagen förbjuder direkt och indirekt diskriminering, trakas-
serier och instruktioner att diskriminera (3 §).

Förbuden gäller mot diskriminering i arbetsmarknadspolitisk
verksamhet (t.ex. arbetsförmedling), start eller bedrivande av
näringsverksamhet, yrkesutövning (t.ex. legitimation för yrken),
medlemskap i fackföreningar, yrkesorganisationer, m.m. och
yrkesmässigt tillhandahållande av varor, tjänster eller bostäder. 
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För diskrimineringsgrunderna etnisk tillhörighet och religion eller
annan trosuppfattning gäller förbuden fler områden, bl.a. social-
tjänsten, socialförsäkringen och hälso- och sjukvården.

Lagen innehåller även bestämmelser om förbud mot repressalier,
bestämmelser om ogiltighet och skadestånd och att HO har tillsyn
över lagen. Vidare finns bestämmelser om bevisbördans placering.

3.4.5 Offentlig förvaltning m.m.
När det gäller den offentliga förvaltningen finns bestämmelser om
rätt till deltagande för personer med funktionshinder, t.ex. möjlig-
heten att engagera sig politiskt, att rösta och att ha kontakt med
myndigheter. Exempelvis vallagen innehåller bestämmelser om
tillgängliga vallokaler.

Kommunallagen (1991:900)
I kommunallagen stadgas att kommuner och landsting ska verka 
för att förtroendevalda med funktionshinder kan delta i hand-
läggningen av ärenden på samma villkor som andra förtroendevalda 
(4 kap. 33 §).

Vallagen (1997:157)
I 9 kap. 2 § 1 stycket finns bestämmelser om hur man går till väga
för att rösta. I 2 stycket sägs att väljare som på grund av ett fysiskt
funktionshinder inte kan göra i ordning eller lämna sin röst på före-
skrivet sätt får anlita någon som hjälper dem vid röstningen.

Enligt 9 kap. 4 § 1 stycket ska kommunen se till att det finns
lämpliga lokaler som kan användas som vallokaler och som i fråga
om lokalisering och öppethållande ger väljarna goda möjligheter att
rösta. Av andra stycket följer att kommunen som vallokal får använda
en lokal som inte är tillgänglig för fysiskt funktionshindrade väljare
endast om kommunen inte kan använda en lokal som är tillgänglig
för dem. Om kommunen avser att använda en lokal som inte upp-
fyller kravet på tillgänglighet ska kommunen samråda med läns-
styrelsen innan den beslutar i saken. Kommunen ska ange varför
den gjort bedömningen att någon annan lokal inte kan användas 
i stället. 



Rättegångsbalken
I 5 kap. 6 § första stycket rättegångsbalken (RB) stadgas att part,
vittne eller annan, som ska höras inför rätten ska biträdas av tolk 
om han eller hon inte behärskar svenska språket. Om den som ska
höras är allvarligt hörsel- eller talskadad ska man också anlita en
tolk som kan biträda personen i fråga.

Förvaltningslagen (1986:223)
I 4–5 §§ förvaltningslagen finns bestämmelser om myndigheternas
serviceskyldighet. I 4 § stadgas att varje myndighet ska lämna upp-
lysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda i frågor
som rör myndighetens verksamhetsområde. Hjälpen ska lämnas i
den utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans art, den
enskildes behov av hjälp och myndighetens verksamhet. Enligt 5 §
ska myndigheterna ta emot besök och telefonsamtal från enskilda.

7 § handlar om allmänna krav på handläggningen av ärenden. Där
står bl.a. att myndigheten ska sträva efter att uttrycka sig lättbegrip-
ligt. Myndigheten ska även på andra sätt underlätta för den enskilde
att ha med den att göra. I 8 § finns bestämmelser som säger att när
en myndighet har att göra med någon som inte behärskar svenska
eller som är allvarligt hörsel- eller talskadad, bör myndigheten vid
behov anlita tolk. 

Förvaltningsprocesslagen (1971:291)
I 50 § förvaltningsprocesslagen sägs att rätten vid behov ska anlita
tolk om part, vittne eller annan som ska höras inför rätten inte
behärskar svenska språket eller är allvarligt hörsel- eller talskadad.
Rätten får även i annat fall vid behov anlita tolk. Det ska tillämpas
även i fråga om överföring från punktskrift till vanlig skrift eller
omvänt. 

Förordningen (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar 
för genomförandet av handikappolitiken
I förordningen sägs att myndigheter under regeringen ska utforma
och bedriva sin verksamhet med beaktande av de handikappolitiska
målen. Myndigheterna ska verka för att personer med funktionshinder
ges full delaktighet i samhällslivet och jämlikhet i levnadsvillkor. 
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Myndigheterna ska särskilt verka för att deras lokaler, verksamhet
och information är tillgängliga för personer med funktionshinder.
Därvid ska FN:s standardregler för att tillförsäkra människor med
funktionsnedsättning delaktighet och jämlikhet vara vägledande.

I arbetet med att göra myndigheternas lokaler, verksamhet och
information mer tillgängliga för personer med funktionshinder ska
myndigheterna genomföra inventeringar och utarbeta handlings-
planer. Den skyldigheten gäller dock inte om det är uppenbart att
det inte behövs med hänsyn till verksamhetens art. 

HO:s riktlinjer för en tillgänglig statsförvaltning
Handikappombudsmannen, HO, har tagit fram riktlinjer för en till-
gänglig statsförvaltning, som ska göra det tydligt för statliga myndig-
heter vilket ansvar de har när det gäller tillgänglighet för människor
med funktionshinder. Ett avsnitt i riktlinjerna handlar om kommuni-
kation och information. Där specificeras vad myndigheterna bör
prioritera. Det gäller t.ex. att göra texter lättare att förstå och ta till
sig, att göra webbplatser mer tillgängliga, att framställa alternativa
utföranden av skriftlig information och att göra det möjligt för män-
niskor med funktionshinder att delta i möten och på konferenser.

3.4.6 Byggd miljö
En stor del av de konkreta kraven på tillgänglighet rör området byggd
miljö. År 2003 skärptes kraven ytterligare i och med Boverkets före-
skrifter om enkelt avhjälpta hinder, som gäller befintliga byggnader
dit allmänheten har tillträde och allmänna platser.

Plan- och bygglagen, (1987:10;PBL)
Enligt 1 kap. 1 § PBL är syftet med lagen att med beaktande av den
enskilda människans frihet främja en samhällsutveckling med jäm-
lika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt
hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kom-
mande generationer.

I 2 kap. 4 § PBL sägs att inom områden med sammanhållen be-
byggelse ska bebyggelsemiljön utformas med hänsyn till möjligheten 
för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att
använda området. 
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Enligt 3 kap. 15 § PBL ska tomter som tas i anspråk för bebyggelse
anordnas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller
landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen.
Dessutom ska man se till att tomten, om det inte är obefogat med
hänsyn till terrängen och förhållandena i övrigt, kan användas av
personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, (punkten 5).
I 18 § ställs krav på att allmänna platser och områden för andra
anläggningar än byggnader alltid uppfyller detta krav i den utsträck-
ning som följer av föreskrifter meddelade med stöd av PBL.

Det finns inte någon uttömmande definition av allmän plats i PBL
utan endast en exemplifiering i 5 kap. 3 §. Där anges att gator,
vägar, torg och parker kan vara allmänna platser. Område för andra
anläggningar än byggnader definieras inte heller i PBL. Enligt för-
arbetena till bestämmelsen är det fråga om sådan mark som används
eller behövs för ett normalt nyttjande av en annan anläggning än
byggnad.32 Det kan t.ex. vara område för idrottsplatser, skidbackar,
campingplatser och golfbanor.

Enligt 17 kap. 21 a § PBL ska, i byggnader som innehåller lokaler
dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser, enkelt av-
hjälpta hinder mot lokalernas och platsernas tillgänglighet och
användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienterings-
förmåga undanröjas i den utsträckning som följer av föreskrifter
meddelade med stöd av lagen.

Boverkets föreskrifter och allmänna råd om undanröjande av enkelt
avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på
allmänna platser (BFS 2003:19 HIN 1) innehåller föreskrifter och
allmänna råd till 17 kap. 21 a § PBL, om krav på undanröjande 
av enkelt avhjälpta hinder mot tillgänglighet och användbarhet för
personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga i byggnader
som innehåller lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna
platser (1 §).

Plan- och byggförordningen (1987:383)
Plan- och byggförordningen innehåller föreskrifter om hur plan- och
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bygglagen ska tillämpas. I förordningen sägs bl.a. att Boverket får
meddela föreskrifter om handikappanpassning och om krav på
undanröjande av enkelt avhjälpta hinder och om undantag från
sådana krav.

Lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk,
m.m. (BVL)
Lagen gäller tekniska egenskapskrav på byggnadsverk (byggnader
och andra anläggningar) och byggprodukter (1§). Enligt 2 § punkt 8
ska byggnadsverk som uppförs eller ändras uppfylla väsentliga
tekniska egenskapskrav i fråga om bl.a. tillgänglighet och använd-
barhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Förordningen (1994:1215) om tekniska egenskapskrav på 
byggnadsverk m.m. (BVF)
Förordningen innehåller bestämmelser om nybyggnad och ändringar
av byggnader.

För nybyggnad (12 §) gäller t.ex. att byggnader som innehåller
bostäder, arbetsplatser eller lokaler till vilka allmänheten äger till-
träde, ska vara projekterade och utförda så att bostäderna och loka-
lerna är tillgängliga för och kan användas av personer med nedsatt
rörelse- eller orienteringsförmåga. Om det är befogat med hänsyn till
terrängen behöver dock inte kravet på tillgänglighet till byggnaden
uppfyllas när det gäller en- och tvåbostadshus.

När en byggnad byggs till eller ändras på annat sätt (14 §) ska det
som sägs i 12 § tillämpas men hänsyn ska också tas till ändringens
omfattning och byggnadens förutsättningar. I vissa fall gäller det även
för delar av byggnader som inte direkt berörs av ändringen (15 §).

Boverkets föreskrifter och allmänna råd
Boverkets byggregler (BFS 1993:57) innehåller föreskrifter och all-
männa råd till bl.a. PBL33, BVL34 och BVF35. Föreskrifterna gäller
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• när en byggnad uppförs

• beträffande tillbyggda delar, när en byggnad byggs till

• mark- och rivningsarbeten 

• för tomter som tas i anspråk för bebyggelse. 

Boverkets handbok med allmänna råd om ändring av byggnad
(1996:4 ändrad genom 1999:1), BÄR, syftar till att tydliggöra vad
kravet på varsamhet innebär samt att ge ledning för avvägningen 
mellan krav på tekniska egenskaper å ena sidan och krav på hänsyn 
till ändringens omfattning och byggnadens förutsättningar å andra
sidan.

Beträffande arbetslokaler, se nedan.

Boverket håller på att ta fram föreskrifter om allmänna platser och
inom områden för andra anläggningar än byggnader.

Lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m.
Syftet med lagen om bostadsanpassningsbidrag är att ge personer
med funktionshinder möjlighet till ett självständigt liv i eget boende
genom bidrag till anpassning av bostäder (1 §). 

Bostadsanpassningsbidrag lämnas för åtgärder för anpassning av
bostadens fasta funktioner i och i anslutning till den bostad som 
ska anpassas. Bidrag lämnas endast om åtgärderna är nödvändiga 
för att bostaden ska vara ändamålsenlig som bostad för den funk-
tionshindrade (6 §).

Förordningen (1996:1593) om bidrag till allmänna samlingslokaler
I förordningen om bidrag till allmänna samlingslokaler sägs att
statligt bidrag till en allmän samlingslokal får lämnas för köp eller
nybyggnad, ombyggnad och standardhöjande reparationer som inte
är av ringa omfattning, samt till handikappanpassning som utförs
utan samband med ovan nämnda.

Med allmän samlingslokal avses en lokal som på en ort hålls öppen
och tillgänglig för föreningslivets möten, studieverksamhet, kulturell
verksamhet, förströelse, fritidssysselsättning eller annan liknande
verksamhet. 
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3.4.7 Transporter
I 1998 års trafikpolitiska proposition36 infördes en ideologisk 
förändring i synen på transporter för människor med funktions-
hinder. Man gjorde klart att dessa transporter inte längre skulle ses
som en socialtjänstfråga utan som en del av den ordinarie kollektiv-
trafiken. Kursändringen återspeglas också i instruktionerna för de
fyra trafikverken (Vägverket, Banverket, Sjöfartsverket och
Luftfartsverket).

Väglagen (1971:948) 
Väglagen innehåller inte någon motsvarighet för allmänna vägar till
bestämmelserna i 3 kap. 15 § och 18 § i PBL om att allmänna platser
ska vara tillgängliga för personer med nedsatt rörelse- eller orien-
teringsförmåga. En väg kan vara en allmän plats och krav på till-
gänglighet ställs då enligt PBL. 

I 26 § sägs att allmän väg ska hållas i ett för samfärdseln tillfreds-
ställande skick genom underhåll, reparation och andra åtgärder.
Enligt andra stycket ska vägområdet genom renhållning hållas i ett
sådant skick att olägenheter för människors hälsa förebyggs eller
avhjälps och så att skäliga trevnadshänsyn blir tillgodosedda.

Lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning
och skyltning
I 2 § finns bestämmelser om skyldighet att genom gaturenhållning,
snöröjning och liknande åtgärder hålla gator och andra allmänna
platser i sådant skick att de krav tillgodoses som kan ställas i fråga
om trevnad, framkomlighet och trafiksäkerhet. Inom områden med
detaljplan där kommunen är huvudman enligt plan- och bygglagen
är kommunen ansvarig för gaturenhållningen och snöröjningen.

Den centrala tillsynen över efterlevnaden av bestämmelserna i 
lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning 
utövas av Naturvårdsverket och den omedelbara tillsynen av 
kommunen.
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Lagen (1979:558) om handikappanpassad kollektivtrafik
Med kollektivtrafik avses ”sådan trafik för personbefordran som 
tillhandahålls allmänheten mot ersättning” (1 §). Den som har 
tillsyn över kollektivtrafik och den som utövar sådan trafik ska se 
till att trafiken anpassas med hänsyn till resenärer med funktions-
hinder. 

När kollektivtrafik planeras och genomförs ska funktionshindrades
särskilda behov beaktas. De färdmedel som används ska så långt det
är möjligt vara lämpade för resenärer med funktionshinder (2 §).

Förordningen (1980:398) om handikappanpassad kollektivtrafik
Enligt denna förordning ska anpassningen av kollektivtrafiken göras
i den takt och i den omfattning som bedöms skälig med hänsyn till
syftet och till de tekniska och ekonomiska förutsättningarna hos dem
som utövar trafiken (2 §). Vid anpassningen ska hänsyn tas till de
särskilda förhållandena för kollektivtrafiken i tätortsområden. Vidare
ska särskilt beaktas att kraven på säkerhet för resenärer och övriga
berörda tillgodoses (3 §). 

Vägverket, Banverket, Luftfartsverket och Sjöfartsverket får, vart 
och ett inom sitt område, meddela de föreskrifter som behövs om
färdmedlens och terminalernas konstruktion, utrustning och drift.
Innan föreskrifter meddelas ska verken samråda med berörda
myndigheter och handikapporganisationer samt med företrädare 
för dem som utövar trafiken (4 §).

Lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik
För att främja en tillfredsställande trafikförsörjning ska det i varje län
finnas länstrafikansvariga som ansvarar för den lokala och regionala
linjetrafiken för persontransporter. De länstrafikansvarigas uppgifter
ska handhas av en trafikhuvudman. 

De länstrafikansvariga ansvarar också för persontransporter enligt
lagen (1997:736) om färdtjänst eller lagen (1997:735) om riksfärd-
tjänst i sådana kommuner som överlåtit sina uppgifter enligt någon
av dessa lagar till trafikhuvudmannen i länet (1 §). Trafikhuvud-
mannen ska verka för att transporter som avses i 1 § första stycket 
ska vara tillgängliga för funktionshindrade (2 §).
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Lagen (1997:736) om färdtjänst
Lagen om färdtjänst kan i flera avseenden ses som en lag som ska
kompensera för bristande tillgänglighet i kollektivtrafiken. I 7 § står
att tillstånd till färdtjänst ska meddelas för dem som på grund av
funktionshinder, som inte endast är tillfälligt, har väsentliga svårig-
heter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna
kommunikationsmedel.

Lagen (1997:735) om riksfärdtjänst
Om en persons funktionshinder innebär extra kostnader för att resa
kan han eller hon ha rätt till riksfärdtjänst (1 §). Det kan t.ex. handla
om högre kostnader som en följd av att man har behov av ledsagning
eller för att man endast kan åka taxi eller specialfordon. Riksfärd-
tjänst gäller för resor mellan kommuner (5 §).

Trafikförordningen (1998:1276)
Enligt 13 kap. 8 § kan ett särskilt parkeringstillstånd utfärdas för
rörelsehindrade personer. Tillståndet kan utfärdas både till rörelse-
hindrade som själva kör motordrivna fordon och till andra rörelse-
hindrade som regelbundet behöver hjälp av föraren utanför fordonet.  

Vägverkets föreskrifter
Vägverket utfärdar föreskrifter om fordons beskaffenhet och utrust-
ning med stöd av fordonsförordningen. Föreskrifterna publiceras i
Vägverkets författningssamling (VVFS).

Kap. 40 i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:22) om bilar och
släpvagnar som dras av bilar gäller krav på fordon för ökad tillgäng-
lighet för passagerare med nedsatt förflyttningsförmåga. EG-direktiv
och internationella standarder har arbetats in i föreskrifterna.
Tidigare bestämmelser från Transportrådets föreskrifter (TPRFS
1985:10) om handikappanpassad kollektivtrafik har också arbetats
in i föreskrifterna. Transportrådets föreskrifter har upphävts vad
gäller vägtrafikfordon.

Sjöfartsverkets föreskrifter
Sjöfartsverkets kungörelse (SJÖFS 1992:10) innehåller föreskrifter om
att passagerarfartyg ska handikappanpassas. Sjöfartsverket har också
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meddelat föreskrifter (SJÖFS 1999:15) om registrering av ombord-
varande på passagerarfartyg. I dessa sägs att uppgifter om personer
med behov av särskild vård eller hjälp i nödsituationer ska registreras
om de frivilligt önskar lämna dessa uppgifter (5 §). 

I bilaga 14 i SJÖFS 2000:1 finns krav på att besättning ska utbildas
med speciell hänsyn till personer med funktionshinder och personer
med behov av särskild assistans vid debarkering av passagerare vid
nödsituation.

3.4.8 Kommunikation och information
Många hindras från att ta del av information och kommunicera 
med andra på grund av bristande tillgänglighet. I Sverige finns
inga tvingande krav på att göra information och kommunikation 
tillgängliga för personer med funktionshinder. De bestämmelser 
som finns handlar mer om att främja möjligheterna till till-
gänglighet.

Lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och 
konstnärliga verk
I lagen om upphovsrätt finns särskilda bestämmelser som ska 
säkerställa att det är möjligt att framställa versioner av verk så att
människor med funktionshinder kan ta del av dem. 

En av bestämmelserna gäller rätten för sjukhus eller inrättningar
med särskild service eller vård för äldre eller funktionshindrade att
göra upptagningar av radio- och televisionssändningar. Upptagningarna
får bara användas kort tid efter det att upptagningen gjordes (15 §).

Det finns också en bestämmelse som tydligare rör tillgänglighet för
människor med funktionshinder. I 17 § stadgas att var och en får
framställa exemplar i punktskrift av utgivna litterära och musika-
liska verk. Bibliotek och organisationer ska ha rätt att genom ljud-
upptagning med hjälp av inläsning eller överföring från en annan
ljudupptagning ta fram exemplar av litterära verk för utlåning.
Rätten gäller utlåning till personer med synskada eller andra
funktionshinder som inte kan ta del av verken i skriftlig form.

Upphovsmannen/-kvinnan har rätt till ersättning från näringsidkare
som tillverkar anordningar där man kan ta upp ljud- och bildfram-
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ställningar om det skyddade verket sänds ut via dessa. Det gäller
inte om anordningarna ska användas för att framställa exemplar 
av verk för personer med synskada eller hörselskada (§ 26). 

Lagen innehåller inget om framställningar eller översättningar av
verk som riktar sig till personer med utvecklingsstörning eller 
andra kognitiva funktionshinder, t.ex. lättlästa versioner.

Bibliotekslagen (1996:1596)
Bibliotekslagen innehåller en bestämmelse (8 §) som ska under-
lätta för människor med funktionshinder att ta del av litterära 
verk. Bestämmelsen är dock inte tvingande. Den säger enbart 
att folk- och skolbiblioteken ska ”ägna särskild uppmärksamhet” 
åt personer med funktionshinder och invandrare och andra 
minoriteter genom att bl.a. erbjuda litteratur på andra språk
än svenska och ”i former särskilt anpassade till dessa gruppers
behov”.

Lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
Syftet med lagen om elektronisk kommunikation är att enskilda 
och myndigheter ska få tillgång till ”säkra och effektiva elek-
troniska kommunikationer och största möjliga utbyte vad gäller
urvalet av elektroniska kommunikationstjänster samt deras pris 
och kvalitet”.

I lagen finns särskilda bestämmelser om tjänster till slutanvändare. 
I 5 kap. 1 § sägs att man när det gäller s.k. samhällsomfattande
tjänster får ställa krav på ”den som bedöms lämplig” att till ett
överkomligt pris ”… tillhandahålla funktionshindrade tillgång till
tjänster enligt 2–5 i samma utsträckning och på likvärdiga villkor
som för andra slutanvändare och tillgodose funktionshindrades
behov av särskilda sådana tjänster”. 

Förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation
Av förordningen framgår bl.a. att Post- och Telestyrelsen är 
tillsynsmyndighet enligt lagen om elektronisk kommunikation
och att Post- och telestyrelsen får besluta om skyldighet att 
tillhandahålla samhällsomfattande tjänster enligt 5 kap. 1 § 
samma lag. 
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Förordningen (1988:341) med instruktion för Talboks- 
och punktskriftsbiblioteket
Talboks- och punktskriftsbiblioteket (TPB) har till uppgift att i
samverkan med andra bibliotek i landet arbeta för att synskadade
och andra personer med funktionshinder får tillgång till litteratur.
Biblioteket ska framställa och låna ut talböcker och punktskrifts-
böcker samt tillhandahålla punktskriftsböcker för försäljning. De 
ska också inom sitt verksamhetsområde lämna information och råd
till folkbibliotek och andra. För dövblinda ska biblioteket ha en 
central utskrivningstjänst som gäller punktskrift (1 §).

Förordningen (1985:391) om Talboks- och punktskriftsbibliotekets
punktskriftsnämnd
Punktskriftsnämnden har till uppgift att främja och utveckla punkt-
skriften som skriftspråk för synskadade. Den ska utarbeta normer för
den svenska punktskriften och medverka till att utveckla enhetliga
internationella normer för punktskriftens återgivning av symboler
inom olika ämnesområden. Nämnden ska på begäran av Talboks-
och punktskriftsbiblioteket ge råd och upplysningar till biblioteket 
i frågor som rör punktskrift för synskadade.

WAI:s riktlinjer
Internationella riktlinjer har tagits fram för att Internet ska bli till-
gängligt för människor med funktionshinder. Riktlinjerna har tagits
fram av WAI (Web Accessibility Initiative), som är en arbetsgrupp
inom W3C (World Wide Web Consortium). Webbplatser ska t.ex.
byggas upp logiskt så att de är lätta att läsa av för en synskadad 
person som använder sig av s.k. talsyntes. Språket ska också vara
enkelt att förstå osv.

HO hänvisar till WAI:s riktlinjer i sina Riktlinjer för en tillgänglig
statsförvaltning.

Nämnden för elektronisk förvaltning, e-nämnden har gett ut
vägledningen 24-timmarswebben 2.0, 04:01, som tagits fram 
av Statskontoret på nämndens uppdrag. Syftet är att ge stöd vid 
utveckling av offentliga sektorns webbplatser så att så många
användare som möjligt ska kunna ta del av informationen på
webbplatsen.
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3.4.9 Särskilda verksamhetsområden
Inom andra avgränsade verksamhets- och samhällsområden finns
också bestämmelser som på olika sätt rör tillgänglighet för män-
niskor med funktionshinder. Som nämnts finns det t.ex. på social-
försäkrings- och socialtjänstområdet bestämmelser som delvis kan
sägas kompensera samhällets bristande tillgänglighet.

Arbetslivet

Arbetsmiljölagen (1977:1160)
Syftet med arbetsmiljölagen är att förebygga ohälsa och olycksfall i
arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö (1 kap.1 §).
Den som genomgår utbildning ska enligt 1 kap. 3 § vid tillämpningen
av 2–4 och 7–9 kap. likställas med arbetstagare. Enligt 2 kap. 1 §
ska arbetsmiljön vara tillfredsställande med hänsyn till arbetets
natur och den sociala och tekniska utvecklingen i samhället.
Arbetsförhållandena ska anpassas till människors olika fysiska 
och psykiska förutsättningar.

I 3 kap. 2 § stadgas att arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som
behövs för att förebygga att arbetstagare utsätts för ohälsa eller
olycksfall. En utgångspunkt ska vara att allt som kan leda till ohälsa
eller olycksfall ska ändras eller ersättas för att undanröja risken för
ohälsa eller olycksfall.

Enligt 3 kap. 3 § ska arbetsgivaren genom att anpassa arbetsför-
hållandena eller vidta annan lämplig åtgärd ta hänsyn till arbets-
tagarens särskilda förutsättningar för arbetet. När arbetet planeras
och ordnas ska man beakta att människors förutsättningar att utföra
arbetsuppgifter är olika. Arbetsgivaren ska också se till att det 
finns en arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet som är
lämpligt organiserad.

Arbetarskyddsstyrelsens och Arbetsmiljöverkets föreskrifter 
I Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om arbetsplatsens utformning
(AFS 2000:42) anges i 8 § att arbetsplatser, arbetslokaler och
personalutrymmen vid behov ska vara tillgängliga för och kunna 
användas även av arbetstagare med nedsatt rörelse-, syn- eller
hörselförmåga.
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I 2 § Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljö-
arbete (AFS 2001:1) definieras systematiskt arbetsmiljöarbete som
att arbetsgivaren ska undersöka, genomföra och följa upp verksam-
heten så att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en till-
fredsställande arbetsmiljö uppnås. Föreskrifterna (AFS 1994:1) 
gäller arbetsgivarens verksamhet för arbetsanpassning och rehabili-
tering samt arbetsgivarens åtgärder för att anpassa arbetssituationen
till den enskilde arbetstagarens förutsättningar för arbetet. Arbets-
miljöverket har också gett ut föreskrifter (AFS 1986:27) om
datorstöd i arbetet och (AFS 1998:5) om arbete vid bildskärm.

Arbetsmarknadspolitisk verksamhet
Inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten finns olika insatser
som stöd för personer med funktionshinder. Arbetsmarknadspolitisk
verksamhet består i huvudsak av platsförmedling, vägledning,
arbetsmarknadspolitiska program, arbetslivsinriktad rehabilitering,
arbetslivstjänster och vissa anställningsfrämjande åtgärder. Närmare
bestämmelser om programmen finns bl.a. i lagen (2000:625) om
arbetsmarknadspolitiska program, förordningen (2000:634) om
arbetsmarknadspolitiska program, förordningen (1997:1275) om
anställningsstöd, förordningen (2000:630) om särskilda insatser för
personer med arbetshandikapp, förordningen (2001:1300) om friåret
och förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd. 

Länsarbetsnämnden har en viktig uppgift vid utbildning i förord-
ningen (2001:626) om stöd till utbildning av anställda och vid
flyttningsbidrag enligt förordningen (1999:594) om flyttningsbidrag.
Det gäller också vid arbetslivsinriktad rehabilitering samt vid insatser
enligt lagen (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder. 

De privata arbetsförmedlingarna regleras i lagen (1993:440) om privat
arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft (arbetsförmedlingslagen).

Förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska 
verksamheten
Förordningen om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten inne-
håller allmänna bestämmelser om den arbetsmarknadspolitiska
verksamheten hos Arbetsmarknadsverket. Arbetsmarknadsstyrelsen
(AMS) har ett samlat ansvar (sektorsansvar) för handikappfrågor på
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arbetsmarknadsområdet. Den arbetsmarknadspolitiska verksam-
hetens huvuduppgifter är bl.a. att underlätta för personer med svag
ställning på arbetsmarknaden att få arbete och förhindra att de slås
ut från arbetsmarknaden.

De arbetsmarknadspolitiska programmen är arbetsmarknads-
politiska insatser som syftar till att stärka den enskilda människans
möjligheter att få eller behålla ett arbete. Arbetslivsinriktad reha-
bilitering innebär att den som är i behov av särskilt stöd erbjuds
utredande, vägledande, rehabiliterande eller arbetsförberedande
insatser.

Förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer 
med arbetshandikapp
Förordningen om särskilda insatser för personer med arbetshandi-
kapp innehåller bestämmelser om Arbetsmarknadsverkets arbets-
marknadspolitiska program för dessa personer (1 §). I 5 § stadgas 
att programmet omfattar stöd och andra insatser som syftar till att
kompensera den nedsatta arbetsförmågan och stärka dessa personers
möjligheter att få eller behålla ett arbete. 

Förordningen innehåller bestämmelser om stöd till hjälpmedel på
arbetsplatsen, särskilda insatser för syn- och hörselskadade, stöd 
till personligt biträde och särskild stödperson för introduktion och
uppföljning.

Post och kassaservice

Postlagen (1993:1684)
Enligt 4 § postlagen krävs tillstånd enligt lagen för rätten att bedriva
postverksamhet. Tillstånd att bedriva postverksamhet får förenas
med villkor om skyldighet för tillståndshavare att ta hänsyn till
behov av särskilda posttjänster för personer med funktionshinder
(5 b § punkt 3).

Lagen (2001:1276) om grundläggande kassaservice
Enligt 1 § lagen om grundläggande kassaservice ska det finnas en
kassaservice i hela landet som innebär att alla har möjlighet att
verkställa och ta emot betalningar till enhetliga priser.
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Socialtjänsten

Socialtjänstlagen (2001:453)
I 1 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL) anges bl.a. att socialtjänsten 
ska främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet 
i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Vidare anges
att socialtjänsten under hänsynstagande till människans ansvar för
sin och andras sociala situation ska inriktas på att frigöra och
utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Verksamheten 
ska bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt 
och integritet. 

I 3 kap. 2 § stadgas bl.a. att socialnämndens medverkan i samhälls-
planeringen ska bygga på nämndens sociala erfarenheter och särskilt
syfta till att påverka utformningen av nya och äldre bostadsområden
i kommunen. Nämnden ska också verka för att offentliga lokaler och
allmänna kommunikationer utformas så att de blir lätt tillgängliga för
alla. Vidare sägs att socialnämnden i sin verksamhet ska främja den
enskildes rätt till arbete, bostad och utbildning.

I 3 kap. 3 § anges bl.a. att socialtjänstens insatser ska vara av god
kvalitet. Socialnämnden bör enligt 3 kap. 6 § genom hemtjänst,
dagverksamhet eller annan liknande social tjänst underlätta för den
enskilde att bo hemma och att ha kontakt med andra. 

Socialtjänsten har ett särskilt ansvar när det gäller människor med
funktionshinder enligt 5 kap. I 7 § anges att socialnämnden ska
verka för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl
möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i
samhällets gemenskap och att leva som andra. 

Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
I 5 § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
slås fast att verksamhet enligt LSS ska ”främja jämlikhet i levnads-
villkor och full delaktighet i samhällslivet” för de personer som
omfattas av lagen. Målet är att den enskilda människan ska få
möjlighet att leva som andra.

I 7 § andra stycket anges att den enskilde genom insatserna ska 
tillförsäkras goda levnadsvillkor. Insatserna ska vara varaktiga och
samordnade. De ska anpassas till mottagarens individuella behov
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samt utformas så att de är lätt tillgängliga för de personer som
behöver dem och stärker deras förmåga att leva ett självständigt liv. 

Enligt 15 § ska kommunen verka för att personer som omfattas av
lagen får tillgång till arbete eller studier och att det allmänna fritids-
och kulturutbudet blir tillgängligt för dem.

LSS ställer alltså både direkta krav på kommunerna att arbeta för
ökad tillgänglighet och kompenserar delvis för bristande tillgänglig-
het för människor med funktionshinder.

Socialförsäkringen m.m.

Lagen (1993:389) om assistansersättning
Behovet av personlig assistans avgörs bl.a. av hur tillgänglig en
persons omgivning är. Den som omfattas av lagen (1993:387) om
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har enligt lagen
om assistansersättning rätt till ersättning för 20 timmar assistans i
veckan om han eller hon har behov av det för sin dagliga livsföring.

Lagen (1998:703) om handikappersättning och vårdbidrag
Den som är mellan 19 och 65 år och ”för avsevärd tid” har fått sin
funktionsförmåga nedsatt och behöver hjälp av annan i sitt dagliga
liv eller för att kunna förvärvsarbeta eller har betydande merutgifter
på grund av sitt funktionshinder kan få handikappersättning. Blinda,
döva eller gravt hörselskadade får alltid handikappersättning om
funktionshindret uppkommit före 65 års ålder. Behovet av hjälp av
andra eller merutgifterna kan bero på bristande tillgänglighet. 
Därför kan ersättningen delvis ses som en kompensation för detta.

Lagen (1962:381) om allmän försäkring
Enligt lagen om allmän försäkring får skälig ersättning betalas ut 
för den försäkrades merutgifter för resor till och från arbetet i stället
för den sjukpenning som annars skulle ha utbetalats. Avsikten är att
underlätta återgång till arbete i anslutning till ett sjukdomsfall.
Merutgifterna ska ha uppkommit på grund av att den försäkrades
hälsotillstånd inte tillåter honom eller henne att utnyttja det färdsätt
som han eller hon normalt använder för sådana resor. Enligt 18 kap.
9 § i samma lag ska försäkringskassans styrelse underlätta kontakten
med kassan genom god tillgänglighet och genom information.
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Lagen (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor
Landsting och kommuner som inte tillhör något landsting ska ersätta
personer som omfattas av lagen om allmän försäkring för kostnader
vid vissa typer av sjukresor. Det gäller t.ex. resor i samband med att
personer med funktionshinder ska få tillgång till hjälpmedel och
besök för behandling i samband med LSS-insatser.

Förordningen (1988:890) om bilstöd till handikappade
Förordningen om bilstöd omfattar personer som ”på grund av var-
aktigt funktionshinder har väsentliga svårigheter att förflytta sig på
egen hand eller att anlita allmänna kommunikationer”. För vissa av
de personer som i dag har rätt till bilstöd enligt förordningen skulle
behovet av stödet minska om de allmänna kommunikationerna i
större utsträckning var tillgängliga t.ex. för personer som använder
rullstol. 

Syftet med bilstödet är bl.a. att göra det möjligt för en person med
varaktigt funktionshinder att arbeta och försörja sig, eller att genom-
gå arbetslivsinriktad utbildning eller rehabilitering.

Förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd
Personer som tar del av de arbetsmarknadspolitiska programmen
arbetsmarknadsutbildning, arbetspraktik, stöd till start av närings-
verksamhet och aktivitetsgaranti kan få aktivitetsgaranti. I för-
ordningen finns särskilda bestämmelser som rör människor med
funktionshinder. 

Om en person, för att kunna delta i de arbetsmarknadspolitiska åt-
gärderna, behöver en ledsagare kan ledsagaren få ersättning för skäliga
resekostnader, traktamente, logikostnad och förlorad arbetsförtjänst.
Behovet av ledsagare avgörs bl.a. av omgivningens tillgänglighet. 

Förordningen (1991:1321) om rehabiliteringsersättning
I 4 § finns bestämmelser om att särskilt bidrag lämnas för kostnader
för tal- och punktskriftsböcker och för merkostnader för läromedel åt
handikappade som inte betalas av kursanordnaren eller ansvarig
sjukvårdshuvudman.

Förordningen (1991:1046) om ersättning från sjukförsäkringen inne-
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håller föreskrifter om ersättning från sjukförsäkringen enligt lagen
(1962:381) om allmän försäkring. Ersättningen ges som ett bidrag till
arbetshjälpmedel som behövs vid rehabilitering av en förvärvs-
arbetande försäkrad (1 §). Arbetsgivaren eller den försäkrade kan få
bidraget (2 §). Det ska användas till att köpa eller hyra arbetshjälp-
medel och anordningar som behövs för att den försäkrade ska kunna
utföra sitt arbete, till expertundersökningar om anpassningsåtgärder
eller till reparation av arbetshjälpmedlet.

Förordningen (1987:409) om bidrag till arbetshjälpmedel m.m.
En anställd med funktionshinder kan få bidrag till arbetshjälpmedel.
Det får ges för behov som framkommer under de första tolv anställ-
ningsmånaderna. Bidraget avser arbetshjälpmedel, arbetsbiträde,
näringshjälp och kostnader för ledsagare.

Hälso- och sjukvården

Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Hälso- och sjukvårdslagen slår fast att hälso- och sjukvården ska
erbjuda god vård och specificerar också vad som menas med detta.
Att vården är god innebär bl.a. att den ska vara lätt tillgänglig,
bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet och
främja goda kontakter mellan patienten och personalen (2 a §). För
att kunna leva upp till kravet på god vård bör alltså hälso- och sjuk-
vården vara tillgänglig även för människor med funktionshinder.

I lagen sägs också att patienten ska få individuellt anpassad infor-
mation om sitt hälsotillstånd och om metoder för undersökning, vård
och behandling (2 b §). 

Enligt 3 b § ska landstinget erbjuda habilitering och rehabilitering,
hjälpmedel och tolktjänst. 

Lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens
område
Den som har ansvaret för en patients hälso- och sjukvård ska se 
till att patienten får individuellt anpassad information om sitt hälso-
tillstånd och om de metoder för undersökning, vård och behandling
som finns (2 kap. 2 §). 
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Tandvårdslagen (1985:125)
Målet för tandvården är en god tandhälsa och en tandvård på lika
villkor för hela befolkningen. Tandvården ska bedrivas så att den
uppfyller kravet på en god tandvård. Det innebär att den ska vara av
god kvalitet och lägga särskild vikt vid förebyggande åtgärder, till-
godose patientens behov av trygghet i vården och behandlingen och
vara lätt tillgänglig. Den ska också bygga på respekt för patientens
självbestämmande och integritet samt främja goda kontakter mellan
patienten och tandvårdspersonalen (2 §).

Utbildning

Skollagen (1985:1100)
Enligt skollagen (1 kap. 2 §) ska alla barn och ungdomar, oberoende
av kön, geografisk hemvist samt sociala och ekonomiska förhållanden,
ha lika tillgång till utbildning i det offentliga skolväsendet. Utbild-
ningen ska vara likvärdig i alla skolformer och i alla delar av landet.

Utbildningen ska ge eleverna kunskaper och färdigheter och, i 
samarbete med hemmen, främja deras harmoniska utveckling till
ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. I utbildningen
ska hänsyn tas till elever med behov av särskilt stöd.

Verksamheten i skolan ska utformas i överensstämmelse med grund-
läggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom
skolan ska främja aktning för varje människas egenvärde och respekt
för vår gemensamma miljö. 

Grundskoleförordningen (1994:1194)
Enligt 1 kap. 4 § grundskoleförordningen ska grundskolan ha
ändamålsenliga lokaler. Den skall också ha utrustning som behövs
för en tidsenlig utbildning.

Särskoleförordningen (1995:206)
I 1 kap. 4 § i särskoleförordningen sägs att särskolan ska ha ända-
målsenliga lokaler. Den ska också ha utrustning som behövs för en
tidsenlig utbildning.

DISKRIMINERING OCH TILLGÄNGLIGHET 95



96 DISKRIMINERING OCH TILLGÄNGLIGHET



4. Exempel från omvärlden

I det här avsnittet redogörs för hur några andra länder har infört
diskrimineringsskydd för personer med funktionshinder som omfattar
bristande tillgänglighet. 

Ännu så länge är det främst länder med anglosachsiskt rättssystem
som har sådana diskrimineringslagar. De länder som exemplifieras
är därför USA, Australien och England. Det finns ännu inga andra
länder vars lagstiftning har nått den utvecklingsnivå som krävs för
att vi ska kunna jämföra med dem.

4.1 USA
“Americans with Disabilities Act” (ADA), den amerikanska diskri-
mineringslagen för funktionshindrade, antogs 1990. ADA betecknas
som en medborgarrättslag och är en rättighetslagstiftning. Lagen har
mycket gemensamt med tidigare medborgarrättslagar mot diskrimi-
nering av färgade och kvinnor. Den förbjuder generellt mot att
diskriminera personer med funktionshinder inom såväl offentlig 
som privat sektor. Lagen har trätt i kraft successivt. ADA är mycket
detaljerad och innehåller ett stort antal definitioner och undantag. 

I varje kapitel fastslås när bestämmelserna i kapitlet träder ikraft.
Ikraftträdandetiden varierar mellan 12 och 24 månader. Minimi-
kraven i fråga om handikappanpassning inom de olika områdena
anges också. Minimikraven är förhållandevis detaljerade. Där finns
bestämmelser om hur de uppställda kraven ska kunna tvingas fram.
Det är däremot inte avsikten att lagen ska tillhandahålla en full-
ständig uppräkning utan snarare ge exempel.

Det finns även andra lagar än ADA med en rad strategier med
gemensamma mål om jämlikhet och lika villkor: Lagen om
byggnadshinder från 1968, (ABA, Architectural Barriers Act),
avsnitt 255 i telekommunikationslagen från 1996 (Telecommunica-
tions Act, Section 255) och avsnitt 508 i rehabiliteringslagen från
1973 (Rehabilitation Act, Section 508).
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4.1.1 ADA:s tillämpningsområde
Bestämmelserna i ADA är i regel inte tillämpliga på federala
institutioner. Här är det i stället andra och äldre lagar som inne-
håller förbud mot diskriminering av funktionshindrade.

Definition av funktionshinder
Ett funktionshinder definieras som 

• en nedsättning av den fysiska eller psykiska förmågan som
väsentligt begränsar de grundläggande livsaktiviteterna

• en tidigare nedsättning av den fysiska eller psykiska förmågan 

• att omgivningen anser att en person har en sådan nedsättning.

Lagen omfattar en vid personkrets. Till gruppen personer med
funktionshinder hänförs t.ex. HIV-positiva och överviktiga personer.
Drogberoende, sexuella minoriteter och vissa psykiskt sjuka, t.ex.
kleptomaner och pyromaner, faller dock utanför lagens tillämpnings-
område.37

4.1.2 Diskriminering
Olika krav ställs på individen i de olika kapitlen. I kapitlen I och II
skyddas endast ”kvalificerade” personer med funktionshinder. 

I kapitel I omfattas personer med funktionshinder som med eller
utan skälig anpassning, kan utföra de väsentligaste arbetsuppgifterna
som den personen har eller vill ha.38

I kapitel II omfattas istället personer med funktionshinder som, 
med eller utan rimlig anpassning av regler, policy och praxis och
med avlägsnande av arkitektoniska, kommunikationsmässiga eller
transportmässiga barriärer, eller med hjälp av tekniska hjälpmedel
eller service, uppfyller de väsentligaste kriterierna för att vara
berättigad till service och liknande från det offentliga.39  
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4.1.3 Områden som omfattas
ADA omfattar fem kapitel: arbetsmarknad, offentlig service, privat
tillhandahållna utrymmen och tjänster, telekommunikationer, övrigt.

Kaptiel I – Arbete
Lagen förbjuder alla former av diskriminering i arbetslivet av personer
med funktionshinder. Arbetsgivare får inte missgynna kvalificerade
personer med funktionshinder vid anställning, i ansökningsför-
farandet, vid befordran, vid uppsägning, i personalutbildning, vad
avser personalförmåner eller i andra situationer i samband med en
anställning. En kvalificerad sökande med funktionshinder är en
person som, med eller utan rimliga anpassningsåtgärder, kan utföra
de nödvändiga uppgifter som ingår i den sökta anställningen.40 

Arbetsgivaren är följaktligen också förbjuden att använda sig av
kvalifikationskrav, urvalskriterier eller anställningstest som skiljer 
ut eller tenderar att skilja ut personer med funktionshinder eller
grupper av personer med funktionshinder om det inte kan visas att
kraven, kriterierna och testen är relaterade till arbetet i fråga och 
är affärsmässiga. 

Arbetsgivaren är tvungen att vidta rimliga anpassningsåtgärder för
en arbetstagare eller arbetssökande med funktionshinder. Rimliga
anpassningsåtgärder kan vara omorganisation av arbetsuppgifter,
anpassade arbetstider, förvärvande eller anpassning av utrustning,
tillhandahållande av kvalificerade inläsare eller tolkar. Att tillhanda-
hålla en teckentolk vid en anställningsintervju av en döv person är
exempel på en rimlig anpassningsåtgärd.41

Att inte göra rimliga anpassningar anses som diskriminering om inte
arbetsgivaren kan visa att anpassningen skulle innebära en otillbörlig
börda ”undue hardship”.42 Med otillbörlig börda menas en åtgärd
som innebär betydande svårigheter eller kostnader med beaktande
av de faktorer som framgår av lagen.43 Dessa faktorer är framför allt
anpassningsåtgärdens omfattning och kostnader, den anpassnings-
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ansvariga enhetens ekonomiska resurser och antalet anställda,
enhetens verksamhetsinriktning och verksamhetsstruktur. Avgörande
blir faktorer som kostnadens storlek i förhållande till företagets eko-
nomiska styrka och storlek. Företaget behöver inte heller genomföra
åtgärder som radikalt skulle förändra dess karaktär. En arbetsgivare
kan fråga en arbetstagare om denne har möjlighet att betala en del
av anpassningen själv om arbetsgivaren har begränsade möjligheter
att göra detta. Det är däremot inte tillåtet att sänka lönen för att
finansiera anpassningskostnaden. Anpassningen ska vara individuell.

Lagen förbjuder medicinska eller andra undersökningar för att fast-
ställa eventuella funktionshinder hos en arbetssökande. Har den
arbetssökande erbjudits anställning får en medicinsk undersökning
utföras om resultatet hålls hemligt. Alla som erbjuds anställning
inom samma arbetsområde är tvungna att genomgå undersökningen.
Resultatet får inte användas i diskrimineringssyfte. En arbetsgivare
har alltid rätt att undersöka en arbetssökandes eller anställds för-
måga att utföra arbetsrelaterade uppgifter.

Kaptiel II – Offentlig service
Kapitlet är uppdelat i två viktiga underkapitel, A och B. Under-
kapitel A är vidsträckt men inte så detaljerat som B. Underkapitel B
handlar om allmänna transportsystemet och järnvägssystemet. Det är
i sin tur uppdelat i två delar, del I Allmänna transporter förutom flyg
och järnväg och del II som berör långdistansbussar och järnväg.

I ADA SEC. 202 beskrivs vad som menas med diskriminering. Ingen
kvalificerad person med funktionshinder ska kunna diskrimineras
eller nekas att delta i offentlig verksamhet eller bli föremål för
diskriminering av en sådan enhet.

Underkapitel A innehåller få detaljer. Detaljerade bestämmelser om
tillämpning av reglerna finns i stället i föreskrifter “Regulations”,
där flera av bestämmelserna i kapitlen I, III och V i ADA ingår.44

Begreppet ”tillgång till verksamhet” används, vilket innebär att en
verksamhet i sin helhet lätt ska kunna nås och användas av en per-
son med funktionshinder. Det innebär inte att det nödvändigtvis
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krävs att en myndighet ska göra alla sina anordningar tillgängliga
och användbara för personer med funktionshinder. Det krävs inte
heller att en myndighet vidtar någon åtgärd som hotar eller förstör
historiska värden på historisk egendom. En myndighet är inte heller
tvungen att vidta åtgärder om den kan visa att anpassningen skulle
innebära att verksamheten förändras väsentligt till följd därav, eller
att åtgärden skulle resultera i en oskälig finansiell eller administra-
tiv börda.

Bestämmelsen är inte något absolut försvar för en myndighet. Även
om myndigheten inte är tvungen att vidta anpassningar som innebär
att verksamheten väsentligt förändras eller resulterar i en oskälig
finansiell eller administrativ börda, krävs det fortfarande att myndig-
heten vidtar andra åtgärder som inte är ekonomiskt orimliga. Om
t.ex. ett bibliotek inte är helt tillgängligt måste det finnas rutiner 
så att en bibliotekarie kan hämta böcker åt exempelvis en rörelse-
hindrad person. Vissa ersättningsmedel är i princip inte tillåtna. 
Att lyfta rullstolsburna när det inte finns hiss eller annan ersättning
för hiss godtas nästan aldrig. 

För att avgöra om en ekonomisk eller administrativ börda är oskälig
ska en myndighet överväga alla tillgängliga resurser när det gäller
att finansiera och utföra service, program eller aktiviteter.

Statliga och lokala myndigheter måste kunna erbjuda hjälpmedel
och service för att göra det möjligt att kommunicera med en myndig-
hets avdelningar, program eller verksamhet. Det skulle kunna inne-
bära upphandling för att köpa in utrustning. Det kan även innebära
att myndigheten eller avdelningen i fråga måste ändra sin policy,
vilket kan medföra stora inköp till myndighetens alla kontor.

Som nämnts har historiska byggnader och anläggningar en viss sär-
ställning. Delstater och kommuner är inte tvingade att vidta åtgärder
som väsentligt hotar eller förstör historiska värden i sådana bygg-
nader. För att en byggnad ska anses vara historisk måste den vara
registrerad som sådan i det nationella registret för historiska bygg-
nader och platser. Det betyder dock inte att inga åtgärder ska vidtas.
Om ett museum t.ex. är inrymt i en historisk byggnad och det anses
vara omöjligt att installera en hiss, utan att det skulle förstöra husets
historiska värde, innebär det att rörelsehindrade utestängs. För att
minska diskrimineringen kan man vidta andra åtgärder. På botten-
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våningen kan man t.ex. visa en videofilm av de rum och plan som
inte kan nås av rörelsehindrade.

Exempel från kapitel II, underkapitel B om allmänna transporter
Alla nya bussar, tåg och andra fordon i linjetrafik liksom alla nya
stationer som används för att tillhandahålla transporter i offentlig
regi måste vara tillgängliga. När transportfordon som redan är i bruk
och stationer byggs om måste de göras tillgängliga.

Alla befintliga järnvägsstationer måste vara tillgängliga för personer
med funktionshinder senast 20 år efter lagens ikraftträdande. Mot-
svarande tillgänglighetsanpassning måste också göras av stationer
som är knutpunkter i tunnelbane- och pendeltågsnäten. Befintlig
spårbunden trafik måste, inom fem år från lagens ikraftträdande, ha
minst en vagn per tåg tillgänglig för personer med funktionshinder.
Med tillgänglig menas att det ska finnas möjlighet att ta sig ombord
med rullstol, att ha en plats att ställa rullstolen på och att ha tillgång
till ett vilrum. Om en person med funktionshinder inte kan utnyttja
restaurangvagnen ska motsvarande service erbjudas.

Personer med funktionshinder som inte kan använda sig av reguljära
bussar i linjetrafik ska erbjudas ersättningstrafik, om det inte kan
visas att en sådan insats utgör en orimlig finansiell börda för den
ansvariga myndigheten eller det ansvariga myndighetsorganet.

ADA:s regler är inte tillämpliga på flygplan men däremot på flyg-
terminaler och anslutande serviceinrättningar. Flygplanens tillgäng-
lighetsanpassning regleras i Air Carrier Access Act.

Kapitel III – Privat tillhandahållna allmänna utrymmen och tjänster
Diskrimineringsförbudet är utformat så att individer med funktions-
hinder ska ha samma och lika möjlighet att nyttja varor, tjänster,
anordningar, privilegier och förmåner som övriga i samhället.
Avsnittet innehåller en utförlig uppräkning av olika verksamheter
som hör till handel, försäljning, transporter och kommunikationer.
Allmänna utrymmen kan t.ex. vara restauranger, hotell, biografer,
teatrar, affärer, advokatkontor och föreläsningssalar.

Kvalifikationskriterier som utesluter eller tenderar att utesluta
personer med funktionshinder från att till fullo och på lika villkor få
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tillgång till de utbjudna varorna, servicen, lokalerna, förmånerna
m.m. är förbjudet. Sådana kvalifikationskriterier kan dock vara
tillåtna om det går att visa att de är nödvändiga för att över huvud
taget tillhandahålla de nämnda nyttigheterna.45

Lagen kräver också skäliga anpassningar av riktlinjer och praxis,
och att det finns hjälpmedel, så att personer med funktionshinder
kan få tillgång till service och varor. Underlåtenhet att vidta åtgärder
tillåts endast om man kan visa att underlåtenheten är en förutsätt-
ning för att tillhandahålla servicen eller varorna, eller resultera i en
oskälig börda.46

Det är även diskriminering att inte åtgärda fysiska hinder och hinder
som förhindrar kommunikation om de är lätta att åtgärda vilket
innebär att de ska kunna åtgärdas utan större svårigheter eller 
höga kostnader.47 Kostnaderna och utformningen av anpassnings-
åtgärderna ställs i relation till företagets ekonomi och storlek,
effekterna av utgifterna samt vilka följder åtgärderna skulle få för
företagets verksamhet.48

Om ett hinder inte är lätt att åtgärda ska varorna och tjänsterna som
erbjuds i lokalen göras tillgängliga på annat lättåtgärdat sätt. Den
som erbjuder tjänsten får själv avgöra hur det ska utföras. Exempel
som brukar nämnas är att en restaurang inte behöver tillhandahålla
menyn i punktskrift om serveringspersonalen är instruerad att läsa
upp den för en person med synskada eller att personalen plockar
fram varor från svåråtkomliga hyllor.

När det gäller byggnader kompletterar ADA Fair Housing Amend-
ments Act (FHAA) som gäller vanliga bostäder. FHAA skyddar
individer med funktionshinder från att diskrimineras. En hyresvärd
kan inte använda funktionshinder som skäl för att avvisa en hyres-
gäst eller att inte göra längenheten tillgänglig för personer med funk-
tionshinder. Kostnaden för anpassningen faller på individen, inte på
hyresvärden. 
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Olika regler gäller för byggnader beroende på om det är en befintlig
lokal, en ny byggnad eller ändringar av en lokal. En ny byggnad
måste vara lättillgänglig för och kunna användas av funktions-
hindrade. Det är stora krav som kräver att man följer justitie-
departementets föreskrifter och ADAs riktlinjer för tillgänglighet
(ADAAG, ADA Accessibility Guidelines). Ändringar i en lokal
måste utföras så att den blir lättillgänglig och kan användas av
personer med funktionshinder i så stor utsträckning som möjligt.
Bestämmelser för nya byggnader och ombyggnad gäller också
affärslokaler, vilket innebär lokaler som inte är avsedda för
bostadsändamål och vars drift inbegriper affärsverksamhet.

Kapitel IV – Telekommunikationer
ADA tvingar telefonbolagen att anpassa sina system så att personer
med hörselskador och personer med talsvårigheter får samma
möjlighet att använda sig av telekommunikation precis som hörande
personer. 

Kapitel V – Övrigt
Kapitlet stadgar bl.a. att ADA varken får upphäva eller begränsa
föreskrifter i annan lagstiftning som avser personer med funktions-
hinder, om dessa är lika förmånliga eller förmånligare än bestäm-
melserna i ADA.

Vidare finns bestämmelser om att federala myndigheter som har
ansvar för att ADA tillämpas ska utfärda föreskrifter för tillämp-
ningen. Det finns även bestämmelser om att funktionshinder inte
omfattar homosexuella, bisexuella, transvestiter, pedofiler, blottare,
personer med oklar könsidentitet, kleptomaner, spelmissbrukare 
och pyromaner.

4.1.4 ADA:s efterlevnad

Tillsynsmyndighet
USA:s kommission för lika rätt till arbete, Equal Employment
Opportunity Commission (EEOC), är den federala myndighet som
ansvarar för kapitel I. Myndigheten granskar anmälningar som
kommer in, vidtar rättsliga åtgärder, når förlikningar och erbjuder
medling.
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USA:s justitiedepartement, (DOJ) kontrollerar kapitlen II och III och
även kapitel I när det gäller delstatliga enheters och lokala myndig-
heters anställningspraxis. Departementet kan vidta rättsliga åtgärder,
nå förlikningar, utfärda beslut om samtycke och erbjuda medling. 
En individ kan vända sig direkt till Justitiedepartementet som är den
samordnande federala myndigheten. Anmälan ska göras inom 180
dagar efter diskrimineringen. En person kan även vända sig 
till domstol.

Den federala kommunikationsnämnden (FCC) (Federal Communica-
tions Commission) är behörig att tillämpa kapitel IV.

Det finns även möjlighet att vända sig till organisationer som ger
juridisk hjälp, bl.a. Disability Rights och Education Defense Fund,
som i och för sig endast tar upp vissa fall. Viktigare är i stället den
lokala organisationen av funktionshindrade.

The Access Board
The Architectural and Transportation Barriers Compliance Board,
numera kallad The Access Board, inrättades 1973. The Access
Board har bl.a. till uppgift att utarbeta riktlinjer, föreskrifter och
bindande standarder under fyra federala lagar, ge tekniskt stöd och
utbildning, forskning och kontrollera lagen om byggnadsmässiga
hinder och se till att ABA (The Architectural Barriers Act) efterlevs.

Bland den federala statens verkställande organ ses The Access
Board som en oberoende federal myndighet. Access Board utvecklar
riktlinjer som i allmänhet inte vinner laga kraft förrän de har antagits
som föreskrifter av den myndighet som föreskriver standarder med
krav på tillgänglighet.

Anvisningar och normer som beskriver hur ADA ska omsättas i
praktiken kallas Guidelines, riktlinjer. The Access Board ska utfärda
s.k. mimimumriktlinjer enligt ADA SEC 504.

The Boards guidelines har antagits som tvingande standarder av bl.a.
Justitiedepartementet och Transportdepartementet. De måste stämma
överens med the Access Boards riktlinjer.

Som nämnts är the Access Board kontrollmyndighet för ABA och
granskar alla anmälningar som kommer in med stöd av den lagen.
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Om anmälan faller under lagen och om någon föreskriven standard
överträtts meddelas ansvarig federal myndighet. Access Board kräver
att myndigheten ska planera för när och hur hindret kan tas bort.
Planeringen följs upp tills arbetet är slutfört. Om man bedömer att
anmälningen i stället faller under ADA eller någon annan lag
överlämnas anmälan till behörig federal myndighet och anmälaren
informeras. Access Board tar emot ca 150 anmälningar per år, av
vilka ungefär hälften faller under ABA.

Föreskrifter 
I ADA (bl.a. SEC 204) finns bestämmelser om att s.k. regulations
(föreskrifter) ska utfärdas. Föreskrifterna ska innehålla standarder
som ska stämma med de minimumriktlinjer som Access Board 
tagit fram. Där finns detaljerade bestämmelser som överensstämmer
med regler som redan tidigare gällt enligt Rehabilitation Act 
Section 504 samt delar av vad som gäller enligt ADA kapitel I 
och kapitel III.

Följande regulations har antagits

• ADA Regulations for Title II

• ADA Regulations for Title III

• Title II & III Regulation Amendment Regarding Detectable
Warnings.

Transportdepartementet har som standarder antagit riktlinjer för
transportanordningar och fordon.

Riktlinjer och standarder 

• ADA Accessibility Guidelines (ADAAG) for Buildings and
Facilities 

• ADA Accessibility Guidelines (ADAAG) for Transportation
Vehicles 

• Uniform Federal Accessibility Standards (UFAS) 

• Telecommunications Act Accessibility Guidelines

• Electronic and Information Technology Accessibility Standards
(Section 508).
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4.1.5 Övrig lagstiftning
Förutom ADA finns andra lagar med en rad strategier med gemen-
samma mål om jämlikhet och lika villkor.

The Individuals with Disabilities Education Act (IDEA)
Lagen innehåller bestämmelser om att alla elever med funktions-
hinder i det allmänna skolväsendet ska erhålla ändamålsenlig
utbildning. Statliga medel har avsatts till specialundervisning.

Fair Housing Act
Lagen förbjuder diskriminering av personer med funktionshinder i
samband med köp eller hyra av bostad. Det finns bestämmelser bl.a.
om att alla nya flerfamiljshus med fyra eller fler lägenheter måste
vara tillgängliga. En hyresvärd får inte vägra att hyra ut en bostad
till en person med funktionshinder med hänvisning till funktions-
hindret. Hyresvärden måste tillåta rimliga anpassningar av lägen-
heten, som dock bekostas av hyresgästen.

Air Carrier Access Act
Lagen förbjuder diskriminering av flygpassagerare med funktions-
hinder. Flygbolagen får t.ex. i princip inte längre kräva att personer
med funktionshinder ska anmäla i förväg att de ska flyga. Flyg-
bolagen får inte heller kräva, utom i extrema undantagsfall, att en
person med funktionshinder tar med sig en medresenär. Likaså
måste det finnas en rullstol ombord med vilken man kan ta sig till
toaletten, som ska vara tillgänglig på s.k. widebody flygplan. En
resenär med funktionshinder får själv välja sittplats i planet (nöd-
utgångar undantagna). Över huvud taget är det enligt lag förbjudet
att särbehandla resenärer med funktionshinder som inte önskar bli
särbehandlade.

The Hearing Aid Comapatibility Act (1988)
Lagen kräver att telefoner ska vara utrustade så att hörselskadade
ska kunna koppla sin hörapparat till luren.

Lagen om telekommunikationer från 1996 – avsnitt 255
(Telecommunication Act)
Detta är en omfattande lag som noggrant reglerar telekommunika-
tionsbranschen. Genom att ta med tillgängligheten i lagens avsnitt 255
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erkändes hur viktigt det är för personer med funktionshinder att ha
tillgång till telekommunikationer i dagens informationssamhälle.
Lagen kräver att telekommunikationsprodukter och tjänster ska 
vara tillgängliga för funktionshindrade. Hindren ska vara ”enkla 
att åtgärda”, dvs. utan större svårigheter och kostnader. 

Lagen om byggnadsmässiga hinder från 1968 
(The Architectural Barriers Act,ABA)
ABA var den första federala lagstiftning som krävde att vissa
byggnader och lokaler skulle vara tillgängliga för personer med
funktionshinder. Det var första gången federala medel knöts till
kraven på tillgänglighet.

Tre typer av byggnader och lokaler täcks av ABA-lagen:

1. De som har ritats, byggts eller ändrats med federalt bidrag eller lån.

2. De som har byggts eller ändrats av federationen direkt eller
byggnader och lokaler som byggts på uppdrag av federationen. 

3. De som har hyrts helt eller delvis av federationen. Detta gäller
bl.a. inte privatägda byggnader för bostadsändamål. Alla federala
myndigheter är skyldiga att följa ABA-lagen.

Rehabilitation Act
Section 504 i the Rehabilitation Act kom till 1973. Den kräver att
alla verksamheter som får statligt stöd måste vara tillgängliga för
människor med funktionshinder. Effekten av denna bestämmelse
blev att många byggnader, en del färdmedel och många skolor blev
tillgängliga för människor som använder rullstol, är synskadade eller
har hörselnedsättning.

Alla federala departement och myndigheter ålades att se till att
personer med funktionshinder fick tillgång till information genom 
att använda sig av ett federalt upphandlingsförfarande. Det ställs
krav på att federationen gör all slags elektronik- och informations-
teknik tillgänglig då den utformar, upphandlar, underhåller eller
använder sådan teknik. 

Tekniken måste ge personer med funktionshinder, både federalt
anställda och allmänhet, tillgänglighet till och användbarhet av
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information och data som är jämförbar med tillgängligheten och
användbarheten som personer utan funktionshinder, inklusive
arbetstagare och allmänhet. Det enda undantaget för regeln 
om det skulle bli allt för dyrbart eller svårt för den federala 
avdelningen eller myndigheterna. Den statliga myndigheten 
måste då tillhandahålla information och data på annat sätt så
att den blir tillgänglig. 

Källor
Detta avsnitt är i huvudsak en sammanfattning av 

• Tillgänglighetscentrets (HO) rapport 3:02 Tillgänglighetskrav i
Förenta Staterna av Patricia Laird, 2001 

• Den amerikanska lösningen – vår framtida modell för handikapp-
politiken av Lars Lindberg 

• Erfarenheter av amerikansk handikapplagstiftning och Handikapp-
institutet Rapport & Dokumentation av Lars Augustsson.

Kompletterande information har även hämtats från The Access
Boards webbplats: http://www.access-board.gov/ och ADA webbplats
http://www.usdoj.gov/crt/ada/adahom1.htm

4.2 Australien
Australien är en förbundsstat och har både delstatlig- och federal
lagstiftning. Lagar mot diskriminering och för jämlikhet för män-
niskor med funktionshinder finns i alla delstater. De delstatliga
lagarna gäller parallellt med de federala. Detta avsnitt behandlar
enbart federal lagstiftning och policy.

Den federala lag som skyddar rättigheterna för australiska med-
borgare med funktionshinder är Disability Discrimination Act 1992,
DDA. Lagen syftar till att bekämpa både systematisk och individuell
diskriminering. DDA trädde i kraft den 1 mars 1993.

DDA verkar för funktionshindrade personers rättigheter tillsammans
med en rad särskilda politiska åtgärder, lagar om social omsorg och
socialförsäkringsbestämmelser, lagar och policy som rör tillhanda-
hållande av tjänster, den allmänna fastighetslagen och Human
Rights and Equal Opportunity Act från 1986.
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4.2.1 DDA

Lagens syfte
DDA syftar till att avskaffa diskriminering på grund av funktions-
hinder inom områdena arbete, boende, utbildning, tillgång till lokaler,
klubbar och idrottsanläggningar, samt vid tillhandahållande av 
varor, tjänster och anordningar. Lagen är inte bara en anti-
diskrimineringslag. Den syftar även till att garantera att personer
med funktionshinder får samma rätt till likhet inför lagen som andra.
Vidare syftar den till att främja, erkänna och acceptera principen att
personer med funktionshinder har samma grundläggande rättigheter
som övriga i samhället. 

Det finns ett antal mekanismer i DDA som gör det möjligt att arbeta
mot de individuella och strukturella orättvisor som påverkar livet för
personer med funktionshinder. Lagen omfattar enskilda ärenden,
handlingsprogram, standarder, riktlinjer och utredningar.  

4.2.3 Lagens tillämpningsområde

Definition av funktionshinder
DDA definierar funktionshinder på följande sätt:

• Hel eller delvis förlust av kroppsliga eller mentala funktioner. 

• Hel eller delvis förlust av kroppsdel.

• Förekomst av olika organismer som kan orsaka eller orsakar
smitta eller sjukdom.

• Funktionsnedsättning, medfödda funktionshinder eller 
kroppsliga men.

• Funktionsnedsättning som kan resultera i andra inlärnings-
svårigheter än hos dem som inte har denna störning eller
funktionsnedsättning.

• Funktionsnedsättning som påverkar tankeprocess, verklighets-
uppfattning, känslor, bedömningsförmåga eller som resulterar i 
ett stört beteende. 

Den australiska definitionen av funktionshinder är vid. Det finns
inget krav på att funktionshindret ska vara permanent eller på att det
måste påverka personen återkommande och genomgående.
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Definitionen omfattar även vardagliga sjukdomar och det kan vara
ett tillstånd som kommer att uppstå i framtiden. 

Det är inte bara personer med pågående, tidigare och framtida funk-
tionshinder som skyddas mot diskriminering enligt DDA. Lagen
skyddar även den som har blivit utsatt för diskriminering på grund
av ett förmodat funktionshinder som inte föreligger. Vidare skyddar
lagen även den som har en anknytning till en person med funktions-
hinder och därför blivit utsatt för diskriminering.

Diskriminering
DDA förbjuder fyra slags diskriminering. Det strider mot lagen att
direkt diskriminera någon med ett funktionshinder (avsnitt 5 DDA),
att delta i indirekt diskriminering (avsnitt 6), att trakassera någon på
grund av funktionshinder (avsnitt 35-40) och att ställa diskrimine-
rande frågor (avsnitt 30). 

Med direkt diskriminering (avsnitt 5.1) menas när en person på
grund av sitt funktionshinder behandlas eller skulle ha behandlats
mindre fördelaktigt än en annan person utan funktionshinder, under
förutsättning att omständigheterna är desamma eller inte materiellt
olika. 

Behovet av stöd- och anpassningsåtgärder avgör inte om omständig-
heter ska betraktas som materiellt olika. I avsnitt 5.2 DDA stadgas
uttryckligen att omständigheter inte är materiellt olika på grund av
att en särskild stöd- och anpassningsåtgärd krävs för personer med
funktionshinder. 

I ett rättsfall (Hills Grammar School versus Human Rights and
Equal Opportunity Commission [2000] FCA 658) förklarade dom-
stolen att skolan förväntades vidta anpassningsåtgärder i skolmiljön
så att elever med funktionshinder kunde skrivas in. Att en elev 
med funktionshinder krävde särskilda stöd- och anpassnings-
åtgärder till skillnad från andra elever berättigade inte skolan att
vägra inskrivning.

Indirekt diskriminering (avsnitt 6) innebär att den kränkta personen
ska rätta sig efter krav eller villkor som ett betydligt större antal
personer utan funktionshinder uppfyller eller har möjlighet att
uppfylla. Det gäller under förutsättning att kraven eller villkoren 
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inte är berättigade med hänsyn till omständigheterna i fallet, och att
den kränkta personen inte uppfyller eller inte kan uppfylla dem. Det
spelar ingen roll om det finns en avsikt att diskriminera eller inte,
det är den diskriminerande effekten som avses. 

Det australiska telebolaget Telstra Corporation (Scott versus Telstra
(1995) EOC 92-717) hade en heltäckande policy för att tillhanda-
hålla standardlurar för telefoner. Man vägrade dock att skaffa fram
alternativ telekommunikation, t.ex. texttelefoner. Telstra erbjöd
kommunikation via nätverk. Nätverket var bara tillgängligt för
standardlurar, vilket innebar att ett oproportionerligt stort antal
personer med svår hörselnedsättning inte kunde använda det. Det
ansåg Human Rights and Equal Opportunity Commission (HREOC)
uppenbart orimligt. Man menade att det var indirekt diskriminering
enligt DDA att vägra tillhandahålla texttelefoner för personer med
svår hörselnedsättning. 

Trakasserier är förbjudet i arbetslivet, vid utbildning och vid till-
handahållande av varor och tjänster (avsnitt 35–40 DDA). Det är
vidare förbjudet att ställa diskriminerande frågor, dvs. begära
information i situationer där en person med funktionshinder inte 
kan krävas på information. 

Det är även diskriminering enligt DDA att behandla en person med
funktionshinder ofördelaktigt på grund av att personen använder
hjälpmedel (avsnitt 7), har tolk, uppläsare, assistent eller vårdare
(avsnitt 8) eller har ledarhund, signalhund eller annat djur som 
tränats i att vara ett stöd (avsnitt 9). 

Områden som omfattas av DDA 
DDA förbjuder särskilt diskriminerande handlingar mot människor
med funktionshinder inom följande områden:

• Arbetslivsområdet (avsnitt 15–21 DDA). I vissa fall är den diskri-
minerande handlingen inte olaglig om en stöd- och anpassnings-
åtgärd medför en otillbörlig börda (“unjustifiable hardship”) för
arbetsgivaren. 

• Utbildningsområdet (avsnitt 22 DDA). Diskriminering förbjuds
både vid antagningsprocessen och under själva utbildningen. En
elev eller student med funktionshinder kan dock nekas antagning
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om det krävs anpassningsåtgärder som medför en otillbörlig 
börda för den som anordnar utbildningen. När någon väl antagits
till en utbildning är den som anordnar utbildningen skyldig att ge
studenten eller eleven tillgång till alla förmåner som erbjuds. Om
man misslyckas med att erbjuda nödvändig anpassning för att en
student eller elev ska få tillgång till förmåner, kan den som an-
ordnar utbildningen inte slippa ansvar genom att hänvisa till att
anpassningen skulle innebära en otillbörlig börda. 

• Tillgång till eller användande av offentliga lokaler och anord-
ningar i lokalerna (avsnitt 23 DDA). Om kostnaderna för att göra
lokalen tillgänglig medför en otillbörlig börda är diskriminering
tillåten enligt DDA. Det måste dock finnas en välgrundad över-
tygelse hos den som ska anpassa lokalen att det medför en otill-
börlig börda. Det betyder att man ska ta reda på relevanta fakta
och själv undersöka situationen. Det räcker inte med att hänvisa
till uppskattade kostnader eller sin egen uppfattning om svårig-
heterna att följa lagen (se Ian Cooper versus Coffs Harbour
Council (1999) EOC 92-962 (HEROC), EOC 93-012 (FCA),
(2000) EOC 93-089).

• Tillhandahållande av varor, tjänster och anordningar (making
facilities available) (avsnitt 24 DDA). Tillgång till information 
och kommunikation på ett icke-diskriminerande sätt ingår i
diskrimineringsförbudet (se Maguire versus Sydney Olympic
Organising Committee for the Olympic Games (SOCOG) (2000)
EOC 93-041; (2001) EOC 93-123; 93-124). En diskriminerande
handling är inte olaglig om det medför en otillbörlig börda för
diskrimineraren att tillhandhålla och göra varor, tjänster och
anordningar tillgängliga för en person med funktionshinder. 

• Tillhandahållande av bostäder (avsnitt 25 DDA). En diskrimine-
rande handling är inte olaglig om det krävs att en stöd- och
anpassningsåtgärd vidtas som medför en otillbörlig börda för den
som tillhandahåller bostaden. 

• Tillhandahållande av fastigheter (avsnitt 26 DDA). 

• Beviljande av medlemskap och medlemmar i föreningar och klubbar,
bl.a. tillgång till medlemsförmåner (avsnitt 27 DDA). En diskrimi-
nerande handling är inte olaglig om en medlemsförmån som måste
tillhandahållas medför en otillbörlig börda för föreningen. 
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• Sportaktiviteter (avsnitt 28 DDA).

• Federala lagars och verksamheters förvaltning (avsnitt 29 DDA).

Undantagna områden
Enligt DDA är diskriminering inte förbjuden inom vissa i lagen 
särskilt angivna områden. Det gäller

• positiv särbehandling av personer med funktionshinder eller 
personer med en viss funktionsnedsättning (avsnitt 45) 

• pensioner och försäkringar, om diskrimineringen är baserad på
relevant statistik eller om den är befogad mot bakgrund av andra
relevanta faktorer (avsnitt 46)

• handlingar som utförs enligt bl.a. ett domslut (avsnitt 47)

• om personens funktionshinder är en infektionssjukdom och
diskriminering är skäligen nödvändig för att skydda allmänhetens
hälsa (avsnitt 48)

• välgörenhet (avsnitt 49)

• statlig pension och statligt underhåll (avsnitt 51)

• migration (avsnitt 52)

• aktiv militärtjänst och fredsbevarande styrkor (avsnitt 53–54) 

• undantag från DDA:s tillämpningsområden kan också beviljas av
HREOC för en tid om högst fem år (avsnitt 55).

4.2.4 Otillbörlig börda
När en diskriminerande handling har konstaterats går bevisbördan
över till diskrimineraren som måste visa att diskrimineringen inte
är olaglig. En diskriminerande handling är med andra ord laglig om
den anpassning som krävs innebär en otillbörlig börda för diskrimi-
neraren. 

Enligt avsnitt 11 DDA ska man ta hänsyn till alla relevanta omstän-
digheter i det enskilda fallet vid bedömningen av om en anpassning
medför en otillbörlig börda. Faktorer som särskilt ska beaktas är
anpassningens art och kostnader, diskriminerarens ekonomiska
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resurser och verksamhetsområde samt, vid diskriminerande hand-
lingar som rör tillhandahållande av tjänster och anordningar, om 
ett handlingsprogram (se vidare PM 2.5.5) har överlämnats till
Kommissionen för mänskliga rättigheter och jämställdhet, HREOC
(Human Rights and Equal Opportunity Commission). 

I varje fall görs en individuell prövning. Fördelarna och nackdelarna
för parterna avvägs. En otillbörlig börda beror på vem som måste
genomföra förändringarna och under vilka omständigheter. 

4.2.5 Anmälningsförfarandet
Anmälningar om diskriminering enligt DDA görs till HREOC.
Enskilda, statstjänstemän eller kommissionsledamöter kan göra
anmälningar. HREOC har befogenhet att utreda anmälningar och
träffa förlikningar. De flesta anmälningsärenden avgörs före eller
efter förlikning. Kommissionens tjänster är kostnadsfria. HREOC 
har inte befogenhet att pröva och fatta beslut i diskriminerings-
ärendena. När HREOC har avslutat ett ärende kan alla som berörs
lämna in en stämningsansökan till domstol. Kommissionen kan
överlämna en rapport om ärendet till domstolen. 

Om domstolen finner att olaga diskriminering ägt rum, kan den
besluta om åtgärder den finner lämpliga, t.ex. fastställa en rättighet,
avge ett ställningstagande och ålägga den anmälda parten att vidta
en åtgärd eller betala skadestånd. 

Ett förfarande i domstol medför rättegångskostnader och kostnader
för juridiska ombud. Möjligheten för käranden att få rättshjälp är
mycket begränsad. De flesta personer med funktionshinder har inte
de ekonomiska resurser som krävs för att få ett ärende prövat i
domstol. 

4.2.6 Utöver anmälningar om diskriminering
För att åstadkomma jämlikhet för personer med funktionshinder
innehåller DDA en rad åtgärder som går längre än individuella
anmälningar om diskriminering. Åtgärder kan vidtas både på infor-
mell nivå, med vägledning för frivilligorganisationer som arbetar
med att komma tillrätta med social obalans, och på formell nivå,
med rättsliga krav på förändringar av vissa delar av samhället så att
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personer med funktionshinder uppnår social rättvisa. Strategierna
omfattar utredningar, handlingsprogram, riktlinjer och standarder. 

Offentliga utredningar
Offentliga utredningar är en del av HREOC:s breda angreppssätt 
för att få reda på så många olika åsiktsyttringar som möjligt, innan
några slutgiltiga beslut fattas. Utredningar kan inledas på initiativ 
av HREOC, remitteras till HREOC av justitiekanslern eller efter
individuella anmälningar med inblandade parters godkännande. 
När utredningen avslutats publiceras ett sammandrag av en 
resolution och, om det anses lämpligt, publiceras kommissionens
avgörande. Ett resultat av en offentlig utredning kan vara att
nationella standarder utarbetas. 

Den offentliga utredningen har använts som strategi för att lösa
många problem. Förfarandet kan innebära ett offentligt möte eller 
en offentlig utfrågning. De offentliga utredningarna gör det möjligt
för en bred allmänhet att delta i diskussioner om viktiga policyfrågor
i samband med anmälningar. Detta resulterar i djupare förståelse
och möjlighet att behandla fler frågor än de anmäldas.

Förfarandet minskar svårigheterna för den enskilda människan 
eller organisationen som gjorde anmälan och minskar risken för 
att anmälaren får stå för kostnaderna. 

Undantag i DDA
Efter ansökan till HREOC kan kommissionen bevilja att vissa om-
råden eller handlingar ska undantas från DDA:s tillämpningsområde
under högst fem år. Det gör att långsiktiga åtgärder mot diskrimine-
ring kan underlättas. 

Möjligheten att göra undantag utnyttjades bl.a. när de kollektiva
transporterna skulle regleras. Under ett antal år har man arbetat 
med att ta fram transportstandarder. Operatörerna av kollektiva
transporter befriades från ansvar i händelse av en anmälan om
diskriminering enligt DDA. I gengäld lovade de att se till att, inom
en viss tid, göra en viss andel av fordonen och anordningarna till-
gängliga. Undantagen har tydligt bidragit till en utveckling mot 
fullt tillgängliga system för kollektivtransport.
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Rätten att avvisa ett ärende
HREOC kan avvisa en anmälan om diskriminering om det finns
andra lämpligare åtgärder för den som drabbats av den påstådda
handlingen. 

Riktlinjer
HREOC kan utarbeta och publicera riktlinjer för att undvika 
diskriminering på grund av funktionshinder. Riktlinjerna utformas 
för att göra det lättare att förstå lagens rättigheter och skyldigheter.
De klargör skillnaden mellan laga och olaga diskriminering. Rikt-
linjerna är inte bindande. En bristande respekt för riktlinjerna kan
bedömas som en olaglig handling enligt DDA. Riktlinjerna kan 
även hjälpa en som anmälts att bemöta en anmälan om diskrimi-
nering på grund av funktionshinder om den anmälda parten har 
följt riktlinjerna. 

Handlingsprogram
DDA inför idén om organisatorisk självreglering för att komma till
rätta med diskriminering på grund av funktionshinder. De som till-
handahåller tjänster, varor och gör anordningar tillgängliga ska själva
kunna undersöka frågorna om ojämlikhet för personer med funk-
tionshinder och utarbeta handlingsprogram för att komma tillrätta
med diskriminering (avsnitt 59–65).  

Ett handlingsprogram är frivilligt. Det är ett komplement till
bestämmelserna om diskriminering. Ett program angriper diskri-
minering på ett annorlunda sätt än traditionella bestämmelser mot
diskriminering. I stället för att avvakta anmälningar kan ett hand-
lingsprogram hjälpa den som tillhandahåller tjänster och varor att
bättre förstå diskriminering, när det kan bli fråga om diskriminering
och vilka åtgärder som kan vidtas för att komma tillrätta med
ojämlikhet. 

Minimikrav för ett handlingsprogram preciseras i DDA. Programmet
kan lämnas in till HREOC, som också erbjuder vägledning för att
utforma programmen. 

Det finns flera skäl till att utarbeta handlingsprogram. Risken att bli
anmäld minskar och möjligheten att försvara sig mot anmälningar
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förbättras om man har ett handlingsprogram. Ett program som
lämnats in till HREOC är en omständighet som beaktas när man 
ska bedöma om det innebär en otillbörlig börda att undanröja diskri-
mineringen eller inte. Vidare blir tjänsten tillgänglig för ett större
antal människor i samhället.  

Ett antal företag har ansökt om tillfälliga undantag enligt DDA
samtidigt som de lämnar in ett handlingsprogram. Det är ett sätt för
den som tillhandahåller varor och tjänster att tillfälligt slippa ansvar
för diskriminering. Samtidigt visar det att man anstränger sig för att
minska eller undanröja diskriminering på lång sikt. 

Frivilliga branschinriktade uppförandekoder
En följd av samarbetet i samband med offentliga utredningar är
uppkomsten av branschinriktade regler. De kan beskrivas som
frivilliga uppförandekoder. Koderna behöver inte innehålla hand-
lingsprogram. De kan ses som en strategi på systemnivå, medan
handlingsprogram är specifikt för den som tillhandahåller varan,
tjänsten eller anordningen. Frivilliga uppförandekoder har uppstått
på områden som t.ex. e-handel, bankverksamhet och byggverk-
samhet. Uppförandekoderna kan t.ex. uppstå efter en offentlig
utredning av HREOC.

De frivilliga uppförandekoderna verkar vara DDA:s effektivaste 
sätt att få bort diskriminering på grund av funktionshinder. 

4.2.7 Standarder 
Syftet med standarder kan sägas vara att, inom de områden som
DDA omfattar, i detalj tydliggöra vad som faktiskt måste göras för att
garantera tillgänglighet och jämlikhet för människor med funktions-
hinder samt att ange tidsramen. Begreppet standard definieras inte i
DDA. Justitiekanslern (avsnitt 31) får införa att standarder för funk-
tionshinder ska gälla som lag i Australien.

Det har funnits stora förväntningar på vad införandet av standarder
skulle innebära för attityden mot och behandlingen av människor
med funktionshinder. Standarder lovordades som något radikalt för
att bekämpa generell diskriminering. Men det är inte helt självklart
att standarder alltid får önskad effekt. Under de nästan tio år som
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DDA funnits har endast en standard, om transport, antagits som lag.
Standard för tillgänglighet till byggnader kan komma att antas som
lag inom de närmaste åren. 

Syftet med transportstandarderna är att

• undanröja diskriminering av personer med funktionshinder

• praktiskt underlätta syftet med DDA

• ge tillgängliga transporter för att göra det möjligt för 
personer med funktionshinder att mer fullständigt deltaga 
i samhällslivet 

• ge operatörerna både säkerhet och flexibilitet 

• avsevärt minska antalet anmälningar enligt DDA och 
därmed bespara branschen, personerna med funktionshinder 
och staten kostnaderna och besväret med processandet i 
enskilda fall i de federala domstolarna. 

4.2.8 Den federala förvaltningens policy
Den federala förvaltningen har utformat en heltäckande policy för
funktionshinder. Förvaltningen kan, i egenskap av den viktigaste
anslagsgivaren för social omsorg, ålägga leverantörer av dessa
tjänster att följa policyn. Det finns även en federal strategi för
funktionshinder, som utformades som ett komplement till DDA. 
Den grundar sig på fem allmänna principer: jämlikhet, integrering,
delaktighet, tillgänglighet och ansvar. 

Strategin innebär att

• personer med funktionshinder har samma rätt att delta i alla 
delar av samhällslivet 

• alla allmänna federala verksamheter måste vara tillgängliga för
personer med funktionshinder 

• personer med funktionshinder har rätt att delta på lika villkor i
alla beslut som rör deras liv

• personer med funktionshinder måste ha tillgång till information
om de verksamheter och tjänster de använder och att informa-
tionen bör ges i lämpligt format
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• federala organisationer är skyldiga att se till att verksamheter,
lokaler och tjänster är tillgängliga för personer med funktions-
hinder.

Principerna är tänkta att vara en vägledning för den federala för-
valtningens policy och administration. Strategin är ett måldokument
som analyserar den federala byråkratin som en modell för resten av
samhället. 

Källor
Detta avsnitt är i huvudsak en sammanfattning av Tillgänglighets-
centrets (HO) rapport 1:02 ”Tillgänglighetskravet i Australien”, 
Lee Ann Basser, Melinda Jones och Gunela Astbrink, 2002.

Därutöver har kompletterande information hämtats från Disability
Discrimination Act, 1992, HREOC:s webbplats
www.humanrights.gov.au/disability_rights/dda_guide/about/about.html
samt Deakin Universitys webbplats 
www.deakin.edu.au/mis/dda/contents.htm.

4.3 Storbritannien
Den lag i Storbritannien som förbjuder diskriminering på grund av
funktionshinder, Disability Discrimination Act (DDA), infördes 1995
och började gälla den 2 december 1996. I lagens förord sägs att det
är olagligt att diskriminera personer med funktionshinder i samband
med anställning, tillhandahållande av varor, anordningar och tjänster
eller lokaler.

Avsikten med den här beskrivningen av DDA är att ge en överblick
över lagskyddet mot diskriminering på grund av funktionshinder. 

4.3.1 Lagens tillämpningsområde
I del I i lagen definieras funktionshinder. En person anses vara
funktionshindrad, och skyddas därmed mot diskriminering, om han
eller hon har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning som ger en
väsentlig och långvarig negativ effekt på förmågan att klara den dag-
liga livsföringen. Långvarig effekt betyder att funktionsnedsättningen
ska bestå under minst tolv månader.

120 DISKRIMINERING OCH TILLGÄNGLIGHET



DDA skyddar personer med funktionshinder mot diskriminering vid
anställning (del II), vid tillhandahållande av varor, anordningar och
tjänster eller försäljning, uthyrning eller förvaltning av fastigheter
eller egendom (del III) och vid utbildning (del IV). Lagen föreskriver
vidare att utbildningsanordnare ska informera om tillgängligheten till
utbildning för elever och studenter med funktionshinder. Lagen
innehåller även regler om möjligheten för regeringen att utfärda
bestämmelser med krav på tillgänglighet till allmänna kommunika-
tionsmedel och transporter (del V). 

I lagens olika delar finns bestämmelser som anger när, eller på 
vilket sätt, det är förbjudet att diskriminera och bestämmelser som
anger innebörden av begreppet diskriminering (“Meaning of  
discrimination”). 

Det är diskriminering när en person med funktionshinder, av skäl
som har samband med funktionshindret, blir sämre behandlad än
någon annan och den som diskriminerar inte kan visa att behand-
lingen är ursäktlig (justified). 

Det är också diskriminering när någon underlåter att uppfylla en
skyldighet att vidta skäliga anpassningar, om den som underlåter
inte kan visa att det är ursäktligt därför att det är orimligt betungande. 

Bestämmelserna och kraven i lagstiftningen har införts successivt.
Sedan 1996 är det olagligt att behandla en person med funktionshin-
der sämre än andra personer av skäl som har samband med funk-
tionshindret. Sedan oktober 1999 är den som tillhandahåller tjänster
skyldig att vidta skäliga anpassningar för funktionshindrade, t.ex.
genom att erbjuda extra stöd eller ändra sitt sätt att tillhandahålla
tjänsten. Från och med den 1 oktober 2004 måste tjänsteleverantörer
vidta skäliga anpassningar av lokalernas fysiska egenskaper för att ta
bort hinder som gör det omöjligt eller oskäligt svårt för kunder med
funktionshinder att ta del av tjänster som tillhandahålls. Här
används ordet tjänsteleverantör (jfr lagtexten a provider of services)
som beteckning på den som tillhandahåller varor eller tjänster.

Lagen kompletteras av förordningar (regulations) på olika områden
och informativa tillämpningsanvisningar (Codes of Practices). Syftet
med anvisningarna är att ge såväl personer med funktionshinder som
arbetsgivare och tjänsteleverantörer m.fl. praktisk vägledning om hur
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lagen ska tillämpas. De kan åberopas i en rättslig process.
Tillämpningsanvisningarna är inte bindande, men domstolar och
tribunaler måste ta hänsyn till dem. De som riskerar att diskriminera
kan arbeta förebyggande genom att följa anvisningarna. 

4.3.2 Tillhandahållande av varor och tjänster m.m.
Del III i DDA innehåller regler som förbjuder diskriminering vid
tillhandahållande av varor, tjänster och anordningar till allmän-
heten49. Avsnittet omfattar även förvaltning, försäljning eller
uthyrning av fastigheter eller egendom. 

Lagen gäller tillhandahållande av olika slags tjänster och varor
under förutsättning att dessa erbjuds allmänheten, eller del av
allmänheten. 

Här talas för enkelhetens skull om tjänst. Det har ingen betydelse
om tjänsten tillhandahålls mot ersättning eller är gratis, t.ex. tillträde
till en allmän park. I lagen och tillämpningsanvisningarna finns
exempel på tjänster som omfattas av lagen. Uppräkningarna är inte
uttömmande. Det gäller tjänster som erbjuds av kommuner, offent-
liga organ, frivilligorganisationer, hotell, restauranger, postkontor,
advokater, telekommunikationsbolag, teatrar, hårfrisörer m.m. 

Tjänster som inte erbjuds allmänheten, t.ex. privat klubbverksamhet,
omfattas inte av lagen. Speciella regler gäller för försäkringar, garan-
tier och depositioner. 

Vissa offentliga organ kan tillhandahålla vissa tjänster som omfattas
av diskrimineringsförbudet, medan annan verksamhet inte täcks av
lagen. Polisens brottsförebyggande verksamhet kan t.ex. vara en
tjänst som avses i DDA. Anhållandet av en misstänkt person om-
fattas däremot inte av DDA.

Det finns inga undantag för tjänsteleverantörer av en viss storlek
eller med hänsyn till omsättning i företaget – alla slags tjänster
enligt det som beskrivits omfattas. 
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Del III i DDA gäller inte heller transportområdet, dvs. vid resa med
t.ex. buss, taxi, tåg eller flyg. Transportanordnare måste dock följa
reglerna när det gäller näraliggande tjänster som tidtabeller,
bokningsservice, utformning av vänthallar m.m. Del IV i DDA ger
regeringen mandat att ta fram riktlinjer för tillgängliga transport-
medel. Det har gjorts på vissa områden.

Det är tillhandahållandet av tjänsten som omfattas av diskrimine-
ringsförbudet, inte föremålet för tjänsten, tjänstens eller företagets
natur, eller det slags verksamhet där den erbjuds. 

Tillverkning och design av produkter omfattas inte heller, eftersom
det inte riktas direkt till allmänheten. Det går således inte att med
stöd av lagen kräva en förändring av varors innehåll eller förpack-
ningar. 

I lagtexten redogörs först för i vilka situationer det är olagligt för en
tjänsteleverantör att diskriminera. Det är när någon vägrar att ge
service som andra får, tillhandahåller sämre standard eller en tjänst
på ogynnsammare villkor. Vidare omfattas situationen då en tjänste-
leverantör underlåter att uppfylla en skyldighet att göra anpassningar
(mer om det senare). 

Därefter definieras diskriminering. Diskriminering kan uppstå om 
en person med funktionshinder, av skäl som har samband med funk-
tionshindret, behandlas sämre än någon annan blivit eller skulle ha
blivit, under förutsättning att behandlingen inte kan anses ursäktlig
(justified). Det är tjänsteleverantören som ska visa att behandlingen
är ursäktlig. Det är också diskriminering om en tjänsteleverantör
underlåter att uppfylla en skyldighet att vidta skäliga anpassnings-
åtgärder. Även här måste tjänsteleverantören kunna visa att det 
finns godtagbara skäl för underlåtenheten. 

Skyldighet att vidta skäliga anpassningsåtgärder
Skyldigheten att vidta skäliga anpassningsåtgärder kan delas in i 
tre olika huvudområden.

• Förändring av rutiner och förfaranden (dvs. förändring av till-
handahållandet), som gör det omöjligt eller oskäligt svårt för en
person med funktionshinder att ta del av tjänsten.

• Tillhandhålla hjälpmedel eller annan service som gör det möjligt



eller lättare för en person med funktionshinder att ta del av
tjänsten. 

• Undanröja hinder på grund av fysisk beskaffenhet genom att ta
bort hindret, ändra det, undvika det eller erbjuda tjänsten på ett
alternativt sätt. Skyldigheten finns när hindret gör det omöjligt
eller oskäligt svårt för en person med funktionshinder att ta del 
av tjänsten.  

Tillämpningsanvisningarna ger utförliga kommentarer till olika
anpassningsåtgärder och vad som kan vara skäliga åtgärder. Ett
exempel på det första området är en videouthyrningsfirma som 
kräver körkort som identifieringshandling vid uthyrning av video.
Firman ändrar sin policy och accepterar även andra former av
identitetshandlingar för att inte neka personer som på grund av
funktionshinder inte har körkort. 

Exempel på det andra området är en affär som har en anställd som
kan kommunicera på teckenspråk med döva kunder. Andra exempel
i tillämpningsanvisningarna är en bensinstation som hjälper rörelse-
hindrade kunder att tanka eller en affär som har en portabel ramp. 

Det tredje området omfattar också en rad olika åtgärder. Med fysisk
beskaffenhet avses dörrar, trappor, entréer, parkeringsplatser, hissar,
belysning, ventilation, golv, möbler och andra flyttbara föremål m.m.
Skyldigheten att åtgärda fysiska hinder förklaras även närmare i en
förordning. 

Skyldigheten för en tjänsteleverantör att vidta skäliga anpassningar
har införts i olika steg. Från och med den 1 oktober 1999 är en
tjänsteleverantör skyldig att ändra rutiner eller förfaranden, till-
handahålla hjälpmedel eller erbjuda alternativa sätt att ta del av en
tjänst när ett fysiskt hinder gör det omöjligt eller oskäligt svårt för 
en person med funktionshinder att ta del av den. Från och med den
1 oktober 2004 införs skyldighet att, när ett fysiskt hinder gör det
omöjligt eller oskäligt svårt för en person med funktionshinder att ta
del av en tjänst, vidta skäliga åtgärder så att hindret tas bort, ändras
eller undviks. 

En förutsättning för att det ska anses olagligt att diskriminera genom
att inte vidta skäliga anpassningar är, som anförts, att det är oskäligt
svårt för en person med funktionshinder att ta del av en tjänst som
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någon erbjuder allmänheten. Lagen definierar inte vad som är 
oskäligt svårt, men tillämpningsanvisningarna pekar på att hänsyn
kan tas till den tid, olägenhet, ansträngning, obehag och förlust av
värdighet som svårigheterna medför. 

Vilka anpassningsåtgärder är skäliga? I lagen hänvisas till skyldighet
att vidta åtgärder som är skäliga med hänsyn till alla omständigheter
i fallet. Vad som är skäligt beror på vilken slags tjänst det är fråga
om, tjänsteleverantören, företagets storlek och dess ekonomiska
resurser samt på konsekvensen av funktionshindret. 

Tillämpningsanvisningarna nämner några icke uttömmande faktorer
som man kan ta hänsyn till för att avgöra vad som är skäligt

• om vissa särskilda åtgärder skulle vara effektiva för att ta bort de
svårigheter personer med funktionshinder möter när de ska ta del
av tjänsten 

• i vilken utsträckning det är möjligt för näringsidkaren att vidta
åtgärderna

• kostnader av olika slag för åtgärden

• om det medför avbrott i verksamheten för att vidta åtgärderna 

• näringsidkarens ekonomiska och andra resurser

• utgifter som redan lagts ner på anpassningar 

• möjligheten att få ekonomiskt stöd. 

Tillämpningsanvisningarna poängterar att vid bedömningen av 
vilka åtgärder som är skäliga bör tjänsteleverantören ha en flexibel
inställning. Lagen kräver inte att en åtgärd vidtas före en annan. 
Det viktiga är att åstadkomma en situation som är tillgänglig för
människor med funktionshinder. I första hand bör dock en tjänste-
leverantör överväga om ett fysiskt hinder kan tas bort eller ändras,
för att göra det möjligt för alla att ta del av varan eller tjänsten på
lika villkor. 

Skälighetsbedömningen kan variera över tid med hänsyn till ändrade
omständigheter. Inte minst den tekniska utvecklingen kan göra att
det är skäligt att vidta anpassningar vid ett senare tillfälle även om
det inte var det tidigare. Det finns ingen skyldighet för en tjänste-
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leverantör att vidta åtgärder som förändrar en tjänst eller verksamhet
så att tjänsteleverantören i praktiken skulle tillhandahålla en helt
annan tjänst. 

Tillämpningsanvisningarna visar olika åtgärder som en tjänste-
leverantör kan vidta för att uppfylla sin skyldighet enligt lagen. 
Man kan ta fram en policy om likabehandling, informera personalen,
utbilda personalen i skyldigheter enligt lagen, se till att policies
efterlevs, utbilda i handikappkunskap. Man kan också se till att det
är lätt för kunder att ge synpunkter på verksamheten och att denna
är tillgänglig, samarbeta med handikapporganisationer, regelbundet
utvärdera om erbjudna tjänster är tillgängliga m.m. 

Att inte förutse behovet av anpassningsåtgärder ger inte automatiskt
frihet från ansvar. En prövning görs av om det var ursäktligt att inte
ha vidtagit åtgärder. Det innebär således att de som riskerar att
diskriminera är skyldiga att förutse diskriminering och vidta före-
byggande åtgärder. Det kan dock finnas situationer när det inte är
skäligt att förutse skyldigheten. 

Skyldigheten gäller personer med funktionshinder generellt. Den
finns där oavsett om tjänsteleverantören känner till om någon är
funktionshindrad eller om personer med funktionshinder finns 
bland kunderna. 

Sämre behandling som har samband med funktionshinder eller
underlåtenhet att vidta skäliga anpassningar är, som tidigare redo-
gjorts för, diskriminering om den som diskriminerar inte kan visa 
att det var ursäktligt eller godtagbart (justified). 

Tillämpningsanvisningar klargör att en tjänsteleverantör inte ska 
leta efter ursäkter för att diskriminera. Under vissa begränsade
omständigheter kan dock en sämre behandling eller underlåtenhet
att vidta skäliga anpassningar anses ursäktlig. För att avgöra detta
gör man ett tvåstegstest: vad gjorde tjänsteleverantören för bedöm-
ning (subjektivt) och var bedömningen rimlig (objektivt). 

Tjänstleverantörens bedömning ska utgå från att det var ursäktligt
med hänsyn till krav på hälsa och säkerhet, att tjänsteleverantören
skulle förhindras att tillhandahålla tjänster till allmänheten, den
ökade kostnaden för en anpassning m.m. 
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Vem ansvarar för anpassningsåtgärder?
Enligt lagen ligger i begreppet tjänst tillträde till och användande 
av alla platser som allmänheten har tillträde till. Den som ger all-
mänheten tillträde tillhandahåller därmed en tjänst som består av
tillträde och tillgång till platsen. 

När det gäller tjänster som erbjuds i lokaler som används av mer än
en näringsidkare kan frågan om vem som ansvarar för gemensam-
hetsutrymmen uppkomma. Tillämpningsanvisningarna framhåller att
hyresvärdens skyldighet, dvs. den som ansvarar för att hyra ut loka-
lerna och som ansvarar för gemensamhetsutrymmen, troligen beror
på om lokalerna är öppna för allmänheten eller del av allmänheten. 
I sådana fall ansvarar hyresvärden även för möjligheten att kunna
komma in i lokalerna. 

Om gemensamhetsutrymmena är så otillgängliga att det är omöjligt
eller svårt för funktionshindrade personer att ta del av tjänster, är
det troligen skäligt att kräva att näringsidkaren ber hyresvärden att
göra nödvändiga förändringar för att göra lokalerna tillgängliga.

Arbetsgivare ansvarar för diskriminerande handlingar som begås av
anställda. Det gäller även diskriminering på grund av underlåtenhet
att vidta skäliga anpassningar och även om anställda fått uttryckliga
instruktioner att inte diskriminera. I en rättslig process kan arbets-
givare dock hävda att de vidtagit de åtgärder som var möjliga för att
förhindra diskriminering. Tillämpningsanvisningarna visar olika
åtgärder som kan vidtas för att förebygga och motverka diskrimine-
ring, t.ex. att informera och ordna olika slags personalutbildning. 

Förvaltning, överlåtelse eller uthyrning av fastigheter eller egendom
Skyldigheter för hyresvärdar och andra att inte diskriminera i samband
med försäljning, uthyrning och förvaltning av lokaler infördes 1996.
Sedan dess har det varit olagligt för dem att behandla personer med
funktionshinder sämre av skäl som har samband med funktionshindret.
Det finns däremot ingen skyldighet att vidta skäliga anpassningar. 

DDA:s förhållande till byggnadsregler och hyreskontrakt
Sedan 1985 har byggnadsreglerna i England (Part M of the Building
Regulations) och Wales krävt att skäliga åtgärder ska vidtas så att
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nya byggnader eller tillbyggnader på bottenplanet blir tillgängliga 
för personer med funktionshinder50. Motsvarande gäller i Skottland. 

Även om en byggnad uppfyller kraven i bygglagstiftningen kan den
vara otillgänglig för personer med vissa funktionshinder. Enligt en
förordning från 2001 gäller att om den fysiska beskaffenheten av
byggnaden uppfyller kraven i bygglagstiftningen behöver tjänste-
leverantören inte vidta några anpassningar om inte mer än tio år 
gått sedan byggnaden uppfördes. Tjänsteleverantören kan dock 
vara skyldig att se till att hindret undviks eller erbjuda tjänsten 
på ett alternativt sätt. 

I tillämpningsanvisningarna finns råd om situationer då tjänste-
leverantören behöver olika slags tillstånd för att förändra lokalernas
fysiska beskaffenhet, t.ex. bygglov eller tillstånd från hyresvärd.
DDA påverkar inte skyldigheten att söka och erhålla tillstånd innan
förändringar vidtas. 

Om tjänsteleverantören är bunden av avtalsvillkor som gör att det
inte är tillåtet att vidta förändringsåtgärder utan medgivande på för-
hand, är han eller hon skyldig att skriva till hyresvärden inom en
viss tid och be om tillstånd. Om hyresvärden vägrar att ge tillstånd
till anpassningar kan tjänsteleverantören i sista hand hänskjuta 
frågan till domstol som får ta ställning till om det är skäligt för
hyresvärden att vägra. Domstolen kan ge tillstånd till anpassningen
eller besluta att hyresvärden ska betala skadestånd till personen
med funktionshinder. 

4.3.3 Anställning
I del II I DDA förbjuds diskriminering vid anställning51. Lagstift-
ningen utökas med nya bestämmelser från och med oktober 2004. 

I sektion 1 slås fast i vilka situationer det är olagligt för en arbets-
givare att diskriminera en arbetssökande eller anställd. Åtgärder
som arbetsgivare vidtar för att bestämma vem som ska erbjudas ett
arbete omfattas (anställningsformulär, intervjuer, tester m.m.). 
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När en arbetsgivare bestämmer villkoren för ett erbjudande eller
vägrar att anställa någon omfattas också av lagen. 

När det gäller redan anställda är en arbetsgivare skyldig att se till 
att inte agera diskriminerande när anställningsvillkoren bestäms, vid
erbjudande om befordran, förflyttning, träning, uppsägning eller
utfärdande av förmåner av något slag. 

Bestämmelsen om vad som är diskriminering är utformad på det sätt
som beskrivits. Det gäller sämre behandling av skäl som har sam-
band med funktionshinder och jämfört med någon annan i en mot-
svarande situation. Diskriminering uppkommer också då någon som
omfattas av lagstiftningen underlåter att uppfylla en skyldighet att
vidta skäliga anpassningar. 

Från och med den 1 oktober 2004 kommer fyra former av diskrimi-
nering att vara förbjudet enligt del två i DDA: direkt diskriminering,
underlåtenhet att uppfylla en skyldighet att vidta skäliga anpass-
ningar, diskriminering som har samband med funktionshinder och
repressalier.   

Direkt diskriminering uppstår då någon blir sämre behandlad på
grund av sitt funktionshinder. Man måste jämföra med en annan
person utan sådant funktionshinder i en motsvarande situation. 

Diskrimineringsformen som gäller samband med funktionshinder tar
sikte på missgynnanden som kan relateras till funktionshindret men
som inte förekommer på grund av detta.   

Om arbetsgivaren kan visa att behandlingen eller underlåtenheten
ska anses ursäktlig är det inte fråga om diskriminering. Efter den 
1 oktober i år gäller det endast den form av diskriminering som har
samband med funktionshinder. 

I lagen utpekas olika faktorer som kan ha betydelse när man ska
avgöra om det är skäligt för en arbetsgivare att behöva vidta åtgärder.
De är i vilken utsträckning åtgärden har effekt, om det är praktiskt
möjligt, kostnader som åtgärden medför, hur det skulle påverka
arbetet i övrigt, möjligheten att få bidrag och arbetsgivarens ekono-
miska ställning.

Skyldighet att vidta skäliga anpassningsåtgärder inträder när en
anpassning kan minska eller ta bort påtagliga nackdelar i arbetet
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och som förorsakas av själva arbetet eller av lokalernas utformning. 
I lagen finns exempel på åtgärder. Det kan t.ex. vara att anpassa
lokaler, att överföra arbetsuppgifter till någon annan, ändra arbets-
tider, ge ledigt för rehabilitering eller behandling, skaffa eller
anpassa utrustning eller tillhandahålla tolk. 

En arbetsgivare som inte vet, eller borde ha insett, att en arbets-
sökande eller anställd har ett funktionshinder är inte heller skyldig
att vidta skäliga anpassningsåtgärder. 

Endast arbetsgivare med minst femton anställda omfattas av del
II I DDA. Den 1 oktober 2004 ändras bestämmelsen och alla arbets-
givare kommer att omfattas av diskrimineringsförbudet. Det finns
undantag för vissa yrkeskategorier. Från den första oktober 2004
kommer enbart försvaret att vara undantaget. 

Anställningsavsnittet i DDA omfattar även bestämmelser för arbets-
givarorganisationer och fackföreningar m.fl.

4.3.4 Utbildningsområdet 
Utbildningsanordnare har, när det gäller anställning, haft skyldig-
heter enligt DDA sedan lagen trädde i kraft att tillhandahålla varor
och tjänster och att informera elever och studenter med funktions-
hinder 52. 

Från och med september 2002 har del IV som rör utbildnings-
området i DDA utökats genom en annan lag den s.k Special Educa-
tional Needs and Disability Act 2001. Från och med detta datum är
det olagligt för skolor att diskriminera elever eller sökande elever
med funktionshinder. Diskriminering är förbjuden vid antagning,
utbildning och näraliggande tjänster samt avstängning. 

En elev med funktionshinder kan diskrimineras på två sätt. Om en
skola behandlar en elev med funktionshinder sämre än en annan
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elev, av skäl som har samband med funktionshindret,  är det fråga
om diskriminering. I vissa fall kan en sådan behandling anses god-
tagbar om det finns betydande och sakliga skäl för behandlingen.
Skolan ska bevisa att den missgynnande behandlingen ska anses
godtagbar. 

Den andra formen av förbjuden diskriminering är när en skola
underlåter att vidta skäliga åtgärder för att situationen för en elev
med funktionshinder inte ska vara påtagligt ofördelaktigare än för
elever utan funktionshinder. 

Lagen definierar inte vad som är skäligt. Det beror på förhållandena
i varje enskilt fall. Lagen pekar dock ut faktorer som skolor kan utgå
från, t.ex. behovet att upprätthålla utbildningsstandarden, ekono-
miska möjligheter, om det är praktiskt möjligt, hälso- och säker-
hetskrav och situationen för andra elever. 

4.3.5 Tillsyn och sanktioner 
Repressalier är förbjudet enligt lagen. Det betraktas som en form av
diskriminering. Det finns även regler om att avtal i strid med DDA
är olagliga. 

En person som anser sig utsatt för diskriminering enligt del III i
DDA kan stämma tjänsteleverantören i domstol (county court).
Tillämpningsanvisningarna pekar på att det dessförinnan kan vara
lämpligt att ta kontakt med tjänsteleverantören för att se om det är
möjligt att få en uppgörelse utanför domstol. 

The Disability Rights Commission (DRC) har inrättat en själv-
ständig medlingsservice för tvister om diskriminering enligt del III 
i DDA. 

Om en domstol finner att en tjänsteleverantör diskriminerat någon
kan den diskriminerade personen få ersättning för ekonomisk förlust
och för kränkning. Domstolen kan också förbjuda (injunction) tjänste-
leverantören att upprepa den diskriminerande handlingen. Den kan
också beskriva parternas rättigheter och skyldigheter. 

Tillämpningsanvisningarna för arbetslivet poängterar att det är god
sed att försöka lösa tvister på arbetsplatsen. I vissa fall finns det lag-
regler (the Employment Act) som kräver att man först försöker med
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det. En ansökan till anställningstribunalen ska normalt göras inom
tre månader. När en sådan ansökan har gjorts kommer en medlare
från Advisory, Conciliation and Arbitration Service (ACAS) att försöka
förlika parterna. Om det inte går och ärendet föreläggs tribunalen
kan den avgöra ärendet genom att fastslå rättigheterna för den som
diskriminerats och den som diskriminerat. Den kan besluta att den
som diskriminerat ska betala skadestånd och dessutom rekommen-
dera att den som diskriminerat ska vidta skäliga åtgärder för att
förhindra eller minska den diskriminerande effekten. 

När det gäller utbildningsområdet framhålls att föräldrar som anser
att deras barn diskriminerats i första hand bör vända sig till rektor.
DRC kan hjälpa till att hänskjuta ärendet till Disability Conciliation
Service (DRC). I England och Wales kan ärenden om diskriminering
på grund av funktionshinder anmälas till Special Educational Needs
Tribunal (SENDIST). Tribunalen kan besluta att skolan ska kompen-
sera eleven ekonomiskt, ordna utbildning för personalen eller ändra
policies eller förfaranden. Ärenden om tillträde eller avstängning
hanteras i stället av olika slags styrelser (Admission appeal panels). 

DRC 
DRC:s mandat är fastställt i lag. DRC:s uppgift är att arbeta mot
diskriminering och främja lika möjligheter för människor med funk-
tionshinder. 

Kommissionen ska bl.a. se hur lagen efterlevs, ge stöd och råd till
den som har utsatts för diskriminering, göra formella undersökningar
och erbjuda medlingsservice. Kommissionen ger också ut tillämp-
ningsanvisningar. 

DRC har enheter som arbetar med ärenden och hjälper den enskilda
personen som utsatts för diskriminering (The Casework Team). I vissa
principiellt viktiga ärenden kan DRC driva ärenden (The Legal
Team). Om ärendet gäller del III i DDA kan det hänskjutas till en
medlingsservice (Disability Conciliation Service). 

Källor 
Code of Practice, Rights of Access, Goods, Facilities, Services and
Premises, Disability Rights Commission 2002.
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Final Draft Code of Practice on Employment and Occupation,
Disability Rights Commission 2004.

A Guide for Parents, Part 4 of the Disability Discrimination Act
1995 as amended by the Special Educational Needs and Disability
Act 2001 – schools, Disability Rights Commission.

A Guide for Schools, Part 4 of the Disability Discrimination Act
1995 as amended by the Special Educational Needs and Disability
Act 2001, Disability Rights Commission.  

Informationsmaterial från Disability Rights Commissions webbplats
www.drc-gb.org

Disability Discrimination Act 1995 (c.. 50) (hämtat från följande
webbplats 
www. legislation.hmso.gov.uk/acts/acts 1995/1995050.htm

Tillgänglighetscentrets (HO) rapport 2:02, Tillgänglighetskrav i
Storbritannien, Richard Light och Andrew Walker, 2002.
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5. Anmälningar till HO, vad
upplever medborgarna som
diskriminering?
Enligt uppdraget ska HO redovisa sina erfarenheter av bristande
tillgänglighet och användbarhet för personer med olika funktions-
hinder inom angivna samhällsområden. Här ska belysas de hinder
och brister avseende tillgänglighet och användbarhet för personer
med funktionshinder som förekommer i HO:s ärenden. 

Att handlägga anmälningar är en viktig verksamhet för en ombuds-
man. HO handlägger ärenden om diskriminering inom arbetsliv,
högskola, arbetsmarknadspolitisk verksamhet, start eller bedrivande
av näringsverksamhet, yrkesutövning, medlemskap i vissa organisa-
tioner samt varor, tjänster och bostäder. 

Förutom ärenden enligt de tre diskrimineringslagarna kan HO också,
med stöd av lagen om Handikappombudsmannen, handlägga anmäl-
ningsärenden inom andra områden. Myndigheter, landsting och
kommuner är skyldiga att lämna uppgifter om sin verksamhet om
HO begär det och att komma till överläggningar som HO kallar till. 

I anmälningsärenden enligt lagen om Handikappombudsmannen kan
HO genomföra en utredning med utgångspunkt i sitt uppdrag. HO:s
granskning är bred eftersom uppdraget är att bevaka funktions-
hindrades rättigheter och intressen och att följa upp FN:s standard-
regler. Det är inte fråga om myndighetsutövning, men HO tillämpar
förvaltningslagens bestämmelser. Förfarandet är i huvudsak skrift-
ligt. Ett anmälningsärende avslutas som regel med att ombuds-
mannen tar ställning och uttalar sig i ett beslut.

Studien består av en kvantitativ och en kvalitativ del. I den kvantita-
tiva delen studeras vilka områden som förekommer i HO:s ärende-
bank och hur ofta. I den kvalitativa finns exempel på ett antal typ-
ärenden inom varje område. Avslutade anmälningsärenden som
inkom till HO 1999–2003, uppgår till  drygt 1 000.

Ärenden med tillgänglighetsaspekter har delats in i områdena byggd
miljö, information och tillgänglighet till verksamhet. I den kvalitativa
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studien har ett antal ärenden valts ut, som sammanfattas översiktligt.
De utvalda ärendena ska belysa behovet av en stärkt diskrimine-
ringslagstiftning på olika samhällsområden. Ärendena rör olika
områden och visar olika behov av stöd- och anpassningsåtgärder.

5.1 Arbetsmarknadspolitisk verksamhet
Tretton av de granskade anmälningsärendena rör arbetsmarknads-
politisk verksamhet. Det är anmälningar både enligt lagen om
Handikappombudsmannen och enligt lagen om förbud mot diskrimi-
nering (DFL). Sju av anmälarna är män, fem kvinnor och en organi-
sation. Åtta av ärendena innehöll inga tillgänglighetsaspekter men
två ärenden vardera rörde tillgänglighet till fysisk miljö och till
information, medan ett ärende rörde tillgänglighet till verksamhet. 

Distansanmälan till arbetsförmedlingen
Anmälaren, en man, är arbetslös och rörelsehindrad. Han kan på
grund av sitt funktionshinder inte ta sig till arbetsförmedlingen och
anmäla sig som arbetssökande. AMS föreskrifter kräver personligt
besök för att man ska få arbetslöshetsersättning. Anmälan per
telefon godtas inte. Mannen har sökt dispens från kravet på
personligt besök men inte fått det.

5.2 Start eller bedrivande av näringsverksamhet, yrkes-
utövning, medlemskap i arbetstagarorganisationer
Områdena start eller bedrivande av näringsverksamhet, yrkes-
utövning, medlemskap i arbetstagarorganisationer omfattas av lagen
om förbud mot diskriminering. Inget av de granskade anmälnings-
ärendena från perioden 1999–2003 berör något av områdena. Under
2004 har dock en anmälan om yrkesutövning och ett om medlem-
skap i arbetstagarorganisation inkommit. Inget av ärendena är
avslutat och inget bedöms innehålla några tillgänglighetsaspekter. 

5.3 Varor, tjänster och bostäder 
5.3.1 Varor
Sammanlagt 65 av de granskade ärendena rörde varor. Av anmäl-
ningarna kom 8 från män och 12 från kvinnor. Majoriteten av dem,
45, kom från organisationer m.m. En stor del av ärendena, 51, rörde
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tillgänglighet till fysisk miljö. Två ärenden vardera rörde tillgänglig-
het till information och tillgänglighet till verksamhet. Tio av dem
bedömdes inte innehålla några tillgänglighetsaspekter. 

Anmälningsärenden om varor spänner över ett antal branscher.
Vanligast är anmälningar mot livsmedelsaffärer och andra butiker.
Ofta rör anmälningarna brister i den fysiska tillgängligheten till
butiken. Det kan finnas trappsteg eller så saknas hiss. Vanligast 
är anmälningar från personer med rörelsehinder. 

Otillgängliga provhytter
Anmälaren, som är rullstolsburen, besökte ett varuhus för att handla
kläder. När hon skulle prova upptäckte hon att det inte fanns någon
provhytt som var tillgänglig. Detta påtalades för personalen som sa
att hon fick handla kläderna och prova dem hemma, för att sedan
ångra köpet om de inte passade. Anmälaren rekommenderades också
att handla via postorder. 

Otillgängligt kösystem
Anmälaren, som är blind, skulle hämta ut mediciner på apoteket.
Apoteket har ett nummerlappssystem där kunden tar en lapp och
numret kommer fram på en display vid kassan. Anmälaren gick fram
till en expedit som meddelade att medicinen skulle vara klar om tre
timmar eftersom anmälaren inte tagit nummerlapp. Anmälaren anser
att han inte ska behöva vänta så länge bara för att apoteket har ett
otillgängligt kösystem. 

5.3.2 Tjänster
I de granskade ärendena ingår 268 anmälningar om tjänster. Av
anmälarna var 99 kvinnor, 94 män och i 75 fall en organisation. Tre
ärenden gällde barn med funktionshinder. De flesta anmälningarna,
146, rörde tillgänglighet till den fysiska miljön. Av anmälningarna
rörde 28 tillgänglig information och endast 21 tillgänglighet till verk-
samhet. 72 anmälningar om tjänster bedömdes inte innehålla några
tillgänglighetsaspekter. 

Anmälningarna om tjänster är mycket varierande och berör ett flertal
olika områden. Vanligt är anmälningar mot olika typer av transport-
tjänster, alltifrån skolskjuts, buss och tunnelbana till båt, fjärrtåg
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och flyg. Det förekommer bl.a. anmälningar om placeringen av rull-
stolsburna i vissa transportmedel, främst flygplan. Även bank- och
försäkringstjänster anmäls, t.ex. synskadades möjlighet att använda
internettjänster. Andra tjänster som anmäls är post, frisör, kyrka och
konserter.

Nekad att flyga 
Anmälaren, som är rullstolsburen, har anmält ett flygbolag för att
hon inte fick boka den flygresa hon ville. Flygbolaget uppgav att två
rullstolsburna personer redan hade bokat denna flygning. Flygbolaget
tillåter inte mer än två rullstolsburna passagerare per flygning på
grund av säkerhetsskäl. Vid evakuering av passagerare ur ett have-
rerat flygplan ska personer med funktionshinder kunna få hjälp ut
inom någon minut. 

Otillgängliga biljettautomater
En synskadad man har anmält att ett länstrafikbolags biljettautomater
för färdbiljett till tågresa är otillgängliga för synskadade personer.
Passagerare som inte kan uppvisa färdbiljett på tåget vid kontroll
ska erlägga böter. En del stationer är obemannade och där är biljett-
automaten det enda sättet att köpa biljett. Biljettautomaterna är
svåra att använda för t.ex. gravt synskadade personer. 

Tillgänglighet vid flygplats
En handikapporganisation har anmält en flygplats som är otill-
gänglig. Rörelsehindrade personer bärs upp för trappan till planen.
En lift är inköpt efter påtryckningar, men används inte. Entrén
saknar också automatisk dörröppnare och dessutom finns det ingen
texttelefon på flygplatsen. 

Avsaknad av textning på TV
Döva och hörselskadade personer anmäler att många TV-program
inte är textade. Under nyhetssändningarna om terrorattackerna i
USA den 11 september 2001 gick de miste om mycket information
därför att det inte fanns någon text-TV-sändning. 

Nybyggd opera otillgänglig
En handikapporganisation har anmält att Operans nybyggda konsert-
och operasalar inte är tillgängliga. Ett rum för bl.a. konstutställningar
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byggdes en trappa upp. Det är inte tillgängligt för personer med
rörelsehinder eftersom det inte finns någon hiss. Sittplatserna på
övre plan är inte heller tillgängliga för personer med rörelsehinder.
Byggherren ville inte satsa på en hiss eftersom kostnaden för den
inte skulle rymmas inom budgeten. 

Glutenfri kost vid flygresa
En kvinna med glutenintolerans har anmält att hon har 
mycket svårt att få glutenfri kost, särskilt vid inrikesflygningar. 
Inte heller på serveringen vid flygterminalen finns det glutenfria
alternativ. 

5.3.3 Bostäder
Totalt 60 av de granskade anmälningsärendena rör bostäder. 
Av anmälarna var 21 män, 19 kvinnor och 20 organisationer.
Majoriteten av anmälningarna, 35, rörde tillgänglighet till fysisk
miljö. Av ärendena gällde tre tillgänglig verksamhet medan 22 
inte innehöll några tillgänglighetsaspekter. 

Ärenden om tillgänglighet i bostäder gäller både själva bostaden 
och tillgänglighet till kringliggande lokaler och områden. Flera
ärenden rör bostadsanpassning, bl.a. att fastighetsägaren vägrar
bostadsanpassning trots att lägenhetsinnehavaren fått ett positivt
beslut av kommunen. Även utebliven bostadsanpassning för
personer med elöverkänslighet har anmälts. Det förekommer 
också anmälningar om vägbommar som gör bostadsområden
otillgängliga samt om otillgängliga tvättstugor och soprum. 

Otillgängliga studentbostäder
En handikapporganisation har anmält att Stadsbyggnadsnämnden
har underlåtit att vidta åtgärder för att tvinga byggherren att åtgärda
brister för att uppfylla lagens krav på tillgänglighet och använd-
barhet i ett stort antal studentbostäder. Bristerna var kända och
påtalades i ett tidigt skede av byggprocessen. Ett stort antal student-
bostäder med bristande tillgänglighet har byggts. I de flesta av
lägenheterna är hygienutrymmet bristande utformat vad gäller
tillgängligheten för rörelsehindrade. 
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Nej till ramp 
En kvinna som är reumatiker och använder rollator kan inte ta sig in
i sin bostad utan hjälp eftersom det finns fyra trappsteg i entrén och
ramp saknas. Kvinnan bor i en bostadsrättförening och kommunen
har lämnat förslag på ramp som skulle betalas av kommunen genom
bostadsanpassningsbidrag. Bostadsrättsföreningen har inte godkänt
rampen då den anser att man måste ta hänsyn till samtliga boendes
intressen.

Beviljad bostadsanpassning fördröjd
Anmälarna är föräldrar till barn med multihandikapp som blir sämre
på grund av progredierande sjukdom. De har beviljats bostads-
anpassningsbidrag men anpassningen har fördröjts. Ärendet har 
s.k. förtur, men är ännu efter sju år fortfarande inte avslutat. 

Bommar i bostadsområde
Anmälaren är synskadad och rörelsehindrad. I bostadsområdet där
han bor har fastighetsbolaget satt upp bommar som varit låsta. Det
har därför försvårat för personer med funktionshinder att ta sig till
och från sin bostad på grund av längre avstånd. Färdtjänstbilarna
kommer inte in på området. Bommarna är uppsatta för att minska
trafiken i området. 

5.4 Socialtjänst m.m.
5.4.1 Socialtjänsten
Nio av de granskade anmälningsärendena rör socialtjänsten. Tre
ärenden vardera har anmälts av män, kvinnor och organisationer.
Två ärenden hade anknytning till barn. Åtta ärenden saknade
tillgänglighetsaspekter, medan ett ärende gällde tillgänglighet till
fysisk miljö.

Kriscentrum för kvinnor otillgängligt
En kvinna har anmält att socialtjänsten i en stad inte erbjuder kris-
centrum för kvinnor med psykiska funktionshinder. Kriscentrum 
har ett brett utbud av hjälpinsatser som jourtelefon, rådgivning och
skyddat boende. Kriscentrum boende tar inte emot kvinnor med
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svåra psykiska funktionshinder. Boendet är kollektivt och man har
inte resurser att ta hand om dem. Det finns inga boendealternativ för
kvinnor med psykiska funktionshinder. 

5.4.2 Färdtjänst och riksfärdjänst
Totalt 67 av de granskade ärendena är anmälningar mot färdtjänst
och riksfärdtjänst. Av anmälarna var 27 män, 24 kvinnor och 16
organisationer. Två färdtjänstärenden rörde barn. De flesta ärendena,
43, saknade tillgänglighetsaspekter, medan 16 rörde tillgänglighet
till verksamhet och 4 ärenden vardera rörde tillgänglighet till fysisk
miljö och tillgänglig information. 

Anmälningar mot färdtjänsten gäller ofta att verksamheten inte är
tillgängligt utformad. Det kan gälla förbeställning, samåkning eller
att en person inte får åka med specialanpassat fordon. 

Färdtjänstresor med barn
Funktionshindrade föräldrar med färdtjänst måste själva ta med bil-
barnstol till medföljande barn. Barn med funktionshinder som har
färdtjänst måste förbeställa taxi med bilbarnstol. Avgiften måste
erläggas kontant vid resan vilket inte gäller för andra färdtjänstresor.  

5.4.3 Socialförsäkring
Endast sju av de granskade anmälningsärendena gällde området
socialförsäkring. Tre av anmälarna är män och fyra organisationer.
Bara ett ärende bedömdes handla om tillgänglighet, närmare bestämt
tillgänglig information. 

Pensionsbesked på lättläst svenska
Anmälarna som är utvecklingsstörda har anmält att Riksförsäkrings-
verkets pensionsbesked är svåra att förstå. Pensionsbeskedet gäller
vilken pension man får när man fyller 65 år. Anmälarna har redan
förtidspension. De vill få information om det som berör dem på lätt-
läst svenska.

Arbetslöshetsförsäkringen
Inte något av de granskade ärendena har bedömts gälla arbetslös-
hetsförsäkringen.
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5.4.4 Hälso- och sjukvården
Sammanlagt 29 anmälningsärenden rör hälso- och sjukvården. Tolv
anmälare var kvinnor, tio var män och sju organisationer. Fyra hälso-
och sjukvårdsärenden rörde barn. Majoriteten av ärendena, 17,
saknade tillgänglighetsaspekter. Fem ärenden rörde tillgänglighet till
den fysiska miljön. Lika många rörde tillgänglighet till information
och två rörde tillgänglig verksamhet. I tre fall anmäldes att det inte
fanns texttelefon på sjukhus.

Sjukhus saknar texttelefon på akutmottagning
En kvinna har anmält att akutmottagningen inte använder den text-
telefon som finns på mottagningen. Anmälaren som är döv ringde till
akutmottagningen på texttelefon. Signalerna gick fram, men hon fick
inget svar. Hon fick i stället använda texttelefonförmedlingen. Sjuk-
huset anser att anmälaren ska använda texttelefonförmedlingen, men
anmälaren anser att det då tar längre tid att få hjälp. 

5.5 Utbildningsväsendet
Sammanlagt 83 av de granskade anmälningarna gäller utbildnings-
väsendet. Av anmälarna var 58 kvinnor, 27 män och 32 organisa-
tioner. Av ärendena gällde 39 barn. Majoriteten av ärendena, 61,
gällde inte tillgänglighet, medan 31 gällde tillgänglighet till verk-
samhet och 25 tillgänglighet till fysisk miljö. Inte något ärende på
utbildningsområdet handlade om tillgänglighet till information. 

Det förekommer anmälningar mot utbildning i alla dess former.
Skolväsendet berörs av 52 ärenden, 10 gäller eftergymnasial utbild-
ning och 44 högskolan. De sistnämnda omfattar både ärenden enligt
lagen om likabehandling av studenter i högskolan och anmälningar
enligt lagen om Handikappombudsmannen. Fem anmälningar gäller
övrig utbildning, t.ex. uppdragsutbildning och körskoleutbildning. 

Anmälningarna gäller bl.a. fysiskt otillgängliga skollokaler och
segregerande lokalisering av särskolor. Några fall handlar om
anpassning av prov och annan examination. Det gäller anpassning av
högskoleprovet för synskadade och personer med andra funktions-
hinder. Det finns också anmälningar om bristande stöd under utbild-
ning, bl.a. hjälpmedel och skrivtolk. 
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Otillgänglig folkhögskola
Anmälaren är rullstolsburen och har anmält att en folkhögskola är
otillgänglig. För att komma in i lokalen var hon tvungen att använda
en annan ingång än huvudingången eftersom den har två höga trapp-
steg. Den alternativa ingången låg på baksidan av byggnaden och
vägen dit gick via en gränd med containrar och sopsortering. Inne 
i lokalen fanns två nybyggda toaletter, men ingen av dem var till-
gänglig. Toaletterna var för små och det fanns trösklar vid ingången. 

Flytt av särskoleklass 
En särskoleklass tvingades med kort varsel flytta till mindre
lämpade lokaler. De nya lokalerna bestod av två mindre grupprum.
Utrymmet var för litet bl.a. för den utrustning som behövs i under-
visningen. Barnen i klassen är blinda eller synskadade och har
andra funktionshinder, t.ex. autism. Flytten berodde på att barn från
en förskola, som drabbats av översvämning, skulle använda deras
klassrum. En del av barnen i särskolan behöver dessutom mycket
lång tid för att vänja sig vid en ny miljö. Flytten ledde till att ett av
barnen fick föras till sjukhus på grund av den uppkomna stress-
situationen. 

Utebliven tolk på kurs
Anmälaren är döv och behöver teckenspråkstolk. Anmälaren blev
antagen till en kurs i FN-kunskap som anordnades av Sida, men 
fick inte delta sedan det visat sig att han behövde teckenspråkstolk.
Skolan angav att den inte hade medel att betala kostnaderna för
teckenspråkstolk. 

Nekad teckenspråkstolk
Anmälaren, som är gravt hörselskadad och beroende av tecken-
språkstolk, blev antagen till en ettårig kurs på Folkuniversitetet.
Hon nekades teckenspråkstolk i undervisningen. Folkuniversitetet
hade inte möjlighet att finansiera en sådan. 

Otillgänglig skola
Anmälarens son har en allvarlig progredierande muskelsjukdom,
vilket gör att det tar längre tid för honom att förflytta sig. Han har

142 DISKRIMINERING OCH TILLGÄNGLIGHET



svårt att gå längre sträckor och kan inte gå i trappor. Grundskolan
där anmälarens son skulle börja var otillgänglig. Det saknades hiss i
den del av skolan där han skulle vistas. Klassrummet var placerat så
att när han skulle ta sig till övervåningen måste han åka rullstol till
en transporthiss i en annan del av skolan. Han skulle även tvingas
att gå tidigare från lektionen för att hinna. Transporthissen var dess-
utom ofta ur funktion. 

Lokalisering av särskola
I en anmälan uppgavs att eleverna i en särskola blev kränkta då
särskolan lokaliserades till ett dagis och ett högt staket sattes upp
runt skolan. Det två meter höga staketet sattes upp för att en elev 
i särskolan varit rymningsbenägen. Skolans placering förhindrade
samarbete med övriga skolformer. Kommunen valde att placera
särskolan på ett dagis på grund av att antalet förskolebarn minskat
och elevantalet i skolan ökat. 

Elev fick inte åka på skolresa
En elev i årskurs 9, med diagnosen multipel skleros (MS), ansåg sig
ha diskriminerats när skolan anordnade en resa till England. Eleven
läste engelska i en grupp med 10 elever. Skolan ansökte om pengar
för att göra en studieresa till England. Redan under planeringen, då
pengarna söktes, sorterades hon bort och fick ingen inbjudan om att
följa med till England. Resan var tänkt att genomföras enbart med
de nio övriga eleverna. 

5.6 Civil- och värnplikt m.m.
Inte något ärende gäller om civil- eller värnplikt. Men det finns dock
ett ärende som handlar om en frivilligutbildning inom försvaret. 

Nekad utbildning 
En kvinna har anmält att hon på grund av dyslexi inte antagits till en
utbildning anordnad av Kvinnliga Bilkåren. Utbildningen leder fram
till krigsplacering inom totalförsvaret. Kvinnliga Bilkåren hänvisade
till Försvarsmaktens krav på medlemmarna inför krigsplacering.
Kvinnliga Bilkåren kunde dock inte redogöra för dessa krav. 
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5.7 Arbetsliv
Sammanlagt 243 anmälningsärenden har berört arbetslivets område,
dvs. förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare eller arbets-
sökande. I stort sett samtliga har varit anmälningar enligt lagen om
förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder,
som trädde i kraft den 1 maj 1999. Av anmälarna var 140 män,
102 kvinnor och en organisation. Majoriteten av ärendena, 148,
bedömdes inte innehålla några tillgänglighetsaspekter, 51 rörde
tillgänglighet till verksamhet, 31 tillgänglighet till information och
14 tillgänglighet till den fysiska miljön. 

De tillgänglighetsfrågor som kommer upp i arbetslivsärenden varierar.
Generellt kan sägas att de gäller behov av stöd- och anpassnings-
åtgärder under anställning. Det kan vara teckenspråkstolk vid
möten, hjälpmedel och specialkost. Inte så få anmälningar rör rums-
placering, omplacering och att arbetsplatsen flyttar till fysiskt otill-
gängliga lokaler. 

Arbetslivsärendena är kanske i första hand av värde vid en analys 
av lagen om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av
funktionshinder. Men de kan också vara intressanta när man
bedömer privata utförares ansvar inom ramen för arbetsmarknads-
politiska åtgärder. 

Ingen plats för assistenten
En rörelsehindrad man som har personlig assistans söker projekt-
arbete på ett företag. Anmälaren kallades till en testdag och infann
sig tillsammans med sin personliga assistent. Under introduktionen
uppfattade han att arbetsgivaren fann hans kvalifikationer goda och
att han kunde börja projektarbetet om han ville. Nästa dag infor-
merades han dock av arbetsgivaren om att eftersom han för vissa
arbetsmoment behövde assistent skulle detta kunna störa övriga
arbetstagare. Störningen skulle bestå i att han vid vissa tillfällen
måste tala om vad assistenten skulle skriva och dessutom kunde 
det bli trångt med plats för båda. 

5.8 Offentlig förvaltning, domstolar m.m.
Det ingår inte i HO:s uppdrag att analysera behovet av ett diskrimi-
neringsskydd vid bristande tillgänglighet i samband med kontakter
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med offentlig förvaltning som statliga och kommula myndigheter
samt domstolar. När HO:s anmälningsärenden har analyserats kan
man dock konstatera att ett relativt stort antal anmälningar rör
offentlig förvaltning.

Totalt 47 anmälningar riktades mot offentlig förvaltning. Flest anmäl-
ningar, 25, kom från män medan kvinnor och organisationer gjort 11
anmälningar vardera. Av ärendena rörde 20 tillgänglighet till fysisk
miljö, sex tillgänglighet till information och två tillgänglighet till
verksamhet. Nitton ärenden bedömdes inte ha några tillgänglighets-
aspekter. 

Anmälningarna riktar sig både mot statliga myndigheter, kommunala
förvaltningar och domstolar. Flera anmälningar gäller tillgänglighet
till den fysiska miljön, bl.a. avsaknad av handikapparkeringsplats
nära entré och otillgängliga lokaler. Det kommer också anmälningar
om att skrivelser och annat material inte tas fram i alternativa format. 

Dom i alternativt format
Anmälaren är gravt synskadad och har anmält att han inte har fått 
ut en dom från länsrätten i alternativt format. Domen gällde en över-
klagan mot kommunen. Anmälaren, som är synskadad, begärde att få
domen inläst på kassett, men nekades detta av länsrätten. Länsrätten
erbjöd sig att läsa upp domen för honom. 

Politiskt möte förlagt till otillgänglig lokal
En handikapporganisation har anmält att stadsdelsnämndens
sammanträde förlades till en lokal som inte var tillgänglig. På
sammanträdet skulle den lokala handikapplanen behandlas. Lokalen
var otillgänglig eftersom det saknades en ramp upp till ingången.
Ordföranden i nämndens handikappråd bad att ärendet skulle bord-
läggas till ett senare tillfälle så att sammanträdet kunde hållas i en
tillgänglig lokal, men detta hörsammades inte. En ramp byggdes
samma dag, men den fungerade inte. 

Avsaknad av information i lättläst form 
En utvecklingsstörd man har anmält att domstolens information om
förenklad delgivning är för svårläst. Anmälaren anser att sådana
skrivelser bör vara lättlästa för att man ska förstå dem. 
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5.9 Övrigt
Vissa ärenden har inte kunnat sorteras in under någon av ovan-
stående kategorier. Det rör sig om sammanlagt 112 ärenden varav
majoriteten är anmälningar om utbyggnaden av mobiltelefonnätet
och konsekvenserna för personer med elöverkänslighet. 61 av
anmälningarna gjordes av kvinnor, 39 av män och tolv av organisa-
tioner. Två ärenden rörde barn. De flesta av dessa ärenden, 77,
berörde tillgänglighet till byggd miljö. Två ärenden rörde tillgänglig
information och 33 ärenden handlade inte om tillgänglighet. 

Otillgänglig stadsmiljö
En man har anmält att kommunen hade beslutat om att riva upp
asfalten på en del gator i en stad och ersätta dem med kullersten.
Kullersten medför ett ojämnt underlag, vilket leder till att tillgäng-
ligheten för personer som är rullstolsburna eller synskadade blir
sämre.
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6. HO:s ställningstaganden 

Sverige har ett gott anseende internationellt när det gäller den
handikappolitiska utvecklingen. Som framgår av kapitel 1 och 2 har
mycket gjorts. Men till skillnad från andra länder har den svenska
handikappolitiken i stor utsträckning varit inriktad på det sociala
området. Med den nationella handlingsplanen för handikappolitiken
annonserades att synen på människor med funktionshinder ska för-
ändras. Politiken ska successivt förändras och i stället bedrivas ur
ett medborgarperspektiv. 

Målet för handikappolitiken är att människor med funktionshinder
ska få samma rättigheter och möjligheter som alla medborgare.
Frågan är om det räcker med de individuella och generella insatser
som finns och perspektivskiftet i handlingsplanen (se avsnitt 2), eller
om det behövs ytterligare åtgärder för att driva på utvecklingen. Ett
sätt är att förbättra diskrimineringsskyddet ur ett tillgänglighets-
perspektiv. Regeringen53 angav följande i sin första uppföljning av
handlingsplanen. 

Regeringens inriktning är bland annat att frågor som rör till-
gänglighet alltid bör beaktas i situationer som kan leda till att
människor med funktionshinder kan bli fullt delaktiga i samhälls-
livet. Kan ett diskrimineringsförbud när det gäller bristande till-
gänglighet bidra till att målet uppfylls kommer regeringen att
överväga att ett sådant införs.

Diskrimineringslagstiftningen innehåller ett svagt skydd för män-
niskor med funktionshinder. Möjligheterna att hävda att hinder och
brister i miljö och omgivning kan vara en grund för diskriminering 
är begränsade.

Här lämnas HO:s motiv för att ett diskrimineringsskydd för män-
niskor med funktionshinder i skälig utsträckning bör omfatta även
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missgynnade på grund av brister i tillgänglighet. I avsnittet diskuteras
vidare hur detta skydd kan utformas och belyser särskilda frågor som
bör diskuteras vid ett införande av sådana bestämmelser. 

6.1 Motiv för ett förstärkt diskrimineringsskydd 
Principiella synpunkter kring krav på ökad tillgänglighet 
Det främsta argumentet för ett stärkt skydd mot diskriminering på
grund av bristande tillgänglighet är att delaktighet och jämlikhet för
människor med funktionshinder och principen om likabehandling är
frågor om mänskliga rättigheter. Genom ett skärpt diskriminerings-
skydd som omfattar bristande tillgänglighet får den enskilde möjlig-
het att hävda sin rätt till tillgänglighet, ytterst inför domstol.

Ett förstärkt skydd kan dessutom leda till vinster för samhället efter-
som ökad tillgänglighet innebär mindre behov av generella samt
individuella insatser, t.ex. i fråga om socialförsäkringen och social-
tjänsten. Detta är inte minst viktigt med tanke på att befolkningen
kommer att bli allt äldre och få större behov av sådana insatser.

Dessutom är det som är tillgängligt för personer med funktionshinder
ofta bra för alla. Exempel på det är att avfasade trottoarkanter och
tillgängliga bussar är bra även för dem som har barnvagn med sig
eller att en dörröppnare underlättar för alla när båda armarna är
upptagna.

Så här står det i motiven till DFL (lagen om förbud mot dis-
kriminering)54:

I regeringens skrivelse En nationell handlingsplan för de mänsk-
liga rättigheterna (skr. 2001/02:83) redovisas bland annat frågor
som regeringen avser prioritera i sitt fortsatta arbete med de
mänskliga rättigheterna. En av dessa frågor är skyddet mot
diskriminering. Till detta kan fogas att ett samhälle där dis-
kriminering och utanförskap inte får fotfäste är ett friare och
öppnare samhälle där varje människa får tillfälle att utvecklas
och att sträva efter sina egna mål oberoende av andras för-
domar eller okunskap. 

148 DISKRIMINERING OCH TILLGÄNGLIGHET

54 Ett utvidgat skydd mot diskriminering, prop. 2002/03:65, s. 61.



Kampen mot diskriminering syftar därför inte bara till att
skydda människor mot orättvisor. Den har också till ändamål
att bidra till att människors möjligheter och livschanser för-
bättras. Detta är ett positivt bidrag till samhället i stort och 
till människors vardag.

De bakomliggande orsakerna till diskriminering skiljer sig delvis åt
mellan diskrimineringsgrunderna. Missgynnande av människor av
diskriminerande skäl kan ha sin grund i maktstrukturer, fördomar,
okunskap eller omedvetenhet. På det sättet skiljer sig inte diskrimi-
neringsgrunden funktionshinder från någon annan.

För att människor med funktionshinder inte ska bli missgynnande i
förhållande till andra krävs att hinder och brister i miljö och omgiv-
ning så långt det är möjligt blir undanröjda. För att tillgänglighets-
frågorna ska omfattas av diskrimineringsskydd krävs därför en
skyldighet att göra något. Det kan t.ex. vara att bygga en ramp så 
att personer som använder rullstol kan komma in till en affär. Det
kan också innebära att erbjuda alternativ till otillgänglighet. Ett
exempel är att personalen på en restaurang läser upp en meny för
synskadade gäster.

Det handlar om åtgärder riktade mot en grupp människor, som
annars inte kan ta del av utbudet eller verksamheten. Hittills har
lagstiftaren valt att reglera sådant ansvar i två situationer. I FUDA
och LBL regleras skyldigheten för arbetsgivare och högskolor att
vidta skäliga åtgärder för förbättrad tillgänglighet. Om inte detta görs
kan den enskilde få upprättelse genom skadestånd.

Diskrimineringsskydd som omfattar bristande tillgänglighet kan
ses som en del i ett större system för delaktighet och jämlikhet (jfr
avsnitt 2). Det bör framhållas att tyngdpunkten i arbetet för ett till-
gängligare samhälle främst ligger på främjandeåtgärder inom olika
samhällssektorer. I de sammanhangen finns dock sällan möjlighet 
för individen att få upprättelse för diskriminering. Diskriminerings-
lagstiftningen bör därför vara ett komplement till andra regler och
insatser som främjar tillgänglighet för funktionshindrade.

Det finns givetvis argument även mot krav på ökad tillgänglighet.

Det främsta argumentet mot skärpta krav är att det är orimligt att
lägga ytterligare ekonomiska bördor på affärsinnehavare och andra
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som kan ställas till ansvar för diskriminering. Det bör dock beaktas att
det ända sedan slutet av 1960-talet har funnits generella krav på till-
gänglighet i bygglagstiftningen. Nya och hårdare krav är en effekt av att
lagstiftningen inte följts. Dessutom kan kostnaderna minska om åtgärder
för tillgänglighet är en naturlig del av ordinarie underhållsarbete.

En annan invändning är att hänsyn måste tas till kulturhistorisk
bebyggelse. 

Sådana argument får ställas mot att rätten till delaktighet och jämlikhet
för personer med funktionshinder ytterst är en fråga om mänskliga
rättigheter. I det enskilda fallet får sådana invändningar betydelse
vid diskrimineringsbedömningen på så sätt att kostnader för tillgäng-
lighetsskapande åtgärder och hänsyn till befintlig bebyggelse är fak-
torer som ligger till grund för vilka åtgärder för tillgänglighet som
kan anses vara skäliga (se avsnittet Skälighetsbedömningen).

Det kan även anses att det som är tillgängligt är oestetiskt och för-
fular, t.ex. en byggnad. Sådana argument bygger på fördomar och
bristande kunskap. Vad som är fult eller vackert bestämmer betrak-
taren. Att alla ska kunna använda den befintliga miljön, eller att
varor och tjänster som bjuds ut till allmänheten ska vara tillgängliga
och användbara, är snarare en utmaning som borde stimulera arki-
tekter, formgivare och samhällsplanerare. Utmaningen bör ligga i att
åstadkomma funktionella, tillgängliga och användbara miljöer, tjänster
och produkter som samtidigt är estetiskt tilltalande för många. 

Mot ökad tillgänglighet kan även anföras att det inte behövs skärpta
krav, med hänsyn till att det finns individuella insatser och generella
krav för att kompensera människor med funktionshinder och att
eliminera brister i miljö och omgivning. En sådan syn strider mot
dagens handikappolitiska inriktning som bygger på att undvika sär-
lösningar och att förebygga och bekämpa diskriminering. Det bör
understrykas att motiven bakom den nya handikappolitiken är att 
de åtgärder som tidigare funnits inte varit tillräckliga för att uppnå
målen om delaktighet för alla.

Ett otillräckligt skydd i gällande rätt
Som nämnts finns det i arbetslivet och på högskoleområdet (FUDA
och LBL) krav på tillgänglighet. Bestämmelserna anknyter till lagarnas
förbud mot direkt diskriminering. 
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En arbetsgivare eller en högskola är enligt lagarna skyldiga att vidta
åtgärder för att man inom ramen för bedömningen av direkt dis-
kriminering ska kunna göra en jämförelse mellan en person med
funktionshinder och en person utan sådant funktionshinder. Direkt
diskriminering kan konstateras om arbetsgivaren eller högskolan inte
i skälig utsträckning har vidtagit adekvata åtgärder för att förbättra
tillgängligheten i det enskilda fallet.

I arbetslivet är arbetsgivaren vid rekrytering, befordran och utbild-
ning för befordran skyldig att vidta skäliga s.k. stöd- och anpass-
ningsåtgärder. Det kan gälla förbättringar av en arbetslokal men
även t.ex. att tillhandahålla arbetstagaren ett förstoringsprogram till
datorn eller att anpassa arbetstiderna för denne.

På högskoleområdet gäller skyldigheten vid tillträde till högskole-
utbildning och under utbildningen. Ansvaret är begränsat till skäliga
åtgärder för att göra lokalerna tillgängliga och användbara. 

Den nya lagen – DFL – innehåller ingen motsvarande bestämmelse.
I motiven55 för den nya bestämmelsen om förbud mot diskriminering
avseende yrkesmässigt tillhandahållande av varor, tjänster och
bostäder (11 §) framfördes följande angående tillgänglighet:

Förslaget till diskrimineringsförbud vid tillhandahållande av varor,
tjänster och bostäder är avsett att gälla den civilrättsliga trans-
aktionen, dvs. överlåtelsen eller upplåtelsen. Till exempel en
näringsidkare som inte vill sälja en vara till någon för att han eller
hon är funktionshindrad eller en hyresvärd som nekar en allergiker
ett hyreskontrakt. Det kan alltså inte vara diskriminering enligt
den föreslagna bestämmelsen om t.ex. den fysiska tillgången till
en vara, tjänst eller bostad är svårtillgänglig för en funktions-
hindrad på grund av att en butik eller byggnad saknar hissar.

Regeringen hänvisade till att Diskrimineringskommittén har i uppdrag
att överväga frågan om skydd mot missgynnande av personer med
funktionshinder på grund av bristande tillgänglighet. Frågan om till-
gänglighet i förhållande till andra samhällsområden som omfattas av
lagens diskrimineringsskydd för personer med funktionshinder –
t.ex. arbetsmarknadspolitisk verksamhet och medlemskap m.m. i
fackföreningar – berördes inte i propositionen.
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Enligt lagens förarbeten ska således inte bristande tillgänglighet – i
fråga om tillhandahållande av varor, tjänster och bostäder – utgöra
diskriminering. Detta innebär att människor med funktionshinder
har ett svagt skydd mot diskriminering eftersom det ofta är brister i
tillgänglighet som utestänger människor med funktionshinder. Det
kan konstateras att omkring hälften av de anmälningar HO mottar
avser brister i tillgänglighet. 

Några exempel som avser varor, tjänster och bostäder kan belysa
saken.

Att neka någon tjänster i form av servering på en restaurang av skäl
som har samband med etnisk tillhörighet omfattas av lagens diskri-
mineringsskydd. På samma sätt är det förbjudet att neka att servera
en person med funktionshinder. Underlåtenhet att ge stöd, t.ex.
genom att läsa upp menyn för en synskadad person eller att hjälpa
en rörelsehindrad person att bära brickan till bordet omfattas dock
inte av lagen. Detta trots att den enskilde utestängs från möjligheten
att ta del av tjänsten på samma sätt.

Ett annat exempel är att det enligt lagens förarbeten inte anses
diskriminerande att ta bort en befintlig rullstolsramp till en affär,
oavsett vilka skäl som kan ligga bakom en sådan åtgärd. Detta 
trots att den som använder rullstol och som inte längre kan handla 
i affären missgynnas i förhållande till andra utan rörelsehinder
genom att faktiskt utestängas från möjligheten att ta del av varorna
som tillhandahålles.

Ytterligare exempel är att en person med rörelsehinder vill köpa en
lägenhet med bostadsrätt i en flerfamiljsfastighet. I samband med
överlåtelsen beviljas köparen bostadsanpassningsbidrag för att
kunna installera en trapphiss i entrén. Bostadsrättsföreningen nekar
att vidta åtgärden trots att den är utan kostnad för föreningen.
Föreningens vägran strider sannolikt inte mot DFL trots att den
rörelsehindrade missgynnas i förhållande till andra utan rörelse-
hinder vid tillhandahållandet av bostaden.

De beskrivna situationerna – som delvis härrör från anmälningar till
HO – visar att den form av utestängning som ofta drabbar människor
med funktionshinder inte utgör diskriminering i lagens mening. 

I undantagsfall kan diskuteras om inte bestämmelsen om indirekt
diskriminering kan tillämpas i sådana och liknande situationer. 
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En förutsättning är att det är tillämpningen av till synes neutrala
bestämmelser som är skälet till t.ex. bostadsrättsföreningens vägran
att tillåta installation av en trapphiss. Det skulle i det fallet kunna
vara fråga om bestämmelser i bostadsrättsföreningens stadgar som
innebär att till- och ombyggnader inte är tillåtna på visst sätt. Ett
annat exempel kan vara interna bestämmelser eller riktlinjer som
tillämpas hos myndigheter, t.ex. krav på personligt besök på arbets-
förmedlingen (jfr en anmälan till HO angående arbetsmarknads-
politisk verksamhet i avsnitt 5.1). Bestämmelser med ovan angiven
innebörd kan i praktiken leda till otillgänglighet och visa sig särskilt
missgynna t.ex. gruppen rörelsehindrade människor.

Det bör anmärkas att frågan om tillgänglighet inte är omnämnd i lag-
motiven när det gäller andra samhällsområden än varor, tjänster och
bostäder. Det kan således inte sägas att det finns några uttryckliga
hinder för att ta med tillgänglighetsfrågan vid diskrimineringsbedöm-
ningen i fråga om möjligheten för funktionshindrade att ta del av
t.ex. arbetsmarknadspolitiska åtgärder (DFL 5 §).

Det behövs en tillgänglighetsbestämmelse för att garantera 
likabehandling
I avsnitt 5 redovisas situationer inom olika samhällsområden där
funktionshindrade anmält till HO att de missgynnats på grund av
bristande tillgänglighet. Vad som krävs för att personer med funk-
tionshinder inte ska missgynnas beror i hög grad på förhållandena 
i det enskilda fallet. Vid för stor konkretion riskerar skyddsvärda
situationer att falla utanför. Det finns därför starka skäl att definiera
skyldigheten att vidta tillgänglighetsåtgärder brett. 

Skolansvarsutredningen har för skolväsendet lanserat en ny form av
tillgänglighetsbestämmelse som gäller lokaler i skolan. Enligt be-
stämmelsen får inte skolan underlåta att vidta åtgärder som skäligen
kan krävas för att göra lokalerna lika tillgängliga och användbara för
elever med funktionshinder som för andra elever. Bestämmelsen är
till skillnad från bestämmelserna i FUDA och LBL inte kopplad till
direkt diskriminering.  

Motiven för bestämmelsen är enligt utredningen att det många 
gånger gäller mer generella regler eller riktlinjer för att inrätta skol-
lokalerna och som mer liknar det som avses i bestämmelsen om
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indirekt diskriminering. Därför finns det ingen anledning att placera
in bestämmelsen under någondera rubriken. När förfarandet special-
regleras kan man lämna öppet vilken form av diskriminering det
egentligen är fråga om.56 

Resonemanget ansluter till hur frågan om tillgänglighet betraktas i
EG-rätten. Där avses med principen om likabehandling att det inte
får förekomma vare sig direkt eller indirekt diskriminering på någon
av de grunder som omfattas av direktiven mot diskriminering (se
avsnitt 3.4.2).

I det s.k. arbetslivsdirektivet – som innefattar skydd mot diskri-
minering för funktionshindrade i arbetslivet i vid mening – finns 
i artikel 5 en särskild bestämmelse för att garantera principen om
likabehandling för personer med funktionshinder. Denna bestäm-
melse – som således inte hänvisar till vare sig direkt eller indirekt
diskriminering – fastslår att rimliga anpassningsåtgärder ska vidtas
av arbetsgivaren för att göra det möjligt för en person med funktions-
hinder bl.a. att få tillträde till arbetslivet om inte sådana åtgärder
medför en oproportionerlig börda för arbetsgivaren.  

HO anser liksom Skolansvarsutredningen att det inte har någon bety-
delse vilken form av diskriminering en tillgänglighetsbestämmelse
hänförs till. Det som krävs för att undvika diskriminering på grund av
bristande tillgänglighet är att den som omfattas av diskriminerings-
förbudet åläggs att vidta åtgärder i syfte att åstadkomma likabehand-
ling. För att fastslå det ansvaret behövs en särskild bestämmelse.

6.2 Utformningen av ett förstärkt diskrimineringsskydd 
6.2.1 En särskild bestämmelse om tillgänglighet 
HO förordar att det i anslutning till de bestämmelser i lagstiftningen
som talar om vad som avses med diskriminering förs in en särskild
bestämmelse som rör krav på åtgärder för att åstadkomma tillgäng-
lighet för personer med funktionshinder. 

Av bestämmelsen bör framgå att med diskriminering som har sam-
band med funktionshinder avses också underlåtenhet att vidta de
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åtgärder som skäligen kan krävas för att personer med funktions-
hinder inte ska missgynnas i förhållande till andra utan funktions-
hinder. Det innebär en bedömning av vilka åtgärder för att förbättra
tillgängligheten som skäligen kan krävas i det enskilda fallet.

I bestämmelsens motiv bör framgå vilka åtgärder det kan vara fråga
om eller hänvisas till var bestämmelser finns om sådana åtgärder. 

Åtgärderna kan beskrivas som:

• skäliga förebyggande åtgärder för ökad tillgänglighet

• ansvar att i skälig utsträckning erbjuda stöd, service eller ett
likvärdigt tillgängligt alternativ i en verksamhet som utestänger. 

Vid tillämpningen av bestämmelsen bör beaktas att det finns normer
inom respektive samhällsområde som talar om vilka tillgänglighets-
åtgärder som krävs i olika situationer för den som har ansvar. Den typ
av regler som bör ligga till grund för den bestämmelse som förordats
ovan framgår av avsnitt 3 och är t.ex. kraven i bygglagstiftningen på
att undanröja enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmän-
heten har tillträde och på allmänna platser. 

6.2.2 Samhällsområden som bör omfattas
HO har i uppdraget från diskrimineringskommittén åtagit sig att
belysa frågor om tillgänglighet inom de områden som i dag till stor
del omfattas av EG-rätten. Inom dessa områden finns ett varierande
diskrimineringsskydd för funktionshindrade, detta skydd innefattar
dock inte bristande tillgänglighet. De områden som avses är

• arbetsmarknadspolitisk verksamhet

• start eller bedrivande av näringsverksamhet

• yrkesutövning

• medlemskap i arbetstagarorganisationer m.m.

• yrkesmässigt tillhandahållande av varor, tjänster och bostäder

• socialtjänsten m.m.

• socialförsäkringssystemet

• arbetslöshetsförsäkringen
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• hälso- och sjukvården

• utbildningsväsendet (undantaget högskoleområdet), samt 

• värn- och civilplikten.

Av redovisningen i kapitel 3 framgår att frågor om tillgänglighet skär
genom alla samhällsområden. Sådana övergripande frågor är t.ex.
tillgänglighet till den byggda miljön och till information. 

HO:s bedömning är att det finns varken rättsliga eller praktiska hinder
mot att inbegripa samtliga angivna samhällsområden i ett skydd som
omfattar bristande tillgänglighet. Den närmare utformningen av de krav
som bör gälla inom respektive område får ske mot bakgrund av de
särskilda förhållanden som råder inom det aktuella samhällsområdet.

Det finns även andra områden där det är lika angeläget att det finns
ett effektivt skydd mot diskriminering av personer med funktions-
hinder. I kapitel 5 ingår därför en redovisning med exempel från den
offentliga förvaltningen, domstolar och kommunala förvaltningar. 

HO anser därför att diskrimineringskommittén bör överväga att det
nya diskrimineringsskyddet införs även inom dessa områden.

6.2.3 Diskrimineringsbedömningen

Ansvarsfrågor
Vem bör ha ansvaret för att vidta tillgänglighetsåtgärder?

Det är möjligheten att få ta del av en verksamhet eller av en vara, tjänst
eller bostad som skyddas av gällande diskrimineringslagstiftning.
Huvudregeln bör därför vara att det är den som driver en verksamhet
som har ansvaret för att vidta skäliga åtgärder och som också kan
ställas till svars för diskriminering när den skyldigheten underlåts. 

Med den utgångspunkten är t.ex. affärsinnehavare och restaurang-
ägare skyldiga att i skälig utsträckning erbjuda stöd och service till
kunder eller restaurangbesökare som är funktionshindrade eller att
erbjuda tillgängliga alternativ till dem. Ett annat exempel är myndig-
heter som i sin verksamhet är skyldiga att vidta skäliga åtgärder för
att funktionshindrade ska kunna ta del av beslut och information. 

En speciell situation är när åtgärder för tillgänglighet avser ingrepp i
den byggda miljön. Ansvarsfrågan kompliceras i sådana fall av att
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den som driver verksamheten kan vara förhindrad att vidta ombygg-
nadsåtgärder med hänsyn till de krav som kan ställas från fastighets-
ägare eller dem som innehar andra rättigheter i fastigheten. Anta att
en fråga har uppkommit om att göra större ingrepp i en lokal som
hyrs i en fastighet. I denna situation har en hyresgäst som bedriver
verksamhet i lokalen normalt begränsade möjligheter att agera. Det
kan visserligen följa av hyresavtalet att hyresgästen kan göra vissa
ändringar i t.ex. en affärslokal, men i regel kan en hyresgäst inte
vidta om- eller tillbyggnadsåtgärder utan uthyrarens tillåtelse.

Ett annat exempel som belyser att frågan om tillgänglighet i den
byggda miljön är viktig för funktionshindrade är att en person med
rörelsehinder skall besöka en affär eller en myndighet som ligger i
en galleria. Vägen genom gallerian är otillgänglig vilket medför att
den rörelsehindrade utestängs från möjligheten att ta del av varorna 
i affären eller verksamheten vid myndigheten. I det fallet bör ansvaret
för att vidta skäliga åtgärder normalt inte heller kunna åläggas affärs-
innehavaren eller myndigheten, såvida dessa inte förfogar över
fastigheten i dessa delar.

Det kan uppstå även andra situationer där den som driver en verksam-
het inte själv kan råda över tillgänglighetsfrågan. Ett exempel kan vara
att den som driver verksamheten inte förfogar över de inventarier – t.ex.
en serveringsdisk i en restaurang – som behöver ändras, t.ex. därför att
de hyrs av en utomstående. Frågan kan även uppkomma om förfogande
över inventarier som ägs av den verksamhetsansvarige men som en
utomstående kan hävda andra rättigheter till, t.ex. panträtt. Även i
sådana situationer kan det finnas rättsliga begränsningar för den som
driver verksamheten att vidta åtgärder för tillgänglighet. 

Det bör dock enligt HO:s mening kunna göras en helhetsbedömning
av sådana och liknande situationer som beskrivs ovan som inbegriper
den verksamhetsansvariges rättsliga och faktiska möjligheter att
agera och även de ansträngningar som gjorts för att få en förändring
till stånd. Det senare kan handla om att påtala brister för t.ex. fastig-
hetsägaren eller att ansöka om de tillstånd som erfordras för att själv
kunna vidta åtgärder för tillgänglighet. När det gäller offentligt
finansierad verksamhet bör det i vissa fall kunna krävas att verk-
samheten flyttas till tillgängliga lokaler. Huruvida sådana åtgärder
vidtagits eller kunnat vidtas bör påverka skälighetsbedömningen i
det enskilda fallet.
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HO anser mot bakgrund av de frågor som berörts ovan att Diskrimi-
neringskommittén i sitt fortsatta utredningsarbete bör utreda även
om ansvaret för tillgänglighet för fastighetsägare och andra utom-
stående ska kunna regleras i diskrimineringslagstiftningen.

När inträder då skyldigheten att vidta åtgärder för den som har
ansvaret?

Det krävs enligt gällande rätt inte någon avsikt att diskriminera och
det krävs inte heller vårdslöshet för skadeståndsansvar för den som
överträder ett diskrimineringsförbud. En annan sak är att när det
gäller den nya bestämmelsen bör det av rättsäkerhetsskäl krävas, att
den som åläggs en skyldighet att göra något har insett eller borde ha
insett att det finns en sådan skyldighet.

Förutsebarheten är principiellt inget problem när skyldigheten att
vidta åtgärder följer av bestämmelser i t.ex. bygglagstiftningen. Det
kan inte anses lika klart när det inte finns några sådana uttryckliga
krav. Även på dessa områden bör dock finnas en skyldighet att vidta
åtgärder. Det kan t.ex. gälla de situationer som beskrivits som rimliga
krav på service i en affär. 

I sådana fall kan en jämförelse göras med vad som gäller för att
någon ska kunna ställas till svars för diskriminerande trakasserier.
Den som trakasserar måste känna till att hans eller hennes beteende
kränker någon på grund av dennes funktionshinder. Den trakasse-
rade bör göra klart för den som trakasserar att beteendet upplevs
som kränkande. 

På samma sätt bör en person med funktionshinder – om möjligt –
uppmärksamma t.ex. affärsinnehavaren att denne bör ge stöd eller
service. I vissa fall kan dock omständigheterna vara sådana att den
som kan ställas till svars borde ha insett sin skyldighet att vidta
åtgärder, t.ex. i fråga om en synskadad person som önskar att handla
i affären. Då bör det inte behövas några påpekanden från den som
upplever sig missgynnad.

Skälighetsbedömningen
För att bedöma vilka åtgärder som det är skäligt att vidta krävs en
helhetsbedömning av omständigheterna i det enskilda fallet.
Principiella utgångspunkter för skälighetsbedömningen kan hämtas 
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i förarbetena till gällande arbetsrättsliga diskrimineringslagstiftning
som skyddar funktionshindrade (prop. 1997/98:179 s. 54 f).

I likhet med vad som gäller för arbetsgivare är kostnaden för åtgärden
en viktig faktor. Kostnaden bör ställas i relation till de ekonomiska
förhållandena hos den som omfattas av lagen. Vad som kan anses
skäligt för en myndighet eller ett större företag kan normalt inte
jämföras med förutsättningarna för en enskild näringsidkare att bära
sådana kostnader. När kostnaden blir för betungande kan åtgärden
inte anses skälig.

Det kan vara annan lagstiftning (t.ex. om hälsa och säkerhet eller
hänsyn till kulturhistorisk bebyggelse) som måste vägas mot tillgäng-
lighetskrav. En bedömning måste också göras av vilka rättsliga och
faktiska möjligheter som finns att vidta åtgärder som innebär t.ex.
ingrepp i den byggda miljön. Om den som driver verksamheten
behöver tillstånd eller motsvarande från annan för att vidta den
tillgänglighetsskapande åtgärden kan det anses skäligt att han eller
hon ansöker om ett sådant tillstånd. I andra fall kan det vara skäligt
att påtala bristen för den som är ansvarig, t.ex. fastighetsägaren. 

Av betydelse bör även vara i vilken omfattning åtgärden påverkar
verksamheten i övrigt och vilken effekt åtgärden kan antas få för 
den enskilde. Det bör dock påpekas att en bedömning av effekten 
för den enskilde är beroende av situationen. Åtgärdens effekt för 
den enskilde har självklart större betydelse i t.ex. arbetslivet än 
vid tillhandahållande av varor och tjänster. Det bör dock inte 
finnas någon skyldighet att vidta sådana ingripande åtgärder 
som leder till att det som erbjuds blir något annat än det som
ursprungligen erbjöds. 

I skälighetsbedömningen bör omständigheten att den enskilde
erhåller socialt stöd kunna prövas i förhållande till exempelvis en
affärsinnehavares ansvar. Finns det t.ex. ledsagarservice eller en
personlig assistent som bistår en funktionshindrad bör normalt affärs-
innehavaren inte kunna anses behöva erbjuda stöd i det enskilda
fallet. Däremot är det svårt att se att det kan vara ett sätt för den som
kan ställas till ansvar att hänvisa till att det allmänna inte beviljar
men borde ha beviljat sociala insatser till den enskilde. Det sagda
kan jämföras med de principer som gäller i arbetslivet. Möjligheten
att kunna få bidrag till stöd och anpassning ska inte beaktas i en
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skälighetsbedömning. Men om det under rekryteringsprocessen står
klart att bidrag kommer att beviljas kan det naturligtvis påverka
skäligheten.57

Skälighetsbedömningen bör förhålla sig till den speciallagstiftning
som berör tillgänglighet. Kan någon undgå sanktioner genom att
vidta åtgärder på ett visst sätt enligt en bestämmelse, t.ex. i bygg-
lagstiftningen, är det också skäligt att denne kan undgå ansvar för
diskriminering. 

Den flexibla utformningen av en bestämmelse i diskriminerings-
lagstiftningen om tillgänglighet med krav på skäliga åtgärder, som
HO förordar, medför att det som är oskäligt vid en viss tidpunkt
senare kan betraktas som skäligt beroende på t.ex. den tekniska
utvecklingen.

En annan sak som kan påverka skälighetsbedömningen är när nya
bestämmelser med högre krav på tillgänglighet införs på ett område.

6.3 Särskilda frågor vid införandet av en 
ny bestämmelse om tillgänglighet
6.3.1 Egendomsskyddet och näringsfriheten
Enligt regeringsformen (RF) och Europakonventionen har den
enskilde frihet att bestämma och förfoga över sin egendom. 

Enligt 2 kap. 18 § RF är varje medborgares egendom skyddad mot
bl.a. inskränkningar i användningen av mark eller byggnad, utom
när så krävs för att tillgodose angelägna allmänna intressen. Sådana
s.k. rådighetsinskränkningar skall även enligt bestämmelsen under
vissa förutsättningar ge rätt till ekonomisk ersättning.

Artikel 1 i Europakonventionens första tilläggsprotokoll kräver att
ingrepp i äganderätten till t.ex. en fastighet görs i det allmännas
intresse med stöd av lag och s.k. folkrättsliga grundsatser. Syftet med
regleringen är inte att ge något heltäckande skydd för all egendom.
Det är i stället att reglera när och på vilket sätt äganderätten får
begränsas, dvs. med rättsligt stöd och i allmänhetens intresse.
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Kravet på lagstöd innebär att lagen måste vara tillräckligt precis för
att ingreppet ska gå att förutse.58 

Införande av ökade krav på tillgänglighet som följer av den före-
slagna bestämmelsen om tillgänglighet kan få betydelse i förhållande
till den enskildes äganderätt till t.ex. en fastighet. Vad som avses är
t.ex. att ett föreläggande från en myndighet för fastighetsägaren att
vidta åtgärder för tillgänglighet – en till- eller ombyggnad på en
byggnad – kan anses utgöra en rådighetsinskränkning som kan
komma i konflikt med denna rätt.

Det finns ingen ledning i förarbeten eller praxis när det gäller frågan
om hur tillgänglighetsskapande åtgärder inom ramen för ett diskrimi-
neringsskydd ska betraktas i förhållande till egendomsskyddet i RF.
En jämförelse kan dock göras med hur krav på tillgänglighet har
behandlats i andra lagstiftningsärenden.

Krav på tillgänglighet vid iordningställande och förändring av all-
männa platser, och krav på att undanröja enkelt åtgärdade hinder
mot tillgängligheten för personer med nedsatt rörelse- och orien-
teringsförmåga i befintliga byggnader, finns i plan- och bygglagen
(PBL) 3 kap. 18 § och 17 kap. 21a §. I förarbetena till reglerna
diskuterades inte uttryckligen hur kraven förhåller sig till egen-
domsskyddet. Däremot uttalade regeringen att det är av väsentligt
allmänt intresse att den gemensamma miljön i rimlig utsträckning
kan användas av alla på lika villkor. Ingen ska vara utestängd från
att delta i samhällslivet på grund av nedsatt rörelse- och oriente-
ringsförmåga. 

De nya reglerna jämfördes i propositionen med PBL:s krav på tak-
säkerhet, förhindrande av olycksfall i maskindrivna portar och till-
gänglighet i terminalbyggnader.59 Dessa bestämmelser kräver också
att vissa åtgärder vidtas i befintliga byggnader som inte redan upp-
fyller kraven. Regeringens slutsats var att tillgänglighetsfrågan för
funktionshindrade har samma dignitet som dessa krav. Därför var det
rimligt att införa krav på anpassning. Kraven får dock inte ställas så
högt att de blir orimligt betungande för fastighetsägare, lokalhållare och
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näringsidkare.60 Härefter har Boverket tagit fram föreskrifter och
allmänna råd, som närmare anger vad som krävs av den byggda
miljön för att uppfylla krav på tillgänglighet.61

Enligt HO:s bedömning finns det inga skäl för att frågan om tillgäng-
lighet i förhållande till RF 2 kap 18 § ska betraktas principiellt
annorlunda i fråga om bestämmelser som garanterar likabehandling
med stöd av diskrimineringslagstiftning. 

När det gäller Europakonventionen har lagstiftaren stor handlings-
frihet vid bedömningen av vad som ska anses vara i allmänhetens
intresse. Enligt praxis från Europadomstolen och regeringsrätten ska
ingreppet i äganderätten vara proportionerligt i förhållande till det
allmänna intresset. Europakonventionen kan sägas ge uttryck för att
även ganska tyngande begränsningar av ägarens rättigheter kan
accepteras i det allmänna intresset.62

En eventuell invändning mot införande av ett utökat skydd mot
diskriminering p.g.a. brister i tillgänglighet är att det skulle kunna
vara ett ingrepp i näringsfriheten. Den skyddas i 2 kap. 20 § RF 
som stadgar att begränsningar i rätten att driva näring endast får
införas för att skydda angelägna allmänna intressen, aldrig för att
ekonomiskt gynna vissa personer eller företag. Det som skyddas är
främst icke-diskrimineringsprincipen, dvs. att alla ska ha möjlighet
att konkurrera på lika villkor, förutsatt att de uppfyller de krav som
ställs på bl.a. kompetens och med hänsyn till säkerhets-, hälso- och
konsumenthänsyn m.m.63

Europakonventionen innehåller inget specifikt skydd för näringsfrihet,
men konventionens egendomsskydd innehåller rätt till respekt för egen-
dom, inklusive immateriella rättigheter och rättigheter som fordringar. 

Diskrimineringslagstiftningen kan innebära en inskränkning av fri-
heten att bestämma vem man vill ingå avtal med och erbjuda sina
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varor och tjänster till. Det skall dock understrykas att vid införandet
av bestämmelsen om varor, tjänster och bostäder i DFL inte har
ifrågasatts om diskrimineringsförbud strider mot näringsfriheten. 

Näraliggande frågor har dock berörts i andra lagstiftningsärenden.
När föreskrifterna angående tillgängligheten i byggd miljö utarbetades,
genomförde Boverket en småföretagaranalys om reglernas ekono-
miska följder och hur de påverkar konkurrensen64.  Vid bedömningen
av vad som anses vara ett enkelt avhjälpt hinder beaktas de ekono-
miska konsekvenserna för näringsidkaren. Högre krav ställs på stora
företag än på småföretagare, vilket bidrar till att konkurrensen inte
snedvrids. Vidare kan man inte bortse från att en lokal som är till-
gänglig och användbar för alla därmed har en konkurrensfördel.65

Skyddet för näringsfriheten diskuterades även i propositionen om
rökfria serveringsmiljöer. Regeringen bedömde då att kampen mot
tobaksrökning, med hänsyn till skadeverkningarna, är ett ytterst
angeläget samhällsintresse, att det var viktigt att införa rökfria
serveringsställen och att detta inte stred mot vare sig egendoms-
skyddet eller näringsfriheten. Vidare poängterades att förslaget
stämde väl överens med FN:s standardregler för att tillförsäkra
människor med funktionsnedsättning delaktighet och jämlikhet, 
och att det bidrog till att skapa ett tillgängligt samhälle.66 

Avslutningsvis kan konstateras att HO:s: förslag innebär att den 
som utövar en verksamhet som vänder sig till allmänheten kan 
– för att åstadkomma tillgänglighet – tvingas vidta skäliga åtgärder
beroende av verksamhetens art. Detta skiljer sig enligt HO:s mening
principiellt inte från förhållandet mellan näringsfriheten och skyldig-
heterna för näringsidkare att uppfylla särskilt angivna säkerhets- och
hälsoföreskrifter för att bedriva verksamhet inom olika områden. 
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6.3.2 Normer för tillgänglighet 
Som ovan anförts bör skälighetsbedömningen förhålla sig till den
speciallagstiftning som berör tillgänglighet i de fall sådan finns. Det
kommer alltså att finnas en nödvändig koppling mellan diskrimine-
ringslagstiftningen och normerande bestämmelser om tillgänglighet i
andra regelverk.

I den nationella handlingsplanen för handikappolitiken framhåller
regeringen att det behövs mer kunskap om vilka områden som
saknar lagstiftning eller annan reglering för tillgänglighet och i vad
mån nuvarande regelverk utestänger personer med funktionshinder
från att ta del av samhällets service, varor och tjänster. Regeringen
bedömde att det behövs en utredning för att se över områden där det
inte finns regler om tillgänglighet för personer med funktionshinder. 

HO delar denna bedömning och anser även att behovet av sanktioner
på dessa områden bör ses över. 

6.3.3 Sanktioner
HO förordar att underlåtenheten att vidta skäliga åtgärder för till-
gänglighet ska sanktioneras med skadestånd i diskrimineringslag-
stiftningen.

I Handikapputredningens slutbetänkande diskuterades om det var
lämpligt att föra in samma slags diskrimineringslagstiftning i Sverige
som då nyligen trätt i kraft i USA67. När det gällde tillgänglighets-
frågor var slutsatsen att det skulle införas bättre möjligheter till
sanktioner i redan befintliga lagar. Utredningen föreslog att HO vid
vite skulle kunna förelägga ansvariga att vidta tillgänglighetsåtgärder
enligt PBL och i lagen om handikappanpassad kollektivtrafik.
Förslagen genomfördes inte. 

Hittills har inriktningen på förändringsarbetet varit att befintliga
materiella regler om krav på tillgänglighet utvecklats inom respek-
tive samhällssektorer. Inom t.ex. byggområdet finns sanktioner för 
att framtvinga tillgänglighet, dessa används dock sällan. 
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Enligt vad som framförts i föregående avsnitt är HO:s mening att det bör
ske en översyn av behovet av ytterligare sanktioner på de områden där
det finns eller föreslås diskrimineringsskydd för funktionshindrade. En
sådan översyn bör innefatta överväganden om hur sådana sanktioner
lämpligen kan utformas och hur befintliga sanktioner kan förbättras för
att på ett effektivt sätt garantera tillgänglighet för funktionshindrade.

Diskrimineringslagstiftningen bör, enligt det förslag som HO här lägger,
vara ett komplement till speciallagstiftningen med den främsta avsikten
att ge upprättelse. En följd av ett sådant utökat diskrimineringsskydd
borde kunna bli att trycket ökar på dem som omfattas av diskrimi-
neringsförbudet att efterleva skyldigheter enligt andra lagar.

6.3.4 Successivt införande?
I såväl England och USA som i Handikapputredningens förslag från
1992 har ett successivt införande av nya bestämmelser om tillgäng-
lighet haft en given plats. Det främsta skälet är att den som ansvarar
för en verksamhet ska ha en rimlig möjlighet att göra verksamheten
tillgänglig. 

Med det flexibla förslag som föreslås här (jfr. utformningen av skälig-
hetsbedömningen och kopplingen till annan lagstiftning) är inte
behovet av ett successivt införande lika stort. Om det anses lämpligt
att införa ett visst krav successivt bör detta lämpligen regleras i den
materiella lagstiftningen, som rör det speciella kravet. 

Ett exempel är tjänsten kollektivtrafik. Idag gäller inga detaljerade
krav på tillgänglighet för bussar. Däremot är den som köper in nya
bussar skyldig att låta de nya bussarna vara så beskaffade att
enskilda som använder rullstol kan använda dem. Om en ny buss
som inte är tillgänglig på det sättet köps in skulle agerandet påverka
en diskrimineringsbedömning. I exemplet har kraven höjts i special-
lagstiftningen. Det påverkar då bedömningen i ett ärende om diskri-
minering.

En annan möjlighet är att låta viss del av diskrimineringslagstift-
ningen träda ikraft successivt, t.ex. på områden där det saknas
normerande tillgänglighetsbestämmelser. 
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7. Konsekvenser 

Det ingår inte i HO:s uppdrag att genomföra en kostnads- och konse-
kvensanalys av effekterna av att ett stärkt skydd mot diskriminering
på grund av bristande tillgänglighet införs. Nedan ska dock beröras
några aspekter på en sådan analys som bör genomföras i lagstift-
ningsärendet.

HO föreslår att den som omfattas av ett diskrimineringsförbud ska
vara skyldig att vidta skäliga åtgärder för att ge människor med
funktionshinder möjlighet att ta del av eller delta i en verksamhet
eller ta del av ett utbud av varor, tjänster eller bostäder. Det nya
förbudet kan beskrivas som en vidareutveckling av de allmänna
principerna om alla människors lika värde och om icke diskrimi-
nering.

Till stor del är skyldigheten att vidta åtgärder redan reglerad i andra
sammanhang (se avsnitt 3.4). Som ovan utvecklats bör skälighets-
bedömningen förhålla sig till den speciallagstiftning som berör till-
gänglighet när sådan finns. Det kommer alltså att finnas en koppling
mellan diskrimineringslagstiftningen och normerande bestämmelser
om tillgänglighet i andra regelverk.

Vid införandet av nya bestämmelser med normer för tillgänglighet,
t.ex. reglerna om enkelt avhjälpta hinder i bygglagstiftningen, har 
de i regel föregåtts av omfattande analyser av kostnader och andra
konsekvenser. Exempelvis har Boverket i samband med utarbetandet
av tillämpningsföreskrifterna om enkelt avhjälpta hinder i en 
konsekvensbeskrivning skattat reglernas effekt på olika delar av
samhället.68 Regeringen har därefter beslutat om reglernas ikraft-
trädande.
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Dessa utförda konsekvensanalyser bör till stor del kunna ligga till
grund för de överväganden som måste göras kring ett förstärkt diskri-
mineringsskydd. HO anser att det inte är nödvändigt att göra nya
analyser av kostnader för att efterleva regler som trätt i kraft. 

När nya bestämmelser med krav på tillgänglighet införs i special-
lagstiftningen bör kostnaderna för sådana åtgärder analyseras inom
ramen för dessa lagstiftningsarbeten, dvs. i samband med framtagan-
det av nya bestämmelser om krav på tillgänglighet i fråga om t.ex.
information. 

På de samhällsområden där kraven att vidta åtgärder inte är kopp-
lade till underliggande bestämmelser i andra regelverk är det svårt
att förutse hur stora kostnaderna för anpassningar kommer att bli.
Sådana åtgärder kommer att vara av mycket varierande omfattning.
Det bör framhållas att åtgärder som är för ekonomiskt betungande –
och därmed oskäliga – för den som omfattas av diskriminerings-
förbudet inte avses. 

Som utvecklats ovan (avsnitt 6.2.1) föreslås att den särskilda
bestämmelsen om tillgänglighet dels ska gälla skäliga förebyggande
åtgärder, dels i vissa fall även åtgärder som innebär att i skälig
utsträckning erbjuda stöd, service eller ett likvärdigt tillgängligt
alternativ. Uppskattningen av kostnader för att erbjuda den senare
typen av åtgärder måste utgå från att ansvaret begränsas av vad som
är skäligt vilket bl.a. innebär att skyldigheten inte gäller åtgärder
som leder till att det som erbjuds blir något annat än det verksam-
heten ursprungligen erbjuder. Åtgärder för att ge stöd m.m. bör ses
som alternativa åtgärder inom den ordinarie verksamheten.

Förslaget innebär att det kommer att finnas en möjlighet för enskilda
att driva en diskrimineringsprocess som grundas på bristande till-
gänglighet på nya samhällsområden. De konsekvenser som till-
kommer med ett på så sätt förstärkt diskrimineringsskydd är ökade
kostnader för det allmänna, dvs. domstolar och andra myndigheter
som kommer i kontakt med diskrimineringsfrågor. Förslaget innebär
även konsekvenser för enskilda som omfattas av diskriminerings-
förbudet i form av kostnader för skadestånd vid uteblivna åtgärder. 

För den enskilde med funktionshinder kommer införande av ett för-
bud att leda till större delaktighet och möjligheter till upprättelse,
ytterst genom skadestånd.
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Ur ett samhällsperspektiv kan ett förstärkt diskrimineringsskydd
antas leda till minskade kostnader för såväl generella som indivi-
duella insatser för personer med funktionshinder. En tillgängligare
miljö är till fördel även för andra grupper, t.ex. är automatiska dörr-
öppnare och avfasade trottoarkanter till hjälp för många äldre män-
niskor, de som har barnvagn med sig och andra som kan uppleva
fysiska hinder i vardagen. 

Att besluta om ett utökat diskrimineringsskydd som omfattar
bristande tillgänglighet handlar i grunden om att ta ställning. Hur
långt är vi beredda att gå när det gäller att ge människor med funk-
tionshinder möjlighet att delta i samhället? Eller hur konsekventa
ska vi vara när det gäller att tillämpa ansvars- och finansierings-
principen?
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