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Sammanfattning 
 
I detta examensarbete undersöker jag två övergripande frågeställningar gällande fysisk 
tillgänglighet. Den första frågan rör varför enkelt avhjälpta hinder, det vill säga retroaktiva 
krav på ökad tillgänglighet, har tillfogats Sveriges bygglagstiftning. Den andra frågan rör hur 
arbetet med åtgärdandet av de retroaktiva föreskrifterna har utförts i svenska kommuner. 
Motiven bakom uppkomsten av krav undersöks genom en genomgång av äldre byggregler 
och handikapputredningar. I undersökningen konstateras att tillgänglighetskrav har funnits i 
svenska byggregler sedan länge, men att omfattning och formuleringar har varierat. I studien 
visas att nuvarande lagkrav är förhållandevis lika äldre byggregler och två huvudsakliga 
förklaringar till behovet av en retroaktivt verkande lag konstateras. Den första förklaringen är 
att en stor del av den byggda miljön har tillkommit innan tillgänglighetskrav ställdes i 
lagstiftningen. Den andra anledningen är att aktörer inom plan- och byggprocessen har saknat 
tillräcklig kunskap för att kunna verkligställa de övergripande målkrav som ställts sedan 
början av 1980-talet. Studien visar också att arbetet med enkelt avhjälpta hinder utgör ett 
medel för att tillgodose denna kunskap bland berörda aktörer.  
 
Arbetets andra frågeställning är om några specifika strategier har varit särskilt effektiva i 
arbetet med enkelt avhjälpta hinder. Genom litteraturstudier och intervjuer i en kommun 
plockas sju faktorer fram och testas mot resultatet i en av SKL genomförd undersökning av 
tillgängligheten i svenska kommuner. Det går inte att dra några generella slutsatser från testet, 
men genom litteraturstudien och intervjuerna bedöms två faktorer vara kopplade till hur 
framgångsrikt arbetet med enkelt avhjälpta hinder har varit: hur väl arbetet har planerats och 
hur samarbetet med funktionshinderrörelsen har utformats. 
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Abstract 
 
In this thesis, I examine two main questions regarding accessibility. The first question 
concerns why retroactive requirements for increased accessibility, enkelt avhjälpta hinder 
(easily eliminated barriers), have been added to the Swedish building legislation. The question 
is examined by a review of older building codes and reports published by disability 
commissions. The review found that accessibility requirements have existed in building 
regulations since the 1960s. The extent of the requirements has varied, but many requirements 
set in the new policy are relatively similar to those in older building codes. The study gives 
two explanations for why the new policy is needed. First, a majority of the built environment 
in Sweden was constructed before any accessibility requirements were legislated. Second, the 
actors in the planning and building process have previously lacked sufficient knowledge on 
disability. The study shows that the new policy is a means to raise the knowledge on disability 
and accessibility. The second question concerns how the new policy has been implemented in 
Swedish municipalities, and whether some specific implementation strategies have been 
particularly effective. Through literature reviews and interviews in a municipality, two main 
factors are identified as crucial for the success of accessibility adaptations: how well the work 
has been planned in advance and how the collaboration with the disability movement has been 
arranged. 
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Kapitel 1: Inledning 
!

1.1 Bakgrund och frågeställningar 
 
År 2001 infördes en ny paragraf i Plan- och bygglagen. I denna ställdes retroaktiva krav på att 
offentliga utrymmens fysiska tillgänglighet skulle förbättras. Tillgänglighetskrav hade funnits 
tidigare, i såväl PBL som i äldre byggregler, men då endast gällt vid nybyggnad eller större 
ombyggnation. Anledningen till att de retroaktiva kraven tillfogades PBL går att finns i FN-
dokumentet Standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning full 
delaktighet och jämlikhet (1995): 
  

Staterna bör inse tillgänglighetens betydelse på alla områden i utvecklingen mot full 
delaktighet. Oavsett vilka eller hur stora funktionshinder människor har, skall staten: 
a) Införa handlingsprogram som gör den fysiska miljön tillgänglig för dem. 
(FN 1995, s. 17) 

   
Hur detta skulle ske i Sverige förklarades i regeringens handlingsplan för 
funktionshinderspolitiken 2000-2010, Från patient till medborgare (Prop. 1999/2000:79). I 
propositionen belystes funktionshinderspolitikens målsättning om ett helt tillgängligt samhälle 
2010. Det konstaterades också att ett sådant samhälle omöjligt uppnås i den takt dåvarande 
förbättringar genomfördes till följd av de i PBL lagstadgade kraven vid ny- och ombyggnad. I 
handlingsplanen bedömdes att en lag om att åtgärda enkelt avhjälpta hinder i offentliga 
miljöer borde införlivas i PBL. De nya kraven kom att kallas enkelt avhjälpta hinder (EAH), 
en benämning som indikerade mindre betungande åtgärder tids- och kostnadsmässigt. För att 
tydligare definiera ett enkelt avhjälpt hinder kompletterades den nya paragrafen i PBL med 
Boverkets föreskrifter och allmänna råd om avhjälpandet av enkelt avhjälpta hinder till och i 
lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser (HIN1). 
   
År 2013 existerar enkelt avhjälpta hinder fortfarande trots att tidpunkten för deras 
undanröjande har passerats. I en utredning ledd av Bygg klokt, samarbetsorganisation 
bestående av sex rikstäckande funktionshinderorganisationer, konstateras att tillgängligheten 
förbättrats avsevärt, men att lagstiftnings effekt inte nått de av regeringen avsedda 
proportionerna (Jenset, M., Mörk, D. 2009). I rapporten påpekar flera intresseorganisationer 
att det finns betydligt värre och mer uppenbara brister än de som definieras inom ramarna för 
EAH. Från kommuner och fastighetsägare talas om diffusa föreskrifter som erbjuder brett 
tolkningsutrymme. Praxis för hur de enkelt avhjälpta hindren definieras och åtgärdas verkar 
skilja sig mellan olika aktörer. 
 
I den här uppsatsen undersöker jag hur och varför lagen om enkelt avhjälpta hinder har 
tillkommit och ger exempel på hur arbetet med enkelt avhjälpta hinder har fortlöpt i svenska 
kommuner. Det övergripande syftet med uppsatsen är att undersöka om några specifika 
övergripande strategier för tillgänglighetsarbete har lett till särskilt goda resultat. Uppsatsens 
huvudsakliga syfte är att undersöka frågeställningarna: 
 

1. Varför finns en lagstiftning om enkelt avhjälpta hinder? 
2. Vad karaktäriserar ett framgångsrikt arbete med tillgänglighet och enkelt avhjälpta 

hinder? 
!

!
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1.2 Metod och rapportens upplägg 
!
Följande avsnitt redogör för vilken metodik som har använts i studien. I huvudsak har 
kvalitativa metoder använts, i det här fallet litteratur- och dokumentstudier samt intervjuer. 

1.2.1 Kvalitativa och kvantitativa metoder 
 
Groat och Wang (2002) beskriver tre huvudsakliga skillnader mellan kvalitativa och 
kvantitativa forskningsansatser. Det kvantitativa forskningsparadigmet utgår från en objektiv 
verklighet, helt oberoende av forskaren själv, och använder sig av en deduktiv metod. Enligt 
Bryman (2002) är den deduktiva metodens syfte att testa en hypotes eller teori, för att bekräfta 
eller förkasta den. I det kvalitativa forskningsparadigmet är verkligheten subjektiv, forskaren 
en del av undersökningen och slutsatser härleds genom induktion, dvs. undersökningens syfte 
är att härleda en teori utifrån observationer (Groat, Wang 2002; Bryman 2002). Enligt Groat 
och Wang (2002) krävs dock ofta att forskare använder sig av såväl kvalitativa som 
kvantitativa metoder. I min studie använder jag mig främst av ett kvalitativt förhållningssätt. I 
följande tre avsnitt beskrivs de metoder jag har använt mig av: dokumentstudier, fallstudie 
och intervjuer.  

1.2.2 Dokumentstudier 
 
Genom att undersöka äldre byggregler (anvisningar till byggnadsstadgan och anvisningar till 
plan- och bygglagen) och fyra handikapputredningar försöker jag förstå varför en retroaktivt 
verkande tillgänglighetslagstiftning behövs. Genom att undersöka hur kommuner har arbetat 
med enkelt avhjälpta hinder söker jag se samband mellan specifika tillvägagångssätt och 
framgång i tillgänglighetsarbetet. För att hitta exempel på lyckade och misslyckade strategier 
i arbetet med enkelt avhjälpta hinder har jag studerat dels vad berörda myndigheter (främst 
Boverket och Handisam) har konstaterat i exempelsamlingar och utredningar om EAH, dels 
vad kommuner själva har lyft fram under arbetet med EAH. Litteraturstudien har genomförts i 
syfte att hitta exempel på vilka strategier som har använts i arbete med tillgänglighet och 
enkelt avhjälpta hinder.  

1.2.3 ”Fallstudie” 
 
För att se hur arbete med tillgänglighet och EAH kan fungera i verkligheten har jag därefter 
fördjupat mig i arbetet i en svensk kommun, i en slags fallstudie. Backman (1998) definierar 
en fallstudie som en undersökning av ett fenomen i sin verkliga miljö. Flyvbjerg (2006) kallar 
fallstudien en ingående granskning av ett specifikt exempel. Enligt Bryman (2002) används 
fallstudier för att påvisa eller exemplifiera en teori som beskrivs, lyfta fram unika fall som kan 
vara av nytta för framtida forskning eller beskriva och analysera företeelser som tidigare inte 
varit möjliga att granska. Fallstudier kan alltså användas för att visa på exempel där ett 
specifikt fenomen förekommer, men kan enligt Bryman (2002) aldrig användas för att dra 
generella slutsatser. Det vill säga, resultaten från en enskild fallstudie kan inte generaliseras 
och med säkerhet appliceras på andra fall i andra kontexter. Flyvbjerg (2006) hävdar å andra 
sidan att det kan vara fullt möjligt att dra generella slutsatser trots att endast enstaka fall 
studerats. Mitt syftet med att studera ett fall är dock inte främst att dra några generella 
slutsatser, utan snarare att förtydliga och ge exempel på de faktorer som bedöms påverka 
resultatet av tillgänglighetsarbeten. Faktorerna som tas fram i kapitel 3 beskriver ett slags 
teoretiskt idealfall som inte nödvändigtvis förklarar hur tillgänglighetsarbete faktiskt ser ut i 
praktiken. Fördjupningens syfte är att ge exempel på svårigheter och möjligheter i ett verkligt 
arbete. Mitt val av kommun bygger på att just denna har genomfört stora ombyggnadsprojekt 
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i huvudortens centrum det senaste årtiondet och därmed har varit tvungna att använda sig av 
och lära sig nuvarande bygglagstiftnings tillgänglighetskrav. Dessutom har kommunen tagit 
fram ambitiösa riktlinjer för tillgänglighet vid nybyggnation. I fördjupningen utreder jag 
endast hur personer på kommunen och inom funktionshinderrörelsen upplever 
tillgänglighetsarbetet och kommunens fysiska tillgänglighet. I det här fallet är det inte 
resultatet av kommunens och funktionshinderrörelsens arbete som är intressant, det 
intressanta är hur arbetet har genomförts. Detta är också en av anledningarna till att jag inte 
har skrivit ut vilken kommun som har studerats. Eftersom arbetet med enkelt avhjälpta hinder 
pågår finns det dessutom ingen anledning att hänga ut enskilda tjänstemän eller aktörer inom 
funktionshinderrörelsen. Fallstudien baseras på två gruppintervjuer, på kommunens 
stadsbyggnadskontor och på handikapporganisationernas samarbetsorgan (HSO) i den 
studerade kommunen.  

1.2.4 Intervjuer 
 
Bryman (2002) beskriver hur intervjuer utformas olika beroende av om de görs i en främst 
kvalitativ eller kvantitativ forskningsstudie. Intervjuer i kvantitativa forskningsarbeten syftar 
till att ge forskaren tydliga svar på tydliga frågeställningar och utgår därmed ofta från en 
definierad mall. Avvikelser från denna mall är oftast inte önskvärt. I en kvalitativ 
forskningsintervju är det ofta utsvävningarna som eftersöks. Enligt Bryman (2002) skiljer sig 
graden av struktur i olika kvalitativa forskningsintervjuer. Ostrukturerade intervjuer utgår 
oftast från ett bestämt tema, men har inte nödvändigtvis några förbestämda exakta frågor som 
skall ställas. Semistrukturerade intervjuer utgår från ett antal teman, men utsvävningar från 
dessa tillåts. Svaren som eftersöks i en kvantitativ studie skall vara lätta att snabbt tolka och 
bearbeta, medan svaren i den kvalitativa intervjun tillåts vara bredare och mer utförliga. Kvale 
(1997) beskriver den kvalitativa forskningsintervjuns ämne vara den intervjuades upplevda 
situation, och intervjuns syfte vara att undersöka och tolka denna. Syftet med de fördjupande 
intervjuer jag har gjort är att beskriva och tolka hur aktörer i ett specifikt fall har upplevt 
arbetet med EAH. Fallstudien baseras på två semistrukturerade gruppintervjuer. Intervjuerna 
rörde samma övergripande teman, men olika frågor ställdes. I den första intervjun deltog tre 
representanter från funktionshinderrörelsen (i detta fall Handikappföreningarnas 
samarbetsorgan, HSO). Representanterna valdes utefter två kriterier: de skulle ha varit 
delaktiga i arbetet med EAH och vara involverade i tillgänglighetsfrågor vid nybyggnation. 
Representanterna från HSO är alla sedan länge med i kommunens referensgrupp i byggfrågor 
och fungerade därmed även som remissinstans i arbetet med enkelt avhjälpta hinder. I den 
andra intervjun deltog två tjänstemän på kommunens stadsbyggnadskontor. Den ena 
tjänstemannen har ansvaret för arbetet med EAH i gatumiljöer, den andre har det 
övergripande ansvaret för tillgänglighetsfrågor på bygglovsavdelningen och har dessutom 
tagit fram stadsbyggnadskontorets egna tillgänglighetsriktlinjer. Alla intervjuer spelades in 
och transkriberades. När intervjuerna i efterhand gicks igenom utkristalliserades fyra 
övergripande teman, inom vilka intervjusvaren sorterades.  

 

 
!

!

!

!



! (!

1.3 Rapportens upplägg 
 
Rapporten består av två delar. I den första delen (kapitel 2 och 3) redogörs för hur fysisk 
tillgänglighet har betraktats i svenska byggregler och i funktionshinderpolitiska utredningar 
under främst 1900-talets andra hälft. I den andra delen (kapitel 4 och 5) redogörs för hur 
arbetet med enkelt avhjälpta hinder har genomförts och vilka resultat olika 
genomförandestrategier har gett upphov till. Totalt delas rapporten in i sju kapitel enligt 
beskrivningen nedan.  
 
Kapitel 2: Introduktion och teori 
I det andra kapitlet redogörs kort för några centrala koncept och teorier som ligger till grund 
för den utveckling som beskrivs i övriga kapitel, och den diskussion som förs i rapportens 
avslutande del. Handikappbegreppet reds ut då den etablerade synen på ”handikapp” i stor 
utsträckning har påverkat synen på tillgänglighet och därmed även hur tillgängliga och 
användbara miljöer har utformats. Parallellt med handikappbegreppets utveckling har även 
tillgänglighetsbegreppet förändrats. Detta redogörs för, med betoning på det nu mest 
etablerade konceptet, universal design. Avslutningsvis diskuteras mer allmänna 
frågeställningar kring svårigheter och möjligheter vid implementering av ny lagstiftning. 
 
Kapitel 3: Fysisk tillgänglighet innan enkelt avhjälpta hinder 
I det tredje kapitlet beskiver jag hur fysisk tillgänglighet har beaktats i lagstiftning och i 
politiska utredningar fram till 2000-talets nya lagstiftning om enkelt avhjälpta hinder. 
Redogörelsen är främst baserad på för ämnet relevanta politiska utredningar och 
lagstiftningar. Syftet med kapitel 3 är att svara på varför en lagparagraf om enkelt avhjälpta 
hinder behövs. 
 
Kapitel 4: Enkelt avhjälpta hinder 
I det fjärde kapitlet beskrivs hur lagen om enkelt avhjälpta hinder skiljer sig från äldre 
byggregler. Där redogör jag även för hur Boverket och andra myndigheter har föreslagit att 
arbetet med enkelt avhjälpta hinder skall fortlöpa, samt ger exempel på hur det praktiska 
arbetet i Sveriges kommuner i själva verket har fungerat. Materialet bygger främst på en 
studie av de rapporter berörda myndigheter har tagit fram under arbetet med enkelt avhjälpta 
hinder.  Det tredje kapitlet mynnar ut i att ett antal faktorer lyfts fram som har konstaterats 
vara viktiga för arbetet med enkelt avhjälpta hinders framgång. Syftet med kapitel 4 är främst 
att undersöka om några specifika strategier för arbetet med enkelt avhjälpta hinder har varit 
speciellt framgångsrika. 
 
Kapitel 5: EAH och tillgänglighet i verkliga exempel 
Det femte kapitlet utgörs av en mindre studie av hur tillgänglighetsarbete i allmänhet och 
arbetet med enkelt avhjälpta hinder genomförs i en medelstor svensk kommun. I fallstudien 
har jag studerat hur själva arbetet har genomförts, några mätningar eller inventeringar av den 
fysiska tillgängligheten i kommunen har således inte genomförts. Fallstudien kompletteras av 
en genomgång av tre undersökningar rörande de strategier som presenterats i kapitel 4.  
 
Kapitel 6: Analys 
I det sjätte kapitlet analyseras kapitel 5. 
 
Kapitel 7: Avslutande diskussion 
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Avslutningsvis diskuteras de frågeställningar som ställdes i introduktionen och kopplas till de 
teorier och koncept som beskrevs i kapitel 2. Dessutom ges förslag på vad framtida arbeten 
inom området kan utforska. 

1.4 Avgränsningar 
 
Tillgänglighetskonceptet rymmer mycket mer än bara den fysiska miljön. I uppsatsen har jag 
dock i stort sett valt att inte beröra ”mjuka” faktorer, såsom information, kommunikation eller 
attityder. I genomgången av hur tillgänglighet historiskt beaktats har jag valt att fokusera på 
vad som står i lagstiftning och politiska utredningar, inte hur människor har upplevt 
tillgängligheten. Analyser och jämförelser mellan olika lagstiftningar tittar bara på det som 
idag (februari 2013) klassificeras som enkelt avhjälpta hinder.   
 

,!

!
I nästa kapitel beskriver jag två för studien centrala begrepp: handikappbegreppet och 
tillgänglighetsbegreppet. Dessutom diskuteras olika svårigheter och möjligheter som kan 
uppstå på kommunnivå när ny lagstiftning implementeras. 
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Kapitel 2: Begrepp, koncept och tidigare forskning 
 

2.1 Handikappbegreppet 
 
Svenskans handikapp härrör från engelskans handicap, som i sin tur kan förklaras genom att 
bryta upp ordet i tre delar: Hand in cap. En vanlig myt är att ordet härleds till att personer 
med funktionsnedsättningar gavs tillåtelse att bedriva tiggande i Englands 
fattigvårdslagstiftning under 1800-talet, och att hand in cap då alltså antyder hur själva 
tiggandet utfördes (Williams 2001, Snow 1998). I själva verket har hand in cap sitt ursprung i 
benämningen på ett slags sällskapsspel som utvecklades i England på 1600-talet och gick ut 
på att jämna ut skillnaden mellan två spelares tillgångar (Bolt 2006). Först strax efter 
sekelskiftet 1900 började ordet användas för att beskriva människors nedsatta 
funktionsförmågor (Devlieger 2006). Med tiden kom handikapp att användas som 
samlingsbegrepp för alla personer med nedsatta funktionsförmågor i medicinsk mening. 
Tidigare dövstumma, blinda, lytta eller vanföra blev ’handikappade’. 
 
Samaha (2007) beskriver två modeller som under 1900-talets andra hälft växt fram för att 
förklara ’handikapp’: den medicinska och den sociala modellen. Den medicinska modellen 
kopplas till WHO:s International Classification of Impairment, Disability and Handicap 
(ICIDH) som togs fram i slutet av 1970-talet för att klassificera följder av sjukdomar (von 
Stokkom, Kebbon, 2000). I WHO:s modell klassificeras skada (impairment) som kan 
innebära en funktionsnedsättning (disability) vilket i sin tur kan leda till funktionshinder 
(handicap). Badley (1993) definierar termen funktionsnedsättning som beroende av hur en 
specifik skada påverkar individens förmåga att fungera enligt samhällets norm, och därmed 
också beroende av hur normen definieras. Funktionshindret definieras sedan som de 
konsekvenser en funktionsnedsättning kan leda till. Funktionshindret är alltså beroende dels 
av skadan, dels av den miljö individen vistas i. Badley (1993) kallar funktionshinder ett 
kulturellt fenomen. Samaha (2007) och Goering (2010) kritiserar den medicinska modellen 
för att i för stor utsträckning använda skadan för att förklara funktionshindret och för att 
negligera miljöns bidrag till skapandet av funktionshinder.  
 
Den sociala handikappmodellen brukar även kallas det miljörelativa handikappbegreppet. I 
det miljörelativa handikappbegreppet är funktionshindret, precis som i Badleys (1993) 
tolkning av ICIDH ovan, beroende dels av skadan, dels av miljön. I den sociala modellen är 
funktionshinder helt situationsberoende, en funktionsnedsättning i en kontext behöver alltså 
inte innebära det samma i en annan. Enligt Samaha (2007) skjuter den sociala modellen över 
mycket av ’skulden’ för funktionshindret på de som utformar miljön, exempelvis arkitekter 
och samhällsplanerare. 
 
Socialstyrelsen avråder idag från att använda ordet handikapp som synonym till 
funktionsnedsättning och funktionshinder (Socialstyrelsen 2007). I Sverige skall idag två 
termer användas för att beskriva det som tidigare sammanfattades som handikapp: 
funktionsnedsättning (”nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga”) 
och funktionshinder (”begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i 
relation till omgivningen”) (Socialstyrelsen 2007). I denna uppsats kommer ordet handikapp 
användas i beskrivningen av ordets historiska innebörd och i vissa sammansatta etablerade 
ord, begrepp och händelser där det är svårt att ersätta med funktionsnedsättning eller 
funktionshinder (exempelvis handikapputredning, handikappråd, Internationella 
handikappåret 1981). 



! '"!

2.2 Tillgänglighetsbegreppet 
 
Innebörden av begreppet tillgänglighet varierar betydligt beroende på i vilken kontext det 
används. Iwarsson och Ståhl (2003) beskriver hur innebörden kan skilja, från ’åtkomlighet’ 
eller ’möjlighet att delta’ i ordlistor och encyklopedier, till ’hur enkelt en samhällsfunktion 
kan nås’ inom stadsplanering och arkitektur. I det här arbetets kontext betyder tillgänglighet 
hur fysiskt nåbart samhällets funktioner är för personer med funktionsnedsättningar. Detta 
innebär att tillgänglighet här beror på dels individens egna begränsningar, dels miljöns 
begränsningar i fråga om tillgänglighet och användbarhet. 
 
Inom handikappvetenskapen finns flera koncept som bygger på att samhällets konstruktion 
skapar barriärer som hindrar dess inskränker dess invånares frihet och oberoende. Rimmer Et. 
al. (2004) beskriver flera faktorer som skapar barriärer, dels om hur den fysiska miljön är 
utformad och vad som hindrar den från att utformas på ett annorlunda sätt, men även om 
kunskap och attityder hos människor i allmänhet. Follette Story (1998) redogör för tre sätt att 
förändra fysiska miljön och göra den användbar och tillgänglig för personer med 
funktionsnedsättningar. De två första sätten handlar om att anpassa människan till samhället. 
Med hjälp av den medicinska vetenskapen kan människan själv förändras, med hjälp av 
tekniska hjälpmedel kan människan ges bättre möjlighet att använda samhället i dess 
nuvarande form. Det tredje sättet handlar om att anpassa den fysiska miljön. Under 1900- och 
2000-talet har flera koncept som teoretiserar fysiskt tillgängliga miljöer vuxit fram. De flesta 
har sin bakgrund i 1950- och 1960-talets jämlikhetssträvanden, vilka bland annat ledde fram 
till det miljörelativa handikappbegreppets myntande. Kose (1998) och Peterson (1998) 
beskriver ett koncept som utvecklades parallellt i Nordamerika och Europa och syftade till att 
göra byggnader tillgängliga för personer med fysiska funktionsnedsättningar, det vill säga 
bygga bort hinder som omöjliggör framkomlighet för personer som förflyttar sig med rullstol. 
Med tiden kom konceptet att kallas barriärfri design (BD) eller tillgänglig design och omfatta 
mycket mer än bara tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelseförmåga 
(Zhang et. al. 2009). Enligt Iwarsson och Ståhl (2003) förutsätter dessa begrepp per definition 
att befolkningen är uppdelad i två grupper: de som fungerar normalt och de som har en 
funktionsnedsättning. Tillgänglighet innebär då målsättningen att ’den andra halvan’ ges 
samma förutsättningar att ta del av samhället och kan definieras utifrån normer eller lagar. BD 
utgör i detta fall en metod för att rätta till de fall där normerna eller lagarna inte uppfyllts. 
Detta har gett tillgänglighetsbegreppet en negativ klang. Kose (1998) redogör för vikten av att 
istället utgå från de nyare begreppen Universell design (UD) eller Design för alla. Enligt 
dessa koncept skall tillgänglighetsbegreppet egentligen inte ens behövas, alla miljöer och 
produkter skall designas med hela befolkningen i åtanke från början. UD myntades av 
arkitekten Ron L. Mace på 1980-talet och har idag sitt center för forskning på North Carolina 
State University (NCSU 2012). Centret har tagit fram sju principer som skall uppfyllas om en 
produkt eller miljö skall vara tillgänglig och användbar för alla: 
 
1. Rättvis användning Designen görs användbar för människor med olika förmågor. 
2. Flexibel användning Designen kan användas på olika sätt beroende på förmåga och preferens. 
3. Enkel användning Det skall vara enkelt att förstå hur designen används oavsedd individens förmågor. 
4. Lättuppfattad information Designens information skall kunna tolkas av alla användare. 
5. Feltolerans Designen minimerar skaderisk. 
6. Liten fysisk ansträngning Designen kan användas med minsta möjliga fysiska ansträngning. 
7. Utrymme för användning  Designens utrymme skall tillgodose användning oberoende av individens fysiska 

egenskaper. 
Fig. 1: The Principles of Universal Design (Center for Universal Design 2012) 
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UD har etablerats som ett övergripande mål för politisk strävan mot fysisk tillgänglighet, 
exempelvis genom att inkluderas i FN-konventionen om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättningar (DS 2008:23). UD definierades av ett antal arkitekter och designers i 
USA på 1980-talet i en reaktion mot hur tillgänglighet hanterades i byggprocessen. Enligt 
Imrie (2012) sågs tillgänglighet vid tidpunkten som en anpassning som gjordes först när 
miljöerna var designade och byggda. Förespråkarna för UD hävdar att detta synsätt har lett till 
att dyra efterhandskonstruktioner med låga estetiska värden konstruerats, och argumenterar 
för att sådana lösningar tydliggör funktionsnedsättningar snarare än, vilket de egentligen 
syftar till, osynliggör dem (ibid). Follette Story (1998) menar att vad som traditionellt 
karaktäriserar BD eller tillgänglig design – exempelvis ramper vid trappförsedda entréer – är 
ett bevis på att arkitekter och designer inte kan eller inte vill ta hänsyn till alla människors 
olika behov. Hon inkluderar två designkoncept utöver UD i tillgänglig design: adaptable 
design (AD) (anpassningsbar) och transgenerational design, TD (design som tar hänsyn till 
hur individer fysiskt förändras med åldrande) och menar att det finns spår av båda dessa 
koncept i UD, men att UD till skillnad från AD inte verkar stigmatiserande och till skillnad 
från TD inte exkluderar människor med vissa funktionsnedsättningar (ibid). UD som koncept 
har idag växt till att inkludera mycket mer än bara tillgängliga miljöer – exempelvis 
information, kommunikation och specifika produkter. Enligt Zhang et. al. (2009) är UD en 
naturlig utveckling av BD, där det senare konceptet avser göra miljöer tillgängliga för 
personer med funktionsnedsättningar, medan det förra konceptet ämnar att från början göra 
alla miljöer och produkter användbara för alla, oavsett eventuella funktionsnedsättningar. 
Kose (1998) argumenterar för, särskilt med den demografiska utvecklingen i industriländer i 
åtanke, att alla potentiella funktionsnedsättningar måste beaktas när miljöer och produkter 
utformas, och att UD då är en bättre utgångspunkt.  
 

2.3 Implementering 
 
Andrews et al. (2011) formulerar två huvudsakliga inriktningar för implementeringsstrategier: 
rationell och inkrementell (incremental) implementering. En inkrementell implementering 
innebär att implementeringen är decentraliserad, vilket i sin tur innebär att ansvaret för 
implementeringen och dess utformning hamnar hos de aktörer som direkt involveras i 
projektet. Planering är i detta fall en kontinuerlig process, under projektets gång kan 
målsättningar och metoder för att uppnå målsättningar förändras. Enligt Andrews et al. (2011) 
finns en svag positiv korrelation mellan användandet av inkrementell implementering och ett 
projekts framgång. En rationell implementering innebär att implementeringen styrs centralt. I 
ett verkligt fall kan detta innebära att en övergripande genomförandeplan formuleras och 
testas för att slutligen verkställas i hela organisationen. Genomförandeplanen fungerar som 
vägledning vid de beslut som skall tas och säkerställer att den policy som skall implementeras 
verkställs. Inom den övergripande genomförandeplanen kan separata handlingsplaner 
utarbetas. Dessa kan användas för att ”delimplementering” och för att kontrollera att det som 
genomförs stämmer överens med den övergripande strategin. Enligt Andrews et al. (2011) 
finns en tydlig positiv korrelation mellan användandet av rationell implementering och ett 
projekts framgång. En rationell implementering innefattar alltså en övergripande 
genomförandestrategi. De Smit och Rade (1980) presenterar sju frågeställningar som 
diskuteras när en sådan strategi utarbetas: 
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1. Vilken är den nuvarande målsättningen? 
2. Vilken är den nuvarande strategin? 
3. Vilka egenskaper har den miljö där strategin skall implementeras? 
4. Vilka egenskaper har den egna organisationen? 
5. Vilka nya målsättningar skall formuleras? 
6. Vilka strategier kan uppnå dessa målsättningar? 
7. Vilken strategi skall användas? 
(de Smit, Rade 1980, s. 91) 
 

Inom rationell och framförallt inkrementell implementering är resultatet beroende av de 
aktörer som skall genomföra förändringen. Enligt Lipsky (1980) är resultatet av 
socialpolitiska reformer direkt beroende av hur närbyråkrater1 (”street-level bureaucrats”) 
agerar. Hur närbyråkrater tolkar de uppdrag de tillgivits och hur de sedan arbetar med 
uppdraget ger reformen dess verkliga form. Hur närbyråkrater agerar är i sin tur dels beroende 
av personliga egenskaper, dels av vilka direktiv de tillges, hur direktiv är utformade och 
vilken frihet de ges i utförandet av dem. 

2.4 Tidigare forskning 
!
Mitt arbete utgörs av två delarbeten: en undersökning av hur tillgänglighet har beaktats i 
svensk bygglagstiftning under andra hälften av 1900-talet och en undersökning av arbetet med 
2000-talets tillgänglighetslagstiftning i svenska kommuner. Inom handikappvetenskapen finns 
ett stort antal vetenskapliga artiklar som redogör för hur tillgänglighetskrav har formulerats i 
äldre och nuvarande lagstiftning. De flesta av dessa berör dock den amerikanska 
lagstiftningen. De fall jag har hittat som nämner svensk lagstiftning har inte primärt haft som 
syfte att granska hur lagkrav har utvecklats, utan har snarare nämnt lagstiftningen för att 
exemplifiera hur det har varit att leva med funktionsnedsättning i ett historiskt perspektiv. Till 
min undersökning om lagstiftningens utveckling hör även hur synen på 
funktionsnedsättningar och synen på tillgänglighet har förändrats. Även detta finns väl 
beskrivet inom handikapphistorisk forskning, både i en svensk och i en internationell kontext, 
ofta i studier som fokuserar på utbildning, anstalter eller sjukvård. De vetenskapliga artiklar 
om tillgänglighet jag har gått igenom består främst av de studier om den sociala 
handikappmodellen och om de barriärer som skapar funktionshinder som refererades till i 
föregående avsnitt. Jag har hittat förhållandevis få arbeten som beskriver tillgänglighet i ett 
makroperspektiv, det vill säga hur tillgänglighetspolicys utformas och implementeras eller hur 
tillgänglighet beaktas i översiktlig fysisk planering. Således finns ett behov av att bygga på 
kunskapen om hur det är möjligt att arbeta med fysisk tillgänglighet ur ett 
planeringsperspektiv.  
 
Arbetet med att ta fram lagen om enkelt avhjälpta hinder finns väl dokumenterat i statens 
offentliga utredningar och myndigheternas egen dokumentation. Där finns även ett flertal 
studier som beskriver arbetet med enkelt avhjälpta hinder på policynivå. Flera tidigare 
examensarbeten har skrivits om enkelt avhjälpta hinder. De flesta handlar om att gå ut och 
inventera specifika lokaler och ge åtgärdsförslag baserat på de krav som ställs i lagstiftningen, 
men det finns ett fåtal som berör hur olika aktörer har arbetat med enkelt avhjälpta hinder i 
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praktiken. Det har gjorts många vetenskapliga studier som beskriver barriärer och hur 
enskilda barriärer tas bort, men betydligt färre om hur barriärer planeras bort. 
 

* 
 

I nästa kapitel redogör jag för hur tillgänglighet historiskt har beaktats i svenska byggregler. 
Parallellt med genomgången av lagstiftningen beskriver jag vilka slutsatser ett antal 
funktionshinderpolitiska utredningar har dragit i frågan. Syftet med nästa kapitel är att svara 
på min studies första frågeställning: Varför finns en lagstiftning om enkelt avhjälpta hinder? 
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Kapitel 3: Historisk bakgrund och lagstiftningens utveckling 
 
Denna bakgrund beskriver den process som ledde fram till lagen om enkelt avhjälpta hinders 
implementerande 2001. Jag tar avstamp i slutet av 1700-talet för att kortfattat redogöra för hur 
synen på funktionsnedsättningar, och förutsättningar för personer med funktionsnedsättningar 
förändrats fram till det relativa handikappbegreppets introduktion och hur begreppet fysisk 
tillgänglighet etablerades i 1900-talets funktionshinderpolitiska utredningar. Jag redogör även 
för hur detta begrepps introduktion och etablering har speglats i 1900-talets 
bygglagstiftningar. 
  
Syftet med bakgrunden är dels att påvisa att flera av de krav som i dagens 
tillgänglighetslagstiftning anses vara retroaktiva i själva verket ofta har existerat i decennier, 
men framförallt att utreda varför en retroaktivt gällande tillgänglighetslag överhuvudtaget 
behövs när såväl begreppet tillgänglighet som väldigt specifika krav på tillgänglighet funnits 
under så lång tid. 
  
Följande funktionshinderspolitiska händelser och byggregler eller lagar kommer främst att 
behandlas i denna del: 
 
Lagar/byggregler Funktionshinderspolitiska utredningar/ 

dokument/händelser 
• 1946: Anvisningar till 

byggnadsstadgan (BABS) 
 

• 1947: Byggnadsstadgan 

• 1950: BABS 

• 1969: Byggnadsstadgan 

• 1960: BABS 

• 1967: Svensk Byggnorm (SBN) 

• 1975: SBN 

• 1980: SBN 

• 1987: Plan- och Bygglagen (PBL) 

• 1989: Nybyggnadsregler 

• 1994-2001: Boverkets byggregler 1-8 

• 2001: Paragraf om EAH i PBL 

• 2001-2012: BBR 9-19 

• 2003: HIN1 

• 2011: Ny PBL och HIN 

 

• 1964: SOU 1964:43 – Social 
omvårdnad av handikappade 
 

• 1972: HCK – Ett samhälle för alla 

• 1976: SOU 1976:20 – Kultur åt alla 

• 1981: Internationella handikappåret 

• 1982: SOU 1982:46- Sveriges 
handlingsprogram i handikappfrågor 
 

• 1993: SOU 1992:59: Ett samhälle för 
alla 
 

• 1993: FN:s standardregler 

• 2000: Från patient till medborgare – 
handlingsplan för handikappolitiken 
2000-2010 
 

• 2008: FN:s konvention om rättigheter 
för personer med funktions-
nedsättningar. 
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3.1 ’Handikapp’ och tillgänglighet fram till 1950-talet 
 
I detta avsnitt beskrivs kortfattat synen på ’handikapp’ och tillgänglighet och livet som 
’handikappad’ från 1700-talet till handikappbegreppets introduktion i Sverige på mitten av 
1900-talet.  

3.1.1 Fattigvård, klassificering och institutionalisering 
 
Under medeltiden var sysselsättningsgraden bland personer med funktionsnedsättningar 
förhållandevis hög. Många var ändå tvungna att förlita sig till tiggeri, vilket de som var 
fysiskt oförmögna hade lagstadgad rätt att göra fram till 1700-talet, eller ’välgörenhet’ i form 
av samhällets fattigvård (Olsson & Qvarsell 2000, Förhammar, 2004b).  Fattigvårdslagen 
1847 lagstadgade de utstöttas rätt till understöd. Kravet formulerades som en uppmaning till 
välgörenhet snarare än en rättighet: 
 

Hvarje socken å landet och hvarje stad skall lemna nödtorftig vård och försörjning åt 
sådana dess nödställda medlemmar, som, i anseende till bristande arbetsförmåga, 
vanförhet eller sjukdom äro urståndsatta att sig sjelfva försörja. 
(Kap. 28 §5; Sveriges kyrkolag af år 1686) 

 
”Nödtorftig vård och försörjning” kan låta som något som städer och socknar relativt enkelt 
borde kunna säkerställa, men fattigvården blev med tiden dyr i drift (Olsson & Qvarsell 
2000). Detta föranledde en intensiv debatt om vilka som var ”rätta” fattiga och därmed hade 
rätt till fattigvård, men ökade också intresset för att integrera fler personer med 
funktionsnedsättningar i arbetslivet. Detta, tillsammans med den medicinska vetenskapens 
diagnostiska landvinningar, var viktiga drivkrafter bakom de klassificeringar som 
karaktäriserar 1800-talets intresse för funktionsnedsättningar. Tidigare hade det mest 
konstaterats att visa var oförmögna att arbeta, nu blev det intressant att undersöka de 
åkommor som hindrade dem från arbete, och om det rentav var möjligt att bota dem från 
dessa hinder. 1800-talets pedagogiska insatser gick i stort ut på att hitta lämpliga 
yrkeskategorier till människor med specifika åkommor och att sedan lära upp dem inom dessa 
(ibid). De pedagogiska insatserna var till en början att betrakta som filantropi. Med tiden 
utvecklades de till ett välutbyggt system av olika typer av anstalter, vilka i varierande 
utsträckning finansierades av statliga medel (Bengtsson 2004, Förhammar 2004b). Så långt 
hade alltså utvecklingen inneburit att människor med åkommor diagnostiserades, flyttades till 
en anstalt med målet om återanpassning och integrering tillbaka till samhället.  

3.1.2 Socialpolitiska reformer och begreppet handikapp 
 
Anstalterna kunde säkert motiveras med någon form av rättighetstanke, det vill säga alla 
människors rätt till ett självständigt liv. Frågan är dock om anstalternas utbyggnad verkligen 
gav människor med funktionsnedsättningar möjlighet att leva ett självständigt liv. Under 
1800-talets andra hälft påbörjades flera politiska reformer med syfte att skapa verkliga 
möjligheter till ett självständigt liv. Att det skulle vara möjligt att ha något slags skydd, en 
försäkring, vid förvärvad funktionsnedsättning hade diskuterats tidigare, men förankrades 
först under 1800-talets andra hälft och implementerades i början av 1900-talet (Förhammar 
2004b). Med rättighetstanken bör även intresset för integration och att sudda ut rådande 
samhällsklasser nämnas. 1800-talets utbildningsanstalter kom att kraftigt kritiseras under 
1900-talet då de ansågs leda till segregering (Bengtsson 2004). Under främst andra hälften av 
1900-talet, då integration åter hade blivit nyckelordet för funktionshinderspolitiken, började 
de gamla anstalterna stängas ned. Någon gång i mitten av 1900-talet inhämtades ordet 
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handikapp från engelskans handicap (Förhammar 2004a). Detta innebar att tidigare 
individuella funktionsnedsättningar samlades inom ett och samma begrepp, ’handikapp’ blev 
benämning på en grupp människor. I SAOL 1973 definierades handikapp som en belastning 
orsakad av en skada.  

3.1.3 Tillgänglighet i bygglagstiftning före 1960-talet 
 
Fram till slutet av 1800-talet upprättades bygglagstiftningar främst i syfte att förebygga 
stadsbränder. Den tilltagande urbaniseringen fordrade dock ett mer omfattande regelverk än 
så. I 1874 års byggnadsstadga förmåddes städerna upprätta stadsplaner med tomtgränser. 
Under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet utökades stadsplanernas omfattning och 
de fungerade som underlag för beslut om vad markägare tilläts bygga (Boverket 2012). Till 
1947-års Byggnadsstadga tillkom krav på att upprätta övergripande regionplaner samt 
generalplaner för städer och mindre tätorter. Utöver övergripande beskrivningar av förfarande 
och rollfördelning vid upprättandet och implementerandet av sådana innehöll stadgan en del 
mycket specifika detaljkrav gällande byggnaders utformande. Dessa hade fortfarande främst 
med brandsäkerhet att göra. Detaljerade krav för andra säkerhetsaspekter återfanns i de 
anvisningar till Byggnadsstadgan (BABS) som började ges ut 1946 och sedan uppdaterades 
och omformades kontinuerligt (men under olika benämningar) fram till Plan- och bygglagens 
(PBL) implementerande. 
 
Den första versionen av BABS innehöll rekommendationer och krav gällande 
konstruktionstekniska frågor (exempelvis lastberäkningar, ventilationsdimensionering etc.). 
De anvisningar som närmast rörde tillgänglighet var måttföreskrifter för olika typrum. Dessa 
föreskrifter hade dock knappast tillgänglighet som bakomliggande motiv, utan användes 
snarare för att göra rummen möblerbara2.   

3.1.4 Tillgänglighet i 1959 års Byggnadsstadga och BABS 1960 
 
1959 antogs en ny byggnadsstadga i ett försök att göra Sveriges byggregler helt enhetliga. 
Stadgan avsåg dessutom decentralisera beslutsprocessen inom planering och bygg. 
Decentraliseringen genomfördes bland annat genom att upprätta enskilda byggnadsnämnder i 
varje kommun, vilka fick i uppgift att ta fram byggnadsplaner. Detta innebar i princip att 
Sveriges kommunala planmonopol var fött (Boverket 2012a). Själva utformandet av 
byggnadsstadgan behölls i princip identiskt med den tidigare utgåvan, även om sakinnehållet 
naturligtvis skiljde. Precis som tidigare innehöll lagen mest regler för övergripande planering 
och bygge, detaljkraven sparades till Byggnadsstyrelsens anvisningar. Varken i 
byggnadsstadgan eller i BABS fanns några specifika krav med baserade på tillgänglighet, 
återigen var säkerhet och möblerbarhet det främsta motivet till de måttföreskrifter som fanns. 
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3.2 1900-talets funktionshinderspolitiska utredningar och bygglagstiftning 1967-
2012 
 
I Sveriges handikappolitiska program Från patient till medborgare (Prop. 1999/2000:79) 
pekades främst två stora politiska utredningar ut som betydelsefulla för den handikappolitiska 
utvecklingen och det relativa handikappbegreppets etablering. Den första, Social omvårdnad 
av handikappade (SOU 1964:43), konstaterade bland annat att handikapperspektivet skulle 
beaktas i all form av samhällsplanering och beskrev hur ansvaret för att detta förverkligades 
skulle fördelas mellan staten, kommunerna och landstingen. Den andra utpekade utredningen, 
Handikapputredningen 1966-1976, är värd att granska noggrannare då den tar upp och ställer 
utförliga krav på fysisk tillgänglighet. 

3.2.1 Handikapputredningen 1966-1976: Kultur åt alla 
 
Handikapputredningen tillsattes 1966 delvis som ett sätt att följa upp de slutsatser och krav 
som ställts i 1958 års socialpolitiska utredning. Under ett drygt decennium arbetade 
utredningen fram krav och rekommendationer som bland annat ledde till införandet av 
färdtjänst-, bostadsanpassningsbidrag och införandet av handikappråd i kommuner och 
landsting (Proposition 1999/2000:79). Utredningens sista betänkande fick namnet Kultur åt 
alla (SOU 1976:20), och berörde framförallt hur kulturlivet skulle göras mer tillgängligt för 
medborgare med funktionsnedsättningar. Utredningen anslöt sig fullständigt till det 
miljörelativa handikappbegreppet och betonade behovet av att funktionshindersperspektivet 
genomsyrade alla samhällssektorer, exempelvis genom att konstatera att ”handikappfrågor 
berör alla samhällsområden” (SOU 1976:20, s. 55) 
 
Då utredningen utgick från det miljörelativa handikappbegreppet ställdes i den höga krav på 
ökad tillgänglighet i allmänhet och den fysiska tillgängligheten för personer med 
funktionsnedsättningar i synnerhet. Att handikappbegreppet skulle genomsyra alla 
samhällssektorer innebar att samhället måste göras fysiskt tillgängligt för alla dess invånare. 
Det övergripande kravet på fysisk tillgänglighet formulerades i förklaringen till begreppet 
normalisering: 
 

Handikappade skall leva som alla andra, de skall ha samma rättigheter, skyldigheter och 
möjligheter. Kravet är vittgående och riktar sig mot samhället. Samhället skall göras 
tillgängligt för handikappade. Då blir det tillgängligare för alla. (SOU 1976:20, s. 53) 

 
Tillgänglighet var följaktligen ett centralt ord i utredningen och i slutbetänkandet. För att 
normalisering skulle uppnås skulle den fysiska miljön göras tillgänglig för hela befolkningen. 
I utredningen konstaterades: 
  

För allmänheten avsedda lokaler skall vara tillgängliga för alla – annars är de inte 
allmänna lokaler. (SOU 1976:20, s. 156) 

 
Den tillgänglighetsparagraf som hade tillfogats 1959 års byggnadsstadga hade inneburit att 
den fysiska tillgängligheten hade förbättrats i nybyggda miljöer (SOU 1976:20). Utvecklingen 
ansågs lovande, men ett behov av att anpassa den äldre bebyggelsen till den nya standarden 
förelåg alltjämt. Utredningen föreslog därför att retroaktiva tillgänglighetskrav skulle införas i 
bygglagstiftningen. Förslaget hade debatterats redan i de utredningar som ledde fram till 
bland annat tillgänglighetsparagrafens införlivande i byggnadsstadgan (ibid). Åtgärden hade 
då konstaterats nödvändig men för kostsam att genomföra. Handikapputredningen ansåg dock 
tiden vara mogen för att ”systematiskt göra den befintliga miljön tillgänglig” (ibid, s. 158) 
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när dess slutbetänkande publicerades. Hur detta skulle genomföras beskrevs noggrant 
utredningens genomgång av tillgängliga lokaler och kan summeras i följande steg: 
 

1. Normer för tillgänglighet skulle upprättas 
2. Allmänna lokaler skulle inventeras, förslagsvis av de nyinstiftade handikappråden 
3. Resultatet av inventeringarna skulle leda till en plan där åtgärder beskrevs, 

prioriterades och tidsplanerades 
4. Åtgärderna skulle bekostas av de som ägde den specifika verksamheten som hade 

inventerats. 
 
Exakt vilka åtgärder som skulle vidtas exemplifierades i beskrivningen av tillgängliga lokaler, 
men någon egentlig redogörelse för hur omfattande krav som skulle ställas gavs inte. Dock 
konstaterades att vissa åtgärder kunde bli dyra att genomföra och att det därmed borde vara 
möjligt för näringsidkaren att söka statliga bidrag för sådana anpassningar (SOU 1976:20).  
 
I takt med att dessa handikapp och tillgänglighet utreddes politiskt hade landets 
handikapporganisationer börjat samarbeta i Handikappades Centralkommitté (HCK). De 
handikappolitiska utredningarna hade stor betydelse för tillgänglighetens växande betydelse i 
den politiska debatten, men det enskilt viktigaste dokumentet brukar anses vara HCK:s 
programförklaring Ett samhälle för alla från 1972. Där konstaterar HCK att: 
 

Handikapp är i stor utsträckning en följd av brister i samhället. Därför kan handikapp 
elimineras. Det gör man genom att förändra samhället. 
(HCK 1972, s.3) 

 
HCK:s tolkning av ’handikapp’ vann gehör politiskt och bidrog till att etablera det 
miljörelativa handikappbegreppet i Sverige. Utvecklingen kulminerade i utnämnandet av 
1981 till ”det internationella handikappåret”, vilket FN:s generalförsamling hade beslutat om i 
mitten av 1970-talet. I programförklaringen för handikappåret föreslog FN genomgående 
funktionshinderspolitiska åtgärder i samtliga dess medlemsländer (SOU 1982:46). Hur 
Sverige tolkade FN:s krav och ämnade genomföra dem utreddes av Beredningsgruppen för 
internationella handikappåret 1981 och publicerades i Handlingsprogram för 
handikappfrågor 1982 (SOU 1982:46). Detta handlingsprogram presenteras närmare i avsnitt 
2.2.4. 

3.2.2 Svensk byggnorm (SBN) 1967 
 
I mitten av 1960-talet utarbetades nya riktlinjer för byggande i Sverige. Till skillnad från de 
tidigare utgåvorna av BABS var målsättningen med Svensk Byggnorm (SBN) att utforma 
anvisningarna som funktionskrav snarare än tydliga detaljkrav3. I viss utsträckning behölls 
dock de äldre detaljkraven. 
 
Fysisk tillgänglighet gjorde sin entré i bygglagstiftningen i och med den första utgåvan av 
SBN. Fysisk tillgänglighet benämndes här endast tillgänglighet men avsåg i princip 
tillgänglighet för rullstolsburna personer. Övergripande ställdes krav på att hotell, skolor och 
vårdlokaler skulle vara ”funktionella” för personer med rörelsehinder. På vilket sätt de skulle 
vara funktionella exemplifierades sparsamt. Utöver funktionskraven fanns detaljkrav för 
hissars och toaletters ytmått och utformning, trappor och ledstängers utformning och behovet 
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av ramper och hur mycket de tillåts luta. Flera av kraven överensstämmer inte med vad som 
idag skulle betraktas som tillgängliga miljöer. Ett bra exempel på de lättvindiga kraven är 
formuleringen om hur utrymmen framför hissar skall utformas: 
 

[Det är] önskvärt med hänsyn till rörelsehindrade personer att förbindelse mellan hissen 
och det fria görs utan trappsteg. 
(SBN 1967, s. 402) 
 

Tillgänglighet används alltså som benämning på en lokals användbarhet för personer som 
förflyttar sig med rullstol i SBN 1967. Ett drygt decennium senare skulle tillgänglighet även 
innefatta användbarhet för personer med nedsatt orienteringsförmåga, varpå 
tillgänglighetslagstiftningen även kom att innefatta lokalers och platsers orienterbarhet. 
Sådana krav innebar rent praktiskt att specifika objekt eller målpunkter skulle förses med en 
särskilt utmärkande färgmarkering – en så kallad kontrastmarkering. Användbarhet för 
personer med nedsatt orienteringsförmåga var inte ett ämne för tillgänglighetslagstiftningen 
på 1960-talet, men krav som inte är helt olika 2000-talets krav på kontrastmarkeringar 
förekommer, exempelvis i trappor ”skall vilplanet särskilt markeras genom belysning, 
målning av väggar med avvikande färg” (SBN 1967, s. 408). 

3.2.3 Svensk byggnorm (SBN) 1975 & 1980 
 
I den andra versionen av SBN ökade antalet krav väsentligt. Här blev rekommendationer från 
1966 års Handikapputredning en del av regelverket. I byggnadsstadgan utökades 
tillgänglighetskraven till att även gälla arbetslokaler. Dessutom vidgades tillgänglighets-
begreppet till att omfatta personer med nedsatt orienteringsförmåga, vilket vid tidpunkten 
främst innebar personer med nedsatt syn och hörsel. I SBN tillkom flera krav på att förbättra 
byggnaders säkerhet för dessa. För tillgänglighet för personer som förflyttar sig med rullstol 
upprättades specifika ytmåttkrav gällande hissar, förflyttningsvägar och toaletter. Ingående 
krav på höjd- och sidledsmått upprättades för dörrar, trösklar, toalettinredning, ledstänger, 
manöverdon, kapphyllor och telefonhytter. Gränser för hur höga lutningar som fick 
förekomma i kommunikationsutrymmen inomhus och gångvägar utomhus samt vid entréer 
definierades. Föreskrifterna för ’handikapptoaletter’ utformades som ett antal olika typrum 
vars storlek varierade från 1.70 x 1.70 m (”utrymme för personer med god rörlighet i 
rullstol”) till 2.20 x 2.20 m (”utrymme för personer med låg rörlighet i rullstol, 
utomhusrullstol eller som behöver hjälp vid toalettbesök”) (SBN 1975, s. 342). 
 
Till SBN 1980 ställdes nya krav på tillgänglighet i bostadshus, men i övrigt gjordes få 
förändringar. Det stora politiska tryck på förbättrad tillgänglighet som handikappåret 1981 
innebar avspeglades alltså inte i byggreglerna. SBN fortsatte gälla till och med 1990, alltså tre 
år efter det att Plan- och bygglagen (PBL), i vilken tillgänglighetskraven byggts ut väsentligt 
gentemot den gamla Byggnadsstadgan, införts. 1989 hade dock SBN formellt ersatts av 
Nybyggnadsreglerna (NR). 

3.2.4 Handikappåret 1981: Sveriges handlingsprogram i handikappfrågor 
 
1979 tillsatte Sveriges regering en beredningsgrupp inför det internationella handikappåret 
1981. En viktig punkt i handikappårets program var FN:s förslag att ge deltagande stater i 
uppgift att ta fram nationella handlingsprogram för funktionshinderspolitiken, för att på så vis 
förlänga funktionshindersfrågans tid i det politiska rampljuset. I Sverige blev framtagandet av 
ett sådant program en lämplig uppgift för det nytillsatta beredningsrådet. 1982 publicerades 
rådets förslag till program för den funktionshinderspolitik som skulle bedrivas i Sverige på 
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1980-talet (SOU 1982:46). Precis som den tidigare handikapputredningen utgick 
beredningsgruppen från det miljörelativa handikappbegreppet och föreslog i linje med detta 
att funktionshinderspolitikens mål skulle vara att förhindra uppkomsten av ’handikapp’. 
’Handikapp’ kunde förebyggas på tre sätt: 
 

Handikapp motverkas på tre olika vägar. En väg syftar till att så långt som möjligt 
skapa förhållanden som skyddar människorna från skador eller sjukdomar. En andra 
väg avser åtgärder som för att bota eller rehabilitera där en skada eller sjukdom redan 
har inträffat. En tredje väg slutligen tar sikte på att utforma samhället på ett sådant sätt 
att människor med funktionsnedsättningar når full delaktighet och gemenskap i 
samhället. 
(SOU 1982:46, s. 21) 

 
Varje väg som motverkar ’handikapp’ beskrevs utförligt i rapportens olika avsnitt. Den tredje 
och sista vägen beskrev visserligen hur integrering, och ”normalisering” skulle uppnås i flera 
olika samhällsinstanser, exempelvis utbildning, arbete och kultur, men framförallt handlade 
den om fysisk tillgänglighet i samhällsplanering och byggande (ibid). 
 
Resultatet av 1966 års handikapputredning hade visat på en gradvis förbättring av 
tillgängligheten generellt, men ett kraftigt behov av en omfattande förbättring av det 
befintliga byggnadsbeståndet (SOU 1976:20). Samma slutsatser drogs i beredningsgruppens 
rapport sex år senare, där det även konstaterades att tillgänglighetsarbetet var en lång process 
som endast hade dragit igång under årtiondena innan handikappåret, och att det inte på något 
sätt var möjligt att ”under en tioårsperiod undanröja alla de hinder (…) som försvårar för 
människor med funktionsnedsättningar att nå full delaktighet och jämlikhet i samhället.” 
(SOU 1982:46, s. 4).  
 
Beredningsgruppen konstaterade att tillgänglighetsanpassningarna måste påskyndas och 
liksom 1966-års handikapputredning föreslogs skärpt bygglagstiftning för alla lokaler och 
platser dit allmänheten ägde tillträde (ibid). Rapporten pekade särskilt ut behovet av att ställa 
samma krav på gator, torg och parker som på vägar på tomtmark (vilket vid tidpunkten var de 
enda utemiljöerna i vilka tillgänglighetskrav fanns). Precis som handikapputredningen 
föreslogs också någon form av retroaktiva krav på befintliga miljöer. Den offentliga sektorn 
skulle gå i bräschen för utvecklingen, men för integreringen och normaliseringens skull var 
det också av särskild vikt att hårda krav även ställdes på privata aktörer, och att dessa även 
skulle finansiera anpassningen av de lokaler de tillhandahöll. Anpassningen i sig skulle ses 
som ”en självklar del av verksamheten” (ibid, s. 13) och därför också finansieras som en 
sådan.  
 
Till de mer praktiska kraven på fysisk tillgänglighet tillkom förslag om hur det faktiska 
anpassningsarbetet skulle organiseras. Liksom tidigare utredningar konstaterades vikten av 
funktionshinderrörelsens expertis, och beredningsgruppen föreslog ett ingående samarbete 
mellan dessa och kommunernas samhällsplanerare, förslagsvis genom att använda de nu 
etablerade läns- och kommunhandikappråden (LHR och KHR) som remissinstans vid 
planering och byggnation (ibid). Utöver de krav som ställts i Kultur åt alla (SOU 1976:20) 
pekade det funktionshinderspolitiska programmet på vikten av att tidigt säkerställa 
tillgänglighet i planprocessen. Samhällsplanerare råddes ta hjälp av den expertis 
handikappråden erbjöd, men politiker och tjänstemän ålades också att själva tillskansa sig 
nödvändig kunskap om funktionsnedsättningar för att tillgänglighet på ett naturligt sätt skulle 
kunna bli en del av arbetet (SOU 1982:46).  
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Den gällande bygglagstiftningens målkrav svarade till stor del mot de utförliga krav som 
ställdes i handlingsprogrammet. Bygglagstiftningen avsåg dock inte längre i samma 
utsträckning detaljstyra hur byggnader utformades, vilket i stort innebar att det var upp till de 
som beställde, designade och byggde nya miljöer att definiera vad en tillgänglig utformning 
innebar.  

3.2.5 Handikapputredningen 1989: Ett samhälle för alla 
 
Den nya Plan- och bygglagen (PBL) i kraft 1987. Det övergripande syftet med PBL var att 
förenkla plan- och byggprocessen, vilket bland annat togs i form genom att ge processens 
aktörer större handlingsfrihet samtidigt som det statliga inflytandet minskade. Den nya 
lagstiftningen definierade det övergripande målet, men gav plan- och byggprocessens aktörer 
i ansvar att tolka målbeskrivningen, hitta lämpliga medel för att uppnå den och att granska att 
målbeskrivningen hade uppfyllts. Flera detaljerade tillgänglighetskrav ersatts med 
funktionskrav i de nybyggnadsregler (NR) som 1989 tillfogades PBL. I 1989 års 
handikapputrednings slutbetänkande Ett samhälle för alla (SOU 1992:52) diskuterades bland 
annat hur den fysiska tillgängligheten påverkades av att PBL hade ersatt den gamla 
Byggnadsstadgan.  
 
I Ett samhälle för alla (SOU 1992:52) diskuterades den aktuella statusen på tillgänglighet i 
ungefär samma ordalag som i de rapporter som publicerats redan 20 år tidigare, till exempel i 
Kultur åt alla (SOU 1976:20). Nybyggda miljöers tillgänglighet var i regel acceptabel, även 
om stora brister fortsatte förekom (SOU 1992:52). I äldre miljöer var situationen mer 
problematisk, och framförallt det äldre bostadsbeståndet pekades ut som särskilt otillgängligt. 
Rapporten konstaterade dock att en stor del av de brister som förekom var av ”enklare” 
karaktär, det vill säga krävde mindre omfattande åtgärder för att bygga bort, exempelvis 
mindre nivåskillnader i gatumiljöer och felaktigt placerad och oanvändbar inredning. Precis 
som i tidigare rapporter belystes det faktum att begreppet tillgänglighet innefattade andra 
grupper än de med nedsatt rörelseförmåga, och att såväl nya som befintliga miljöer var 
mycket otillgängliga för personer med andra funktionsnedsättningar, i synnerhet personer 
med nedsatt orienteringsförmåga. Precis som handikapputredningen 1966 och i 1982-års 
funktionshinderspolitiska program föreslogs nya krav på anpassning av befintliga miljöer, 
men till skillnad från 1980-talets handlingsprogram ansågs det återigen vara möjligt att under 
en begränsad period komma till rätta med den bristfälliga tillgängligheten. 
Handikapputredningen 1989 föreslog att offentliga lokaler i befintliga byggnader borde kunna 
anpassas under en 15-årsperiod, medan en anpassning av gatumiljön skulle kunna vara 
genomförd på 10 år. 
  
I Sveriges handlingsprogram i handikappfrågor hade tre vägar till tillgänglighet utstakats. En 
av dessa hade gällt den fysiska tillgängligheten. I den nya handikapputredningen delades 
denna väg in i fyra faktorer som behövde förbättras för att fysisk tillgänglighet skulle 
realiseras (ibid): 
 

1. Kunskap och attityder hos beslutsfattare och tjänstemän i plan- och 
byggprocessen. 

2. Hur PBL tillämpades 
3. Formerna för planering och byggande, möjligheten för 

funktionshinderrörelsen att delta i processen. 
4. Hur högt ambitionsnivån för tillgänglighet sattes. 
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Den första punkten, kunskap och attityder, hade redan berörts i tidigare utredningar. Då 
förväntades politiker och tjänstemän själva tillskansa sig tillräcklig kunskap. I Ett samhälle 
för alla (SOU 1992:52) föreslogs istället att en bred informationskampanj riktade sig till 
bland annat dessa för att förbättra kunskaper och förändra attityder. Redan i Kultur åt alla 
(SOU 1976:20) påpekades att tillgänglighet, till skillnad från många säkerhetskrav, sågs som 
en anpassning för att gynna en mindre grupp människor. Denna attityd betraktades i Ett 
samhälle för alla (SOU 1992:52) som ett av tillgänglighetsarbetets mest centrala problem: 
 

Ett grundläggande problem för frågan (…) är att tillgänglighetskraven betraktas som 
något som tillkommer utöver det som är normalt. (SOU 1992:52, s. 176) 
 
Att uppfylla funktionshindrades behov skall inte vara en anpassning av ett 
normaltillstånd som är otillgängligt – utan det är normaltillståndet som skall vara 
tillgängligt och användbart även för funktionshindrade (…) Först då måste avsteg från 
det normala motiveras istället för att som hittills motivera varför lagstadgade krav 
måste uppfyllas. (SOU 1992:52, s. 177) 

 
Tillgängligt som normaltillstånd var alltså nu definitivt etablerat i Sveriges 
funktionshinderspolitik, Tre övergripande åtgärder föreslogs för att implementera 
’tillgänglighet som normaltillstånd’:  
 

1. En intensiv informations- och utbildningskampanj inom tillgänglighet, riktat 
till politiker, tjänstemän som allmänhet, skulle genomföras nationellt (SOU 
1992:52).  

2. Referensmaterial för tolkning och granskning av tillgänglighet skulle tas fram.4  
3. Tillgänglighet skulle inkorporeras i all utbildning av planerare och arkitekter. 

Därtill fordrades att tillgänglighet alltid beaktades i plan- och byggprocessen. 
  
I Kultur åt alla (SOU 1976:20) belystes vikten av att använda handikapprådens expertis i 
tillgänglighetsfrågor. Successivt hade nu alltså förslag och krav på att planerare och arkitekter 
också skulle vara experter i tillgänglighetsfrågor, samtidigt som allmänheten förväntades 
erhålla åtminstone grundläggande kunskaper i och med de informationskampanjer som skulle 
företas. I Ett samhälle för alla (SOU 1992:52) negligerades dock inte den expertis som lokala 
funktionshinderorganisationer besatt, och påpekade vikten av att engagera dessa vid all form 
av planering. Funktionshinderrörelsen skulle ges möjlighet att delta i plansamråd och fungera 
som remissinstans med möjlighet att överklaga planförslag och bygglovsansökningar. 

3.2.6 Nybyggnadsregler 1989-1994 
 
Nybyggnadsreglerna (NR) bifogades den nya Plan- och bygglagen och trädde i kraft 1989. 
NR formulerades som föreskrifter och allmänna råd, ett förtydligande från den tidigare 
benämningen anvisningar. I NR frångicks detaljstyrning ytterligare och ett antal detaljerade 
tillgänglighetskrav från SBN ersattes av funktionskrav, exempelvis hade ”rumskomplement” i 
1975 års version av SBN (”Telefon med manöverdelarna placerade 0,9 m över golv och som 
kan nås från rullstol godtas” SBN 1975, s. 332) ersatts med övergripande funktionskrav med 
stort tolkningsutrymme i NR (”Utrustningen i lokalerna bör vara handikappanpassad”, NR 
1989, s. 3). 
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I NR var det alltså i det här fallet upp till den som utformade och byggde lokalerna att ta reda 
på vad ”handikappanpassad utrustning” innebar. Endast i vissa fall gavs råd om vad 
tillgängliga lokaler innebar, och då ofta i form av en hänvisning till svensk eller europeisk 
standard. Som konstaterats i Ett samhälle för alla (SOU 1992:52) innebar detta att de 
förbättringar som i relativt hög takt genomförts för den fysiska tillgängligheten efter 1975 års 
byggnorm riskerade stanna av. Således kom 1990-talet att fokusera på att informera och 
utbilda aktörer i plan- och byggprocessen i tillgänglighetsfrågor för att ge dessa en rimlig 
möjlighet att tolka funktionskraven. 

3.2.7 Internationell funktionshinderspolitisk utveckling från 1950- till 1990-talet 
 
Utvecklingen som ovan exemplifierats i genomgången av några enskilda utredningar var inte 
en isolerad svensk företeelse. Det miljörelaterade handikappbegreppet hade sedan mitten av 
1900-talet etablerats i ett flertal länder, inte minst i och med FN:s handikappår och 
efterföljande handikappårtionde. Lärdomarna som dragits under arbetet med 
handikappårtiondet mynnade i början av 1990-talet ut i att FN tog fram specifika 
”standardregler” för att säkerställa mänskliga rättigheter för personer med 
funktionsnedsättningar. Totalt togs 22 standardregler fram. Av dessa berörde regel 5 
tillgänglighet – såväl fysisk tillgänglighet (5a) som tillgänglig kommunikation (5b). De fyra 
delregler som berör fysisk tillgänglighet är slående lika det Ett samhälle för alla (SOU 
1992:52) kom fram till skulle vara de viktigaste faktorerna att fokusera på för att skapa 
tillgängliga miljöer (FN 1993, s. 17). Följande fyra delregler utgjorde regel 5a: 
 
 1. Hinder för tillgängligheten skall undanröjas 
 2. De som ansvarar för miljöers utformning skall utbildas i tillgänglighet 
 3. Tillgänglighetskrav skall ställas vid nybyggnad 

4. Funktionshinderrörelsen skall involveras i stadsplanering och framtagning av 
tillgänglighetsriktlinjer. 
 

FN antog standardreglerna 1993. Dessa var endast ”moraliskt” bindande men innebar att 
Sverige, som hade varit en av drivkrafterna bakom dess framtagande, var tvunget att se till att 
den första regeln uppfylldes. Detta hade ju som bekant diskuterats i handikapputredningar 
sedan 1960-talet. Under 1990-talet intensifierades således arbetet med att ta fram ett lämpligt 
juridiskt medel för att definiera och undanröja dessa hinder, vilket slutligen ledde till ”Enkelt 
avhjälpta hinders” införlivande i plan- och bygglagstiftningen 2001. Värt att notera är att 
Sverige, trots sin delaktighet i utvecklandet av FN: standardregler, i ett internationellt 
perspektiv knappast gick i bräschen för tillgänglighetslagstiftning. Som ett gott exempel kan 
nämnas USA som redan 1990 hade lagstadgat bristande tillgänglighet som en 
skadeståndsgrundande diskriminering mot personer med funktionsnedsättningar i American 
Disability Act (ADA) (Proposition 1999/2000:79).  

3.2.8 Från patient till medborgare och FN-konventionen 
 
Vid tiden för FN:s standardreglers antagande hade Sverige utvecklat verktyg för att 
någorlunda säkerställa att tre av delreglerna i regel 5 uppfylldes. Samtliga utredningar som 
redogjorts för ovan konstaterade att tillgängligheten blev successivt, om än långsamt, bättre 
vid främst nybyggen. Alltså fanns en habil lagstiftning för att säkra tillgänglighet vid 
nybyggnad. Delregel 3 var således uppfylld, och då Sveriges bygglagstiftning vid tidpunkten 
främst ställde funktionskrav för tillgänglighet, vilket fordrade att kunskap och därmed att viss 
utbildning om funktionsnedsättningar och tillgänglighet fanns hos de flesta aktörer i plan- och 
byggprocessen, är det rimligt att hävda att det åtminstone fanns incitament för att säkerställa 
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att även den andra delregeln efterföljdes. Med etablerandet av läns- och 
kommunhandikappråd under 1970-talet fanns även en struktur som gjorde det möjligt att 
säkra det fjärde kravet. Bara det första kravet, att undanröja hinder för tillgängligheten, 
återstod. 
  
Samtliga tidigare utredningar hade konstaterat att tillgängligheten i äldre miljöer brast 
väsentligt. Samma slutsats kom även Handikappombudsmannen fram till i sin rapport till 
regeringen 1998. Där konstaterades att Sveriges byggda miljö fortfarande inte på långa vägar 
var fri från hinder för tillgängligheten oh att fysisk tillgänglighet var den med bred marginal 
vanligaste anledningen till anmälningar hos myndigheten (Claesson Wästberg, I. 1998). 
Därtill påpekades att lagstadgade tillgänglighetskrav i princip endast berörde nya byggnader, 
vilket innebar ett stort problem då en överväldigande majoritet av Sveriges byggda miljö 
tillkommit under tider då kraven på fysisk tillgänglighet var lägre eller till och med 
obefintliga.  
 
Liksom tidigare handikapputredningar hade Handikappombudsmannen gett regeringen 
rekommendationen att instifta en lag om att åtgärda enkelt avhjälpta hinder i samtliga av dess 
tidigare rapporter (Claesson Wästberg, I. 1998). Samma slutsats drogs i 1990-talets Plan- och 
byggutredning, vilken kom fram till att mindre åtgärder för att förbättra den fysiska 
tillgängligheten borde kunna vara genomförda vid millennieskiftet (Prop. 1994/95:230, s. 91). 
Plan- och byggutredningens rekommendation såg ut att slutligen leda till att den nya lagen 
kom till stånd, men i sista stund stoppades den då finansdepartementet underkände 
utredningen av en sådan lags ekonomiska konsekvenser, något som utredningens 
remissinstanser redan ifrågasatt (Pihlblad, A. 1995, Sundling, M. 1995). Boverket hade å 
andra sidan i sin rapport ”Tillgänglighet i den offentliga miljön” i mitten av 90-talet dragit 
slutsatsen att en stor del av de åtgärder som krävdes kunde genomföras till en relativt liten 
kostnad, särskilt om de planerades noga (Boverket 2001).  Flera utredningar pekade i vilket 
fall definitivt på behovet av retroaktiva krav på att åtgärda hinder för tillgängligheten, men det 
skulle dröja till efter riksdagsvalet 1998 innan någon ny lagparagraf kom till stånd. I 
regeringsförklaringen 1999 konstaterades att ”hinder för funktionshindrades rätt att delta fullt 
ut i samhället skall rivas” (Regeringen 1999). Hur detta skulle ske förklarades i regeringens 
handlingsplan för funktionshinderspolitiken 2000-2010, Från patient till medborgare (Prop. 
1999/2000:79), där tre fokusområden för funktionshinderspolitiska åtgärder pekades ut: 
 

1. Handikapperspektivet skall genomsyra alla samhällssektorer 
2. Ett tillgängligt samhälle skall skapas 
3. Bemötandet skall förbättras 

 (Proposition 1999/2000:79, s. 1) 
 
Dessa områden pekades specifikt ut då de ansågs särskilt viktiga för att skapa det ”samhälle 
för alla” HCK hade efterfrågat nästan trettio år tidigare. Samtidigt noterades dessutom att det 
fanns allvarliga brister inom samtliga tre områden. Att ’handikapperspektivet’ skulle 
genomsyra alla samhällssektorer hade påpekats redan i tidigare utredningar och var i princip 
en förutsättning för att tillgängligheten och bemötandet skulle förbättras. Rent praktiskt 
innebar det att alla aspekter av samhället, utbildning, arbete, sjukvård och så vidare, skall 
erbjuda samma deltagandemöjlighet för alla samhällets invånare. ’Handikapperspektivet’ 
skulle alltså vara normgivande och aldrig ses som ett tilläggskrav, eller ”anpassning”. 
Propositionen föreslog att statliga myndigheter skulle leda utvecklingen, bland annat genom 
att uppfylla målsättningen för fokusområde två och göra dess lokaler och information fullt 
tillgänglig under en femårsperiod (Prop. 1999/2000:79). Propositionens krav var dock att alla 
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enkelt åtgärdade hinder för tillgängligheten skulle vara undanröjda tio år efter dess antagande, 
det vill säga 2010. 
 
2009 ratificerade Sverige FN:s Konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättningar. Konventionen arbetades fram i början av 2000-talet i syfte att 
säkerställa att personer med funktionsnedsättningar äger tillgång till de mänskliga 
rättigheterna (DS 2008:23). I den del som berörde tillgänglighet konstaterades att Sverige 
ännu inte uppfyllde de målsättningar FN hade satt, men att den gällande lagstiftningen till stor 
del på sikt skulle leda till att målen uppfylldes (ibid). 

3.2.9 Enkelt avhjälpta hinder 
 
1988 års Handikapputredning och 1992 års Plan- och byggutredning föreslog båda retroaktiva 
krav på att förbättra tillgängligheten i offentliga miljöer. Båda utredningarna konstaterades att 
undanröjandet av hinder för tillgängligheten i stor utsträckning kunde genomföras till en 
relativt låg kostnad, vilket 1995 års rapport från Boverket om tillgänglighet i offentliga 
lokaler och platser styrkte. Fortfarande rådde dock, vilket hade påpekats i remissyttranden, en 
oklarhet i exakt hur mycket kostanden för ett ”enkelt” hinders åtgärdande fick uppgå till. När 
beslut hade tagits om att införa paragrafen om i PBL vände sig regeringen återigen till 
Boverket med uppdraget att till fullo definiera EAH, vilket gjordes i rapporten 
Tillgängligheten till och i sådana lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna 
platser från 2001. Där listades ett antal faktiska hinder upp, vilka noterats som särskilt 
förekommande i arbetet med 90-talets rapport, och en uppskattad kostnad för att åtgärda vart 
och ett av hindren redovisades. En brasklapp som försvårade definitionen av ett enkelt 
avhjälpt hinder lades dock in – bedömningen var beroende inte bara av själva åtgärdens 
faktiska kostnad, utan också de ekonomiska medel den som ålades att åtgärda besatt 
(Boverket 2001). Liksom i den amerikanska tillgänglighetslagstiftningen förväntades alltså 
exempelvis offentlig sektor eller stora fastighetsägare upprätthålla en högre 
tillgänglighetsstandard än små lokala näringsidkare. 
 
Detta innebar att lagstiftningen preciserats – det var nu tämligen klart vad enkelt avhjälpta 
hinder utgjordes av, i vilka lokaler eller platser de förekom och vem som ålades att åtgärda 
dem – och nu återstod bara att ta fram ett vägledande dokument för det fortsatta arbetet. 
Boverkets första utkast till ett sådant färdigställdes 2001 och möttes överlag med välmenande 
kritik från berörda aktörer och remissinstanser. Vissa röster, främst från 
funktionshinderrörelsen, menade dock att utkastet saknade tillräckligt detaljerade krav 
(Boverket 2001). Oroande var också att inga ”straff” väntade den myndighet eller verksamhet 
som av olika anledningar inte skulle komma att uppfylla kraven (Karlsson, B. 2000).  

3.2.10 Boverkets byggregler (BBR) 1-19, 1994-2012 
 
Den första versionen av BBR utkom 1994 och tillgänglighetskraven skiljde sig där inte 
väsentligt från de som ställdes i NR. Krav på tillgänglighet och användbarhet formulerades 
återigen oftast som funktionskrav, medan detaljkrav i viss mån användes när föreskrifterna 
gällde frågor om en byggnads säkerhet (exempelvis skydd mot fall och sammanstötning). 
BBR uppdaterades vid sju tillfällen innan paragrafen om enkelt avhjälpta hinder skrevs in i 
PBL 2001, men ingen av dessa ändringar berörde kraven på fysisk tillgänglighet. 
 
Paragrafen om enkelt avhjälpta hinder antogs i PBL 2001, men det dröjde till 2003 innan 
Boverket gav ut råd och föreskrifter till paragrafen. Boverkets allmänna råd och föreskrifter 
fick benämningen HIN, och textmassan behölls till stor del från det utkast som tagits fram 
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2001. 2004 tillkom ALM som utgjorde ytterligare råd och föreskrifter om tillgänglighet på 
allmänna platser. Tillgänglighetskraven i BBR ändrades inte under dessa år - HIN och ALM 
skulle inte inkluderas i BBR förrän i den femtonde utgåvan år 2008. Införlivandet av HIN och 
ALM i BBR15 innebar att antalet ställda krav och råd i princip fördubblades.  

3.3 Sammanfattning historisk bakgrund och lagstiftningens framväxt 
 
Ovan har jag redogjort för processen som har introducerat tillgänglighetsbegreppet och så 
småningom förändrat begreppet från att innebära ett särkrav eller anpassning till en norm. På 
medeltiden var personer med funktionsnedsättningar ”enskilda olyckliga”, där 
funktionsnedsättningen i sig till och med kunde betraktas vara ett ”Guds straff”. Under 1800-
talet började gruppen ses mer som en förbisedd resurs (och samtidigt dyr kostnad att 
underhålla), vilket tillsammans med enskilda pionjärer inom specialskolorna föranledde 
försöken att ”normalisera” individen genom att anpassa den till samhällets utformning. Under 
1900-talet växte det relativa handikappbegreppet och rättighetstanken fram, vilket på sikt 
introducerade tillgänglighetsbegreppet och tanken att det snarare kunde vara samhället som 
var felkonstruerat, vilket nu definitivt mynnat ut i etableringen av universell/hinderfri design, 
det vill säga, att tillverka produkter som från början är användbara för alla, oavsett eventuella 
funktionsnedsättningar. 
 
Förändringen i synen på funktionsnedsättning och tillgänglighet speglas i den svenska 
bygglagstiftningen. Under 1800-talet och den första halvan av 1900-talet existerade inget 
tillgänglighetsbegrepp, varför även lagstiftningen saknar föreskrifter om fysisk tillgänglighet. 
De få krav från den äldre lagstiftningen som idag skulle kunna klassas som 
tillgänglighetsgrundade har tillkommit i annat syfte, det vill säga den utformningen som 
föreskrivs gynnar hela befolkningen, oavsett eventuella funktionsnedsättningar. 1960- och 
framförallt 1970-talets byggregler, det vill säga SBN, har många krav med avsikt på att 
förbättra den fysiska tillgängligheten, vilket kan spåras till 1960- och 1970-talets intensiva 
rättighetsdebatt och etablering av det miljörelativa handikappbegreppet. Kraven i SBN är 
detaljerade och ”tekniska”, det vill säga de är mestadels måttkrav baserade på rullstolsmått. 
Under slutet av 1970-talet och fram till början av 2000-talet försvinner de detaljerade 
tillgänglighetskraven till viss del från byggreglerna och ersätts istället med funktionskrav. Det 
skall nu vara upp till arkitekten, byggherren eller hantverkaren att definiera tillgänglighet. I 
början av 1990-talet arbetades FN:s ambitiösa standardregler fram. I Sverige visade sig 
tillgängligheten vara så bristfällig att retroaktiva krav fick införas, vilket redan i decennier 
diskuterats i funktionshinderspolitiska utredningar, framförallt sedan det visat sig att även nya 
miljöer ofta låg långt under satta tillgänglighetsnormer. Utformandet av de retroaktiva kraven, 
det vill säga en tillbakagång till och en kraftig utbyggnad av 1970-talets detaljkrav, kan i viss 
mån tolkas som ett indirekt erkännande att den höga kunskapsnivå som fordras för att 
funktionskraven skall göra någon skillnad för tillgängligheten inte uppnåtts trots närmare 
femtio år av politisk strävan.  
!

,!

!
I detta kapitel har redogjorts för processen som ledde fram till att de retroaktiva kraven 
infördes i PBL och BBR. I nästa kapitel undersöks hur mycket som skiljer de ’nya’ 
föreskrifterna och råden från vad som har föreskrivits i äldre byggregler. Dessutom studeras 
hur myndigheter har rekommenderat att arbetet med EAH skall genomföras, och hur arbetet i 
praktiken har fungerat 
!
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Kapitel 4: Enkelt avhjälpta hinder 
 
Begreppet enkelt avhjälpta (åtgärdade) hinder (EAH) har figurerat i 
funktionshinderspolitiska utredningar i nästan ett halvt sekel och nästan lika länge i plan- och 
byggutredningar. I äldre utredningar har dock ingen riktig definition för vad EAH är getts, 
snarare har exemplifierats vad ett EAH kan vara. Samma sak gäller i lagen om EAH. Ett fåtal 
prejudicerande rättsfall finns – exempelvis om automatiska dörröppnare vid entréer (Boverket 
2010c) – men lagen är formulerad så att det är upp till verksamhetens ägare att bedöma om 
hindret är enkelt åtgärdat eller inte. Flera verktyg för denna bedömning finns, exempelvis de 
allmänna råd som Boverket har gett ut i HIN (Boverkets föreskrifter och allmänna råd om 
undanröjande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på 
allmänna platser). 
 
Detta avsnitt består av två delar. Del 1 redogör i kortfattad textform för vad som exemplifieras 
som EAH i HIN. Dessutom görs en jämförelse mellan de föreskrifter och rekommendationer 
som ställs i EAH och de krav som ställdes på fysisk tillgänglighet i de äldre byggregler som 
redovisats i kapitel 2. Syftet med den första delen är att visa hur tillgänglighetskraven 
tillkommit, förändrats och försvunnit för att sedan återkomma i 1900- och 2000-talets 
bygglagstiftning. Precis som i BBR är föreskrifterna i HIN ofta utformade som övergripande 
funktionskrav, som sedan exemplifieras i de allmänna råden. De allmänna råden är inte 
juridiskt bindande, men används här i jämförelsen med äldre byggregler. Del ett avslutas med 
en rangordning av hur, när och varför tillgänglighetsföreskrifter har tillkommit. 
 
Del 2 beskriver kortfattat två av nyckelfaktorer för tillgänglighet i den byggda miljön – 
långsiktig planering och ekonomiska incitament för privata aktörer. Hur planprocessen kan 
användas för att stärka tillgängligheten och hur både den offentliga och privata sektorn kan 
göra ekonomisk avkastning på tillgänglighet diskuteras. Därtill redovisas hur de myndigheter 
som är närmast ansvariga för EAH, främst Boverket och Handisam, har föreslagit att arbetet 
med EAH skall fortlöpa. Dessutom ges exempel på hur arbetet faktiskt har organiserats. Svar 
på fem övergripande frågor söks i del 2:  
 

1. Vilka ekonomiska konsekvenser kan arbetet med EAH innebära för en 
kommun eller en privat aktör? 

2. Hur kan tillgänglighet integreras i planprocessens olika steg? 
3. Vilka övergripande strategier ska kommunen använda sig av vid arbete med 

EAH? 
4. Hur ska EAH definieras och inventeras? 
5. Hur ska EAH åtgärdas och dokumenteras? 

 
!

!

!

!

!

 
!

!

!
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4.1 Jämförelse HIN2 och äldre lagstiftning 
 
Den senaste versionen av lagen om enkelt avhjälpta hinder (EAH) benämns HIN2 i Boverkets 
författningssamling. Dokumentet HIN2 utgörs av föreskrifter och allmänna råd som utarbetats 
av Boverket på uppdrag av regeringen. Skillnaden mellan föreskrifter och allmänna råd är att 
de förstnämnda är juridiskt bindande, och i regel formulerade ”skall”, medan de allmänna 
råden är icke-bindande rekommendationer, vanligtvis formulerade ”bör” (DS 1998:43).  

 
Kraven i HIN gäller i lokaler/platser dit allmänheten har tillträde – exempelvis gator, torg, 
bibliotek, butiker, skolor och sjukhus. Inom byggnader kan vissa utrymmen betraktas som 
allmänna och andra inte – exempelvis i skolor ses i regel en aula och en idrottshall som ett 
allmänt utrymme, medan en lektionssal eller ett fikarum bedöms vara en arbetslokal och då 
exkluderad från HIN (Boverket 2001). HIN:s föreskrifter utgörs av 18 paragrafer, till vilka 
allmänna råd och rekommendationer tillkommer. De krav som föreskrivs kan delas in i fem 
delområden (Boverket 2001): 
 

1. Fysiska barriärer 
2. Konstrastmarkeringar 
3. Belysning 
4. Skyltning 
5. Övriga hinder 

 

4.1.1 Fysiska barriärer: Krav i HIN2 och jämförelse med äldre byggregler 
 
Fysiska barriärer omfattar nästan uteslutande de brister som hindrar tillgängligheten och 
användbarheten för personer med nedsatt rörelseförmåga. Exempel på sådana brister kan vara: 
 

R Trösklar vid entréer och passagedörrar,  
R Avsaknad av dörröppningsautomatik  
R Felaktigt placerade manöverdon  
R Felaktigt placerad inredning.   

 
Fysiska barriärer är det område inom vilket flest åtgärder krävs enligt HIN2, sex av arton 
paragrafer faller inom ramen för området. Nedan görs en jämförelse mellan vad som 
rekommenderas i HIN2:s allmänna råd och vad som krävdes i äldre byggregler. Totalt nämns 
i HIN2 ett femtiotal åtgärder inom området, men flera av dessa är svåra att direkt jämföra med 
äldre byggregler då de utformas som väldigt övergripande funktionskrav. Av de femtiotalet 
åtgärder har 29 valts ut, vilkas formulering möjliggör jämförelse med äldre byggregler. Bland 
byggreglerna har BABS 1960, SBN 1967 och 1975, NR 1990 samt BBR1 och BBR15 valts ut 
då tillgänglighetskraven i dessa förändrades väsentligt i jämförelse med föregående regler.  
 
 Antal krav Detaljkrav Funktionskrav Samma krav Annat krav Inget krav 
BABS 1960 0 0 0 0 0 29 
SBN 1967 5 3 2 3 2 24 
SBN 1975 13 11 2 6 7 16 
NR 1990 9 5 4 8 1 20 
BBR1 11 4 7 8 3 18 
BBR15 20 11 9 19 1 9 
EAH 29 13 16    
Figur 2: Jämförelse av tillgänglighetskrav i EAH och äldre byggregler 
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I figur 2 visas hur många av dessa 29 krav och rekommendationer som på något sätt beaktas i 
äldre byggregler. Vidare undersöks hur många av de krav som ställts i äldre regler som är 
identiska med vad som idag föreskrivs och hur många krav som avviker. Dessutom undersöks 
hur många föreskrifter och råd som utformas som detalj- respektive funktionskrav.  
 
Detaljerade krav på att förhindra fysiska barriärer vid nybyggen tillkom alltså i SBN i mitten 
av 1960-talet och byggdes sedan ut väsentligt i SBN 1975. Från och med NR 1990 började 
kraven successivt ersättas med hänvisningar till svensk standard eller i vissa fall endast med 
funktionskrav. In på 1990-talet användes tillgänglighetsföreskrifter som till stor del utarbetats 
på 1960- och 70-talet. Först några år efter EAH:s implementering utbyggdes 
tillgänglighetskraven på nytt. Värt att notera är att flera krav i 1970-talets bygglagstiftning är 
identisk med vad som föreskrivs i EAH (och alltså därmed utgör en vanlig brist i byggda 
miljöer). Likheten i EAH och 1970-talets byggregler indikerar att mycket av de som byggdes 
under 1970- och 1980-talet inte uppfyllde gällande byggregler. 

4.1.2 Kontrastmarkeringar: Krav i HIN2 och jämförelse med äldre byggregler 
 
Krav på kontrastmarkeringar för att förenkla orientering och förebygga skaderisk är det näst 
vanligaste området i HIN. Området berörs i 5 av 18 paragrafer. Typiska åtgärder är:  
 

• Att i ljushet och färg kontrastmarkera det första och sista steget i en trappa,  
• Att i ljushet och färg kontrastmarkera dörrkarm och dörrfoder mot omgivande ytor 
• Att förse oskyddade glasrutor med en mot bakgrunden i ljushet och färg 

kontrasterande markering.  
 
Kontrastmarkering innebär idag att skillnaden i ljushet mellan det som markeras och 
omgivningen skall vara minst 0.40 enheter enligt NCS ljushetsskala. I äldre byggregler finns 
ingen definition på exakt vad en kontrastmarkering innebär, mer än att färgen på det som 
markeras skall avvika från omgivande ytor. Kontrastmarkeringskraven är således aldrig 
identiska i EAH och äldre byggregler i och med att kontrast inte var mätbart i tidigare regler.  
Figur 3 jämför de utrymmen/föremål som förväntas kontrastmarkeras i EAH med kraven i 
äldre byggregler. Totalt jämförs 19 krav från EAH med äldre byggregler. Kraven delas upp i 
”Säkerhet” och ”Orientering” beroende på i vilket syfte markeringen görs. 
 

 
 Antal krav Säkerhet Orientering 

BABS 1960 0 0 0 
SBN 1967 1 1 0 
SBN 1975 3 2 1 
NR 1990 3 3 0 

BBR1 4 3 1 
BBR15 15 4 11 
EAH 19 6 13 

Figur 3: Jämförelse av tillgänglighetskrav i EAH och äldre byggregler 
 
”Tillgänglighet för personer med nedsatt orienteringsförmåga” tillkom någon gång under 
1970-talet och riktade sig då främst till personer med nedsatt synförmåga. Det bakomliggande 
motivet till de äldsta kraven var säkerhet, vilket innebar att exempelvis nödutgångar, oskyddat 
glas och utskjutande byggnadsdelar skulle markeras. I och med EAH tillkom ett stort antal 
krav på att förbättra orienterbarheten inom byggnader och på platser, något som i princip inte 
berörts i byggregler under 1970-, 80- och 90-talet. 
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4.1.3 Belysning: Krav i HIN2 och jämförelse med äldre byggregler 
 
Belysningskraven i HIN är mindre utvecklade än de krav som ställs på kontrastmarkeringar 
och undanröjande av fysiska barriärer. Två övergripande krav ställs på belysning i HIN: den 
skall vara jämn och bländfri. Inom bländfri belysning faller det tredje kravet: bländande 
dagsljusinsläpp skall kunna skärmas av. Figur 4 visar i vilka byggregler liknande 
belysningskrav förekommit. 
 

 Ojämn belysning Bländande belysning Bländande dagsljus 
BABS 1960 0 0 0 
SBN 1967 0 0 0 
SBN 1975 0 0 0 
NR 1990 0 0 0 
BBR1 1 0 0 
BBR15 1 1 1 
EAH 1 1 1 

Figur 4: Jämförelse av tillgänglighetskrav i EAH och äldre byggregler 
 
Att ställa direkta belysningskrav för förbättrad tillgänglighet är relativt nytt i 
bygglagstiftningen. Regler tillkom först i Boverkets byggregler 1993, och handlade då endast 
om att skapa en jämn belysning. I och med arbetet med enkelt avhjälpta hinder har frågan 
lyfts avsevärt, inte minst med tanke på att belysningen är en av de absolut viktigaste 
faktorerna att lyfta fram för att en byggnads orienterbarhet för en person med nedsatt 
synförmåga skall kunna förbättras. 

4.1.4 Skyltning: Krav i HIN2 och jämförelse med äldre byggregler 
 
Precis som belysning är skyltning ett område som i princip inte berördes i äldre byggregler, 
och liksom belysning är en väl fungerande skyltning en förutsättning för att byggnader skall 
kunna göras orienterbara. Föreskrifter för skyltars placering i höjd, placering i rum och 
textstorlek tillkom först i Boverkets byggregler 1993. Kraven byggdes ut väsentligt i EAH, 
där skyltars läsbarhet för blinda och synsvaga beaktades – exempelvis förväntas skyltar som 
läses på nära håll vara taktila och större orienteringsskyltar förses med kompletterande talad 
information. 

4.1.5 Övriga hinder: Krav i HIN2 och jämförelse med äldre byggregler 
 
Krav som faller utanför de kategorier som ovan beskrivits innefattar främst tillgänglighet för 
personer med nedsatt hörsel. Kraven i HIN2 är utformade som: 
 

R Funktionskrav: exempelvis att en lokals akustik skall förbättras 
R Detaljkrav: krav på teleslingor och andra ljudförstärkande åtgärder i 

diverse lokaler, krav på optiska larm och signalsystem 
 
I byggreglerna har krav på ljudmiljö och installation av teleslingor och liknande förekommit i 
äldre versioner, medan krav på optiska larm och signalsystem tillkommit först i Boverkets 
byggregler. 
 
 
 
 



! ##!

4.1.6 Sammanfattning jämförelse 
 
Jämförelsen ovan visar att många av de krav som finns i HIN2 förekommit i 
bygglagstiftningen ända sedan 1960- och 1970-talet, framförallt krav som förbättrar 
tillgängligheten för personer som förflyttar sig med rullstol. Krav i syfte att förbättra en 
byggnads orienterbarhet är ett nyare fenomen som i stor utsträckning har tillkommit först i 
och med arbetet med EAH. Sammanfattningsvis kan en principiell ordning för vilken typ av 
tillgänglighetskrav som har tillkommit, och av vilken anledning kraven har tillkommit, 
konstateras. De äldsta kraven kan idag klassificeras som tillgänglighetskrav, men togs inte 
fram primärt för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättningar. 
Exempel på sådana krav är förbättrad akustik i lokaler och utmärkning av nödutgångar. De 
första regelrätta tillgänglighetskraven som tillkom hade främst i syfte att förbättra 
användbarhet, tillgänglighet och säkerhet för personer som förflyttar sig med rullstol. Dessa 
krav tillkom i slutet av 1960-talet och byggdes ut till och med mitten av 1970-talet. Exempel 
på sådana krav är maxlutningar på ramper, ytmått i hissar och automatiska dörröppnare. 
Under 1970-talet inkluderades tillgänglighet för personer med nedsatt synförmåga i 
byggreglerna. De krav som ställdes hade främst i syfte att förbättra byggnaders säkerhet. 
Exempel på sådana krav är varningsmarkeringar i glas och trappor. I och med EAH har 
slutligen föreskrifter som syftar till att förbättra tillgänglighet för personer med olika typer av 
nedsatt orienteringsförmåga tillfogats byggreglerna. Exempel på sådana åtgärder är 
kontrastmarkering av ledstråk, toalettinredning och tydliga riktlinjer för hur skyltar skall 
utformas. 
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4.2 Kommuners tillgänglighetsarbete och EAH-projekts struktur 
 
HIN1 utkom år 2003 och utgjorde en utförlig beskrivning av vad som innefattades i PBL:s 
lagparagraf om EAH. Av den ursprungliga tioårsperiod som hade beräknats tillräcklig för att 
undanröja alla hinder återstod knappt sju år. Tidningsartiklar från tidpunkten gör emellertid 
gällande att mycket få myndigheter, kommuner, landsting och fastighetsägare hade kommit 
igång med arbetet. I förarbetet till enkelt avhjälpta hinder diskuterades goda exempel på hur 
arbetet med EAH skulle kunna genomföras, men det fanns uppenbarligen få sådana två år 
efter lagparagrafens tillkomst. Redan under 1990-talets förarbete till Från patient till 
medborgare (Prop. 1999/2000:79) hade det konstaterats finnas ett behov av att inrätta ett slags 
tillgänglighetscentra vars funktion skulle vara att informera och tipsa kommuner, landsting 
och fastighetsägare om tillgänglighet i allmänhet. Därtill fordrades exempelsamlingar som 
visade på godtagbara lösningar på de hinder som fördefinierats som enkelt avhjälpta samt 
förslag på hur arbetet skulle organiseras (Prop. 1999/2000:79, Boverket 2001). 
Tillgänglighetscentrat instiftades i form av Handisam, den funktionshinderspolitiska 
samordningsmyndighet som 2006 ersatte Handikappsombudsmannen. Under arbetet med 
EAH publicerade Handisam kontinuerligt exempelsamlingar för hur lokaliserade brister 
kunde åtgärdas och uppföljningar av arbetets fortskridande. Därtill utreddes kontinuerligt hur 
kommuner, landsting, myndigheter och fastighetsägare kunde arbeta med strategiskt med 
tillgänglighet och EAH. Även Boverket tog på uppdrag av regeringen fram exempel på hur 
arbetet kunde struktureras och hur enskilda brister kunde åtgärdas. Dessa redovisades i 
handboken Enklare utan hinder (2005). I följande avsnitt redovisas hur några av dessa 
utredningar före, under och efter EAH:s tänkta slutdatum föreslagit att EAH-projekt ska 
organiseras. Först utreds dock vilka ekonomiska konsekvenser arbetet med tillgänglighet och 
EAH kan leda till för kommuner och privata aktörer, samt hur tillgänglighet kan inkluderas i 
plan- och byggprocessen. 
 

4.2.1 Långsiktig tillgänglighet: ekonomiska incitament 
 
I Boverkets ekonomiska konsekvensanalys av HIN beräknades totalkostnad för att åtgärda 
samtliga enkelt avhjälpta hinder i svenska kommuner uppgå till 2,5 miljarder kronor 
(Boverket 2001 s. 10). Ett drygt decennium tidigare hade handikapputredningen beräknat den 
dubbla kostnaden – med dåtidens penningvärde. Oavsett vilken beräkning som ligger närmast 
sanningen är kostnaden för att förbättra den fysiska tillgängligheten hög, framförallt om 
hänsyn tas till alla tillgänglighetsåtgärder som inte alltid kan bedömas som enkelt 
genomförda. För kommun och landsting innebär förbättrad fysisk tillgänglighet att kostnaden 
för många andra insatser i samhället, exempelvis färd- och hemtjänst, blir betydligt mindre. I 
Kalmar förutsade en studie att en tillgänglighetsinvestering på 5 miljoner kronor hade 
potential att ge tillbaka upp till 130 miljoner kronor i sparade utgifter i sådana ärenden 
(Boverket 2001). Även för privata fastighetsägare och näringsidkare finns pengar att tjäna – 
tas barriärer bort finns potential för flera nya kunder. Studier har till exempel visat att den 
extrakostnad konsumenter är redo att betala för tillgängliga bostäder överstiger 
byggkostnaden för barriärfria boenden (Svensson, H 2011). Potentialen för dessa långsiktiga 
ekonomiska vinster av tillgänglighetsinvesteringar lär knappast bli sämre med den 
demografiska utvecklingen, där äldre förväntas utgöra en allt större del av befolkningen. Att 
privata fastighetsägare anser kostnaden för anpassningar vara ett stort hinder för tillgänglighet 
framgår tydligt i flera av Boverkets och Handisams undersökningar (se till exempel Boverket 
2010b). Bland kommuner anses bristande resurser vara det största hindret under arbetet med 
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EAH (Humana 2010). En viktig del av arbetet med tillgänglighet är alltså att sprida kunskap 
om hur det på lång sikt kan innebära lönsamhet. 

4.2.2 Långsiktig tillgänglighet: planprocessens verktyg 
 
BBR, HIN och ALM är tre av de verktyg som kan säkerställa att enskilda ny- eller ombyggda 
byggnader och miljöer utformas tillgängliga. Mer strategiskt arbete för att säkerställa 
tillgänglighet i hela kommunen kräver att planprocessens steg också används. 
Rekommendationerna nedan är främst hämtade från Bygg för alla (Månsson 1999) som 
utarbetades i Bygg klokt, ett samarbetsprojekt mellan flera organisationer inom 
funktionshinderrörelsen. 
 
Översiktsplan kan ange övergripande målsättning för tillgänglighet i kommunen med 
specifika delmål för enskilda områden (Månsson 1999). När ny översiktsplan skall tas fram 
skall medborgare ges god möjlighet att deltaga i diskussioner om planen och lämna in 
synpunkter på den. Funktionshinderrörelsen kan därutöver kräva ett enskilt samråd. År 2012 
fanns riktlinjer för tillgänglighet med i översiktsplanen i 46% av Sveriges kommuner 
(Handisam 2012). 

 
Detaljplan kan fördjupa riktlinjerna i översiktsplanen och ställa detaljerade och ambitiösa 
krav i enskilda områden (Månsson 1999). Enligt Handisam (2012) innefattade 71% av nya 
detaljplaner tillgänglighet år 2012. 

 
Områdesbestämmelser finns där detaljplan saknas. Dessa bestämmelser är mer av 
översiktlig karaktär och används därför inte för att ställa krav på tillgänglighet på detaljnivå 
(Månsson 1999). 

  
Markupplåtelseavtal kan än så länge användas för att ställa utförliga krav på tillgänglighet 
om kommunen äger marken som skall bebyggas (ibid). Detta är ett vanligt medel för att 
tillgodose tillgänglighet vid nybyggnation. Flera kommuner har utarbetat egna, omfattande 
tillgänglighetsriktlinjer och krav som ibland överskrider kraven i BBR. För tillfället pågår 
dock särkravsutredningen som har föreslagit att denna typ av krav skall förbjudas då de anses 
drastiskt öka byggkostnader (SOU 2011).  
 
Att kommuner skall beakta fysisk tillgänglighet i sin översiktsplan rekommenderades av 
Boverket redan 1996 och förtydligades 2000 i Från patient till medborgare (Prop. 
1999/2000:79). Trots detta är det alltså fortfarande förhållandevis ovanligt att kommuner har 
använt strategisk planering för att implementera tillgänglighetsriktlinjer. Enligt Humanas 
tillgänglighetsbarometer 2012 har dock andelen översiktsplaner med tillgänglighetsriktlinjer 
ökat kraftigt, ca 20 % ökning sedan 2010. Som komplement till riktlinjer i översiktsplan och 
krav i detaljplan krävs i och med den nya PBL:s antagande (2010) att en byggnad eller miljös 
tillgänglighet prövas i bygglovsärenden. 

4.2.3 Övergripande tillgänglighetsplan 
 
I förarbeten till HIN och Från patient till medborgare (Prop. 1999/2000:79) 
rekommenderades att kommuner upprättade tillgänglighetsprogram för att förenkla arbetet 
med att undanröja enkelt avhjälpta hinder (Prop. 2000/01:48). Tillgänglighetsprogrammet 
kunde användas för att undersöka och definiera åtgärdsbehovet för personer med varierande 
funktionsnedsättningar. Det skulle även definiera riktlinjer för kommunens fysiska 
tillgänglighet och planera för åtgärdandet av de hinder som kunde tänkas förekomma. 
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Sammantaget antogs ett väl utarbetat tillgänglighetsprogram reducera kostnaden för de 
åtgärder som fordrades genom att låta en stor del av dem bli en del av kommunernas ordinarie 
löpande underhåll (Boverket 2001). Framtagandet av ett tillgänglighetsprogram kunde också 
tänkas stärka samarbetet med och mellan berörda aktörer, exempelvis fastighetsägare och 
organisationer inom funktionshinderrörelsen, eller åtminstone förankra arbetet med EAH 
bland dessa (Boverket 2005). Exakt vad ett tillgänglighetsprogram borde innehålla beskrivs 
av Handisam i sin Checklista för tillgänglighetsplaner (Handisam 2012c). Trots 
rekommendationerna i Från patient till medborgare (Prop. 1999/2000:79) var det 
förhållandevis få Svenska kommuner som hade implementerat ett tillgänglighetsprogram i det 
inledande arbetet med EAH. Söks kommunernas hemsidor igenom idag framgår det att en stor 
del av kommunerna har tagit fram program efter Sveriges ratificering av FN-konventionen. 
Detta bekräftas även i Humanas Tillgänglighetsbarometer (2010, 2011 och 2012).  

4.2.4 Aktörer och kunskap 
 
Handisams checklista föreslår att varje verksamhet utser en person som är ansvarig för att 
samordna allt övergripande arbete med tillgänglighet, och eventuellt ytterligare en person med 
ansvar för att samordna arbetet med fysisk tillgänglighet (Handisam 2012c). I en kommun 
innebär detta till exempel att en person ansvarar för att kommunicera tillgänglighetsfrågor 
mellan kommunens tjänstemän, politiker och funktionshinderrörelsen. I varje förvaltning kan 
sedan ytterligare en person ha särskilt ansvar för förvaltningens tillgänglighetsfrågor. I större 
förvaltningar, exempelvis stadsbyggnadskontor i större kommuner, kan ytterligare 
tillgänglighetsansvariga finnas inom förvaltningens olika delar. Denna struktur antas förankra 
tillgänglighetsfrågan på kommunens samtliga ”nivåer” och bör vara en förutsättning för att 
arbetet med tillgänglighet skall fortlöpa även efter EAH, och inte vara helt beroende av 
enskilda personers välvilja. I många kommuner har förutsättningen för arbetets framgång varit 
att det funnits enskilda drivande personer som lyfter upp frågorna och samordnar de aktörer 
som påverkar tillgängligheten – alltså inte helt olikt de eldsjälar som för tvåhundra år sedan 
gjorde det möjligt för en del personer med funktionsnedsättningar att skaffa sig utbildning 
(Boverket 2010b).  
 
Studier och utredningar (ex. Olsson 2011, Boverket 2012b) har belyst vikten av ett väl 
fungerande samarbete mellan kommun och funktionshinderrörelse för ett framgångsrikt 
tillgänglighetsarbete. En förutsättning för att arbetet med enkelt avhjälpta hinder skall ha 
någon långsiktig effekt antas vara att målsättningar leder till att användbara riktlinjer 
förankras i ett tidigt skede av planprocessen, med fördel redan i kommunens översiktsplan, 
och då i kontinuerligt samarbete med funktionshinderrörelsen (Månsson 1999). Vid tidigare 
tillfälliga tillgänglighetsuppsving (exempelvis 1970-talets nya byggregler och handikappåret 
1981) har funktionshinderrörelsen främst fungerat som remissinstanser i 
tillgänglighetsarbetet, och detta har i de flesta kommuner alltså inte nödvändigtvis inneburit 
ett kontinuerligt och strategiskt arbete med att förbättra tillgängligheten. Utöver bristfälligt 
samarbete med funktionshinderrörelsen är en stor anledning till att EAH inte är klart i utsatt 
tid är att samarbetet och informationsutbudet mellan kommuner och privata fastighetsägare 
inte har varit lyckosam (Boverket 2010b). Flera faktorer till det ibland misslyckade 
samarbetet har belysts, exempelvis bristande kunskap, intresse, ekonomi och olika tolkningar 
av lagens innerbörd (Tillgänglighetsbarometern 2010, Markör 2009, Boverket 2010b). 
 
Utöver strukturer för samordning och kontinuerligt samarbete är EAH:s framgång beroende 
av vilken kunskap de som bär ansvar för den fysiska miljöns utformning – exempelvis 
politiker, samhällsplanerare, arkitekter, byggherrar och entreprenörer – besitter eller får 
tillgång till. I Humanas tillgänglighetsbarometer (2012) och Markör (2009) anser sig de flesta 
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kommuner äga tillräcklig kunskap för att kunna genomföra arbetet på ett bra sätt. Däremot 
anses kunskapen hos privata fastighetsägare och de entreprenörer som ska åtgärda bristerna 
vara mer varierande (ibid). Under 2009 och 2010 genomförde Boverket, SKL, Handisam och 
Sveriges länsstyrelser en stor nulägesanalys av EAH, inom vilken en informationskampanj 
om tillgänglighet och EAH riktades till kommuner, landsting och fastighetsägare (Boverket 
2010b). Utredningens slutrapport konstaterar att arbetet med EAH har gått långsamt, och att 
det i många fall är först vid tiden för rapportens publicering (2010) strukturer som garanterar 
uppföljning av tillgänglighetsfrågor har etablerats i kommuner.  

4.2.5 Tillgänglighetsinventering 
 
För landsting, kommuner och fastighetsägare har en betydande del i arbetet med EAH varit att 
undersöka var hinder i lokaler och gatumiljöer förekommer. Hur omfattande inventeringar 
som genomfördes varierade framförallt beroende på i vilket syfte de gjordes (undersöka 
förekomsten av EAH för framtida åtgärder eller fullständig inventering av en miljös 
tillgänglighet). Ytterligare frågeställningar som föranledde en inventering var exakt vad som 
skulle inventeras och vem som skulle utföra inventeringen (Månsson 1999). Den sista frågan 
blev särskilt viktig med tanke på att flera av punkterna i HIN bjöd in till subjektiva 
bedömningar5. 
  
För att underlätta och skynda på inventeringsarbetet gav Boverket ut checklistor för 
granskning av EAH i samband med att HIN1 antogs. Dessa kompletterades sedermera med 
nya checklistor i nya och gamla handböcker (exempelvis Bygg ikapp, Bygg klokt och Enklare 
utan hinder). När Handikappombudsmannen ersattes av Handisam gav denna myndighet ut 
egna fördjupningsblad och checklistor. Under början av 2000-talet tog vissa kommuner, 
landsting och regioner fram egna checklistor för inventering, ibland baserade på Boverket och 
Handisams rekommendationer och bestående av enbart EAH, ibland i samarbete med 
funktionshinderrörelsen, byggföretag och förvaltare och då ofta betydligt mer omfattande än 
EAH, se exempelvis Västra Götalandsregionens ambitiösa och omfattande riktlinjer (Västra 
Götalandsregionen 2012). 
 
Oavsett hur ambitiösa kommuner var i sina inventeringar innebar en inventering av samtliga 
offentliga lokaler och gatumiljöer ett omfattande och resurskrävande arbete. Detta försvårades 
i många kommuner av att riktlinjerna uppfattades som svårtolkade (Svensson, H 2010). 
Svårtolkade riktlinjer kombinerat med en brist på personal- och kunskapsresurser öppnade 
upp för ett helt nytt och snabbt växande affärsområde – tillgänglighetskonsulter. 
Tillgänglighetskonsulterna kunde bland annat anlitas för att inventera lokaler, lämna 
åtgärdsförslag och hålla utbildningar i tillgänglighet. Idag (2013) listas 70 unika 
tillgänglighetskonsulter i Handisams e-verktyg. Majoriteten av dessa lokaliseras inom 
arkitektfirmor, men även tillverkningsföretag inom ljud, ljus och utrymning har specialiserat 
sig på tillgänglighet. Därtill är ett flertal nya tillgänglighetskonsulter sprungna ur 
funktionshinderrörelsen (Handisam 2012b). 
 
Ett tredje tillvägagångssätt för kommunerna var att ta fram ett eget system för att inventera 
och dokumentera tillgänglighet, alternativt ansluta sig till någon av de tillgänglighetsdatabaser 
som utvecklades under arbetet med EAH. Tillgänglighetsdatabaserna var en slags förnyad 
version av de äldre tillgänglighetsguiderna och utarbetades parallellt i flera kommuner. En 
specifik databas som ofta lyftes fram var den av Västra Götalandsregionen och Västsvenska 
Turistrådet utvecklade tillgänglighetsdatabasen (TD) vars ursprungliga tanke var att ge 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 Till exempel frågan om en lokals ljudmiljö. 
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besöksinformation om tillgängligheten på turistmål, vårdlokaler, skolor etc. 
(Tillgänglighetsdatabasen 2012). TD och andra databaser kom på sikt att kunna användas av 
kommuner, landsting och fastighetsägare för att underlätta inventeringen av lokalbeståndet 
och fungera som verktyg för strategisk planering av åtgärder. 2009 använde sig drygt en 
tredjedel av Sveriges kommuner av tillgänglighetsguider eller databaser. Hur dessa var 
utformade varierade väsentligt. Under arbetet med EAH diskuterades möjligheten att utveckla 
en nationell tillgänglighetsguide, men denna fråga förkastades i Handisams utredning i 
ärendet (Handisam 2009). Handisam såg dock flera anledningar till att utveckla databaser och 
guider med mer likartad utformning och teknisk standard. Handisam var själva ansvariga för 
att ta fram verktyg för nationella tillgänglighetsjämförelser, något som säkert hade 
underlättats om systemen för inventering och dokumentation av tillgänglighet såg likadana ut 
i hela landet. 
  
Som ett komplement till ovan beskrivna inventeringsstrategier öppnade flera kommuner upp 
möjligheten för kommunens invånare och besökare att själva anmäla bristande tillgänglighet 
till stadsbyggnadskontoren. Stadsbyggnadskontoret behandlade sedan ärendet – det vill säga 
undersökte möjligheten för att åtgärda bristen om de själva ägde lokalen eller skickade 
åtgärdskrav om fastigheten hade en extern ägare. I många kommuner var detta den enda 
inventeringen som gjordes, och i flera fall är det detta tillvägagångssätt som använts efter den 
första inventeringens färdigställande (Boverket 2010b). 

4.2.6 Åtgärdande och dokumentation 
 
HIN ger stort tolkningsutrymme i vad som utgör en brist och hur en brist skall åtgärdas. Vad 
som skall åtgärdas beror på vad den som inventerat har uppfattat som en brist. Detta är i sin 
tur beroende av inventerarens kunskap, vilken mall för inventering som har använts och om 
subjektiva bedömningar tillåtits. Varje uppfattad brist skall därefter följas av en bedömning 
om huruvida bristen är enkelt åtgärdad eller inte, vilket i princip inte är möjligt att 
generalisera. Det kan till exempel anses enkelt och rimligt att en kommun ska installera en 
trapphiss till stadsbyggnadskontoret om detta finns på högre våningsplan utan hiss, men inte 
alls lika rimligt för en mindre näringsidkare att göra detsamma. Om en brist anses enkelt 
avhjälpt beror även på hur tillgänglig omgivningen är – det är rimligt att göra tio små åtgärder 
för att förbättra tillgängligheten för rullstolsburna i en lokal som nås från gatuplan, men inte 
fullt så möjligt om lokalen ligger på andra våningsplan utan hiss. Den som ansvarar för att 
åtgärda bristen är alltså ansvarig för att undersöka om det anses enkelt att åtgärda den. 
 
Svaret på vem som är ansvarig för att åtgärda en brist är i teorin enkelt, men i verkligheten 
svårare. Enligt HIN är det den aktuella lokalens innehörande verksamheten som skall stå för 
nödvändiga åtgärder. Ofta finns dock specifika paragrafer i hyreskontrakt som ålägger 
hyresgästen att svara för åtgärder som krävs på grund av lagkrav som tillkommer efter 
kontraktskrivande. Extra komplicerat blir det fallet när åtgärder som kraftigt höjer värdet på 
lokalen, exempelvis helt nyrenoverade toaletter, krävs och genomförs.  
 
Hur en brist skall åtgärdas finns inte heller föreskrivet. I HIN och ALM finns några exempel 
på godtagbara lösningar. Därutöver finns ett flertal handböcker och exempelsamlingar, som 
Bygg ikapp (2012) och Handisams fördjupningsblad (Handisam 2012d). Många kommuner, 
landsting och fastighetsägare har tagit fram egna publikationer som exemplifierar bra 
lösningar. Bristen på riktlinjer för exakt hur en brist skall åtgärdas har konstaterats både ha 
sina för- och nackdelar. Fördelen kan vara att kommuner, landsting och fastighetsägare 
tvingas skaffa sig kunskap om hur tillgängliga lokaler och miljöer skall se ut. Nackdelen är att 
varje aktör själva tvingas hitta på egna lösningar vilket kan innebära dels kraftigt förhöjda 
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kostnader och vilket definitivt gör arbetet långsammare. Flera kommuner och fastighetsägare 
eftersökte en exakt definition av EAH (det vill säga en kostnad per hinder) och typritningar på 
godtagbara lösningar (Markör 2009). För synskadade som ofta får ”lära sig” hur anpassningar 
ska tolkas och användas är det mer bekymmersamt om dessa inte utformas likartat inom större 
geografiska områden. 
 
Flera fördelar har konstaterats med att synliggöra resultat av inventeringar och åtgärder. 
Genom att synliggöra de brister som finns i kommunens offentliga platser och lokaler, 
kommun- som privatägda, ges besökare med funktionsnedsättningar möjlighet att själva 
bestämma om det är möjligt att besöka miljön. Att exponera otillgängliga lokaler ger 
dessutom incitament till förbättringsarbete för både kommunala och privata 
fastighetsförvaltare. Om kommunen dessutom väljer att dokumentera och sprida information 
om förbättringsarbetet ges privata aktörer möjligheten att följa kommunens standard. Detta 
bidrar till att förenkla arbetet, men innebär också att de åtgärder som görs får mer likartad 
utformning inom ett geografiskt område. Detta har som nämnt sina fördelar för personer med 
vissa funktionsnedsättningar, men bör också leda till att kostnaderna för de specifika 
lösningarna minskar. Förespråkare för Universal Design konstaterar att tillgänglighetsåtgärder 
ofta är kostsamma för att de är speciallösningar för vilka standardprodukter inte 
massproduceras. Åtgärdas alla brister för liknande sätt behöver fler ”anpassade” produkter 
tillverkas vilket på sikt bör leda till att dessa blir billigare (Mace 1998).  

4.2.7 Sammanfattning 
 
I detta avsnitt har exempel på strategier för undanröjandet av EAH diskuterats. För att 
överhuvudtaget kunna arbeta strategiskt med EAH föreslås att ett tillgänglighetsprogram 
utarbetas. Tillgänglighetsprogrammet skall innehålla riktlinjer för EAH – dvs. hur EAH skall 
definieras, prioriteras och åtgärdas. Dessutom skall en intern rollfördelning slås fast, där 
ansvaret fördelas mellan och inom kommunens förvaltningar. Därtill bör en person ges en 
samordnande roll för allt tillgänglighetsarbete i kommunen. Arbetet med EAH har sedan 
innefattat tre huvudsakliga steg: inventering, dokumentering och åtgärd. Vilka strategier 
offentliga och privata aktörer har använt i dessa steg har varierat kraftigt. För att tillgänglighet 
på lång sikt skall garanteras föreslås från politiskt håll och från tillgänglighetshandböcker att 
kommuner inkluderar riktlinjer för tillgänglighet i översiktsplaner, detaljplaner och 
markupplåtelseavtal.  
 

* 
 
I nästa kapitel gör jag en mer ingående beskrivning om de möjligheter och svårigheter med 
arbetet med EAH och tillgänglighet som ytligt berörts i detta kapitel. Beskrivningen är främst 
baserad på intervjuer gjorda i en svensk kommun under 2012.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
!



! $)!

Kapitel 5: EAH och tillgänglighet i en medelstor kommun 
 
Detta kapitel utgörs av två delar som syftar till att fördjupa svaren på de frågor som ställdes i 
kapitel 3. I den första delen redogör jag för de intervjuer om arbetet med tillgänglighet som 
jag genomförde i en medelstor kommun 2012. I den andra delen diskuterar jag resultaten från 
ett antal undersökningar om tillgänglighetsarbete i svenska kommuner som har genomförts av 
Humana (2010), Socialstyrelsen (2012) och SKL (2010). Syftet med detta kapitel är att 
undersöka om några av de faktorer som redogjordes för i föregående kapitel har varit särskilt 
viktiga för ett EAH-projekts framgång. 

5.1 Tillgänglighetsarbete i en medelstor kommun 
 
I detta avsnitt beskriver jag hur arbetet med EAH och tillgänglighet kan se ut i praktiken. Jag 
genomförde två längre intervjuer i en medelstor svensk kommun under hösten 2012. Den 
första intervjun riktade sig till tre HSO-representanter (Handikapporganisationernas 
samarbetsorgan) som alla dessutom är medlemmar i stadsbyggnadskontorets referensgrupp i 
byggfrågor. Den andra intervjun riktades till två representanter från stadsbyggnadskontoret, 
vilka dels varit ansvariga för arbetet med EAH, dels är ansvariga för tillgänglighetsfrågor vid 
nybyggnation. Syftet med att skriva ut intervjuerna här är att ge en fördjupad bild av 
svårigheter och möjligheter i arbetet med tillgänglighet och EAH. Intervjuerna 
transkriberades och svaren delades därefter in i fyra teman: 
 

1. Kunskap om lagstiftning och funktionshinder 
2. Samverkan och kommunikation 
3. Handlingsplan och EAH i praktiken 
4. Faktiska förändringar 

 
För enkelhetens skull används följande förkortningar i den löpande texten: 
 
FHR = Funktionshinderrörelsen 
SBK = Stadsbyggnadskontoret 
HIN = Boverkets föreskrifter och allmänna råd om undanröjande av enkelt avhjälpta hinder 
till och i lokaler dit allmänheten har tillträde.  

5.1.1 Kunskap om lagstiftning och funktionshinder 
 
Utredningar genomförda under arbetet med EAH konstaterar att en brist som kraftigt saktat 
ned arbetstakten är bristfällig kunskap bland politiker, tjänstemän, arkitekter, byggherrar och 
då kanske främst bland de privata aktörerna. En representant från FHR säger: 
 

Ja, men fastighetsägarna är väl fortfarande ett bekymmer. Det finns väl de som gör 
något, men det är ju hela tiden ett ifrågasättande. 

 
En annan representant från FHR föredrar att diskutera tillgänglighet med politiker. Å andra 
sidan är det inte dessa som skall verkställa de förbättringar som lagstiftningen kräver och 
FHR efterfrågar: 
 

Egentligen – pratar man med politiker så är de betydligt bättre, för de lyssnar mer och 
de har bättre synpunkter. Men de här nya projektörerna (…) de måste sätta sin stämpel 
på det, och då blir det en massa nya idéer som inte blir bra. 
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Tjänstemännen på SBK medger att det brister i kunskap om vad lagen i praktiken innebär, 
men att man efter hand har förvärvat kunskap från olika sätt. Hur man har tolkat föreskrifterna 
och råden i HIN har förändrats med tiden. En tjänsteman från SBK säger: 
 

(…) beroende visserligen på vem som gör bedömningen, så kan det ju vara mer eller 
mindre enkelt. Men från början trodde väl alla, inklusive både HSO och jag, att EAH 
omfattar mycket mer än vad det egentligen gör. En del kan man ju åtgärda med sådana 
här ringklockor och handledare och vi har ju många kåkar där bjälklagsnivån är ungefär 
tre-fyra steg upp, de har vi ju svårt att göra något åt. 

  
Det bör här tilläggas att anläggandet av en ramp vid sådana platser för en kommun antagligen 
skulle tolkas som ett EAH. Tjänstemannen från SBK menar dock: 
 

Det är ju inte EAH. Det går ju knappt att bygga (…) men det trodde nog HSO för de 
gjorde en inventering i början, ja för fyra-fem år sedan var det väl att de skickade ut en 
massa. Då hade de gått och inventerat en hel gata. På den tiden trodde vi nog att EAH 
omfattade mer än vad vi tror idag. 

 
Kommunens tjänstemän återkommer till EAH:s omfattning. Det är uppenbart att SBK och 
FHR har olika syn på hur omfattande ett EAH är. Trots att tolkningen av EAH:s omfattning 
förändrats betydligt anser SBK att kunskap om tillgänglighet har spridit sig till andra 
yrkesgrupper. Tjänstemännen anser att tillgänglighet idag är av samma vikt som brand och 
ventilation, vilket tidigare har varit två av de mest centrala delarna av bygglagstiftningen. En 
av tjänstemännen konstaterar: 
 

Ja, jag tycker att tillgängligheten har fått en helt annan dignitet idag. Jag vill påstå att 
det knappt finns en byggare ute på gatorna i alla fall som inte har med sig 
tillgängligheten. Sen att det kanske inte alltid blir rätt, men… 
 

Några av representanterna från FHR har varit aktiva i byggfrågor sedan 1980- och 1990-talet 
och vid den tidpunkten var kunskap i teori och praktik bristfällig även när det gällde 
nybyggnation. Representant från FHR säger: 
 

Den här tillgänglighetsgruppen som sitter här nu har funnits sedan 1981, så vi har ju 
varit med ett tag, men det var ju massvis med grejer som byggdes fel och så fick man 
bygga om det. Man byggde kanske en trappa och ingen ramp. Bättre om man hade 
byggt rampen och ingen trappa för då hade alla kunnat använda den. 

 
I Från patient till medborgare (Prop. 1999/2000:79) uppmanas myndigheter, landsting och 
kommuner att ta fram övergripande lokala tillgänglighetsplaner och däri implementera FN-
konventionen för att påskynda arbetet med bland annat EAH. I kommunen har en sådan precis 
tagits fram, men verkar inte ha använts i arbetet med EAH. Tjänsteman från SBK säger: 
 

Nja, lite oklart är det väl, vad som är enkelt och vad som inte är enkelt. (…) Det kunde 
vara lite klarare kanske. (…) Det finns ju några sådana här lathundar, det har ju både 
fastighetsförbundet och några andra konsulenter, tror jag. Men det är ju ändå så att när 
kommunen ska göra något, då behöver man ju inte – då har man ju relativt fritt att 
definiera själva. Det är ju skillnad när man ska gå på en privat fastighetsägare, då vill 
dom ju alltid veta vad står det i… då måste det vara mer klarlagt vad som är enkelt och 
vad som inte är så. 
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Tjänstemannen medger att det finns brister i tolkningen av EAH och att det vore lättare om 
det fanns en tydlig handlingsplan. Idag utgår man till större delen från BBR. SBK har tidigare 
använt sig av någon form av beräkning för hur mycket ett EAH får kosta i förhållande till 
nyttan av att bygga bort hindret. Ingen av tjänstemännen kan dock förklara hur denna modell 
fungerade. En av tjänstemännen säger: 
 

Ja, vi fick ju en slags definition av vad EAH är, nu vet jag inte om jag fått med mig det, 
för när vi fick en ny chef för… hur många år sedan är det nu? Sju år sedan är det va? Då 
tyckte hon bland annat, vad är det här för något? Så skrev hon ihop något som… Och 
sen fick det ju även vara, ja det bygger ju på lagstiftningen och så med nyttan då för 
kostnader i förhållande till hur många som blir hjälpta av det. 
 

I tidigare undersökningar har fastighetsägare efterfrågat tydligare definitioner på exakt vad ett 
EAH får kosta att åtgärda, och riktlinjer för hur de ska åtgärdas. Flera fastighetsägare verkar 
generellt ha ett dåligt informationsutbyte med kommuner i frågan. I staden upplever 
tjänstemännen från SBK att privata fastighetsägare generellt inte har efterfrågat någon 
information om EAH och tillgänglighet. Å andra sidan initierar inte kommunen heller till 
samverkan. Tjänsteman från SBK säger: 
 

Du, jag kan säga så här – var befinner sig projektet, eller hela det här med tillgänglighet 
eller EAH? Kommunen har ju åtgärdat sina fastigheter. När det gäller privata 
fastighetsägare så har vi ju skrivit en del, där vi har fått in anmärkningar från 
allmänheten. Mer har vi väl egentligen inte gjort. Och det finns ju inget direkt tryck från 
fastighetsägaren. 
 

Det händer dock att privata fastighetsägare hör av sig till kommunen när anmälan om 
otillgänglig miljö kommit dem till kännedom. Då efterfrågas information om vad som måste 
göras. Tjänsteman från SBK säger: 
 

Nja, då undrar de vad det gäller och så vill de ha reda på vad man behöver göra i 
princip då, och så gör de det i vissa fall. Nu har det ju fungerat så, att mycket av det i 
centrum har ju åtgärdats i samband med det centrumprojekt vi har haft. Där man har 
byggt om (…) och då åker ju det här med på köpet för EAH de ska ju vara väldigt 
enkla, om de räknas dit. 

 
Representanterna från FR anser att en hel del har förändrats och blivit till det bättre med åren. 
Man nämner bland annat kollektivtrafik, gatumiljö och en del fritidsanläggningar. Centrala 
busslinjer har ofta anropsstyrning vilket är en förutsättning för att synskadade ska kunna 
förflytta sig självständigt. Man belyser att allmänhetens förståelse för anpassningar har ökat 
med tiden, men de betonar att det inte alltid varit så. Representant från FHR säger: 
 

Ja, men här har varit vilda insändare om detta. När det infördes, man var väl en av de 
som slogs för det, så blev jag faktiskt hotad här – för det ringde en kille till mig en 
fredag och talade om för mig att vi hade inget på bussar att göra, att vi kunde åka 
färdtjänst, och han skulle djävlar märka mig… (…) Ja, de var nog under en period lite, 
lite överdrivet höga, utropen. Det blev nästan störande, för det blev nästan skorrigt. 
Men det har de ju justerat sen. Men de här som klagar, jag tror inte de fattar vad det 
handlar om. 

 
FHR konstaterar att allmänheten idag har bättre kunskap om funktionshinder än när arbetet 
med EAH påbörjades. Detta gäller även FHR själva. En av FHR:s representanter har en 
kraftig synnedsättning. Trots att personen har varit aktiv i brukarråd och liknande, medger han 
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att tidiga anpassningar i stor utsträckning riktade sig till personer med rörelsehinder och att 
det fästes mindre vikt vid anpassningar för andra grupper som till exempel nedsatt 
orienteringsförmåga. Representant från FHR säger: 
 

Nu har jag ju varit med ett tag och jag undrar, om man går tillbaka en bit i tiden, om vi 
själva krävde så mycket med sådant då, som kontraster till exempel. 

 
Arbetet med EAH har ökat kommunens kunskap om och intresse för lokalers och miljöers 
tillgänglighet för personer med nedsatt orienteringsförmåga. FHR-representantens svar 
indikerar att även FHR idag har en annan kunskap om denna typ av tillgänglighet än vad man 
hade innan arbetet med EAH inleddes. Arbetet med EAH har alltså lett till att tjänstemännen 
på kommunen har fått mer kunskap om och förståelse för funktionsnedsättningar och 
tillgänglighet, men även inneburit att FHR själva fått en ökad kunskap om hur byggnader och 
miljöer kan göras tillgängliga. 

5.1.2 Samverkan och kommunikation 
 
Samverkan mellan kommunen och handikapprådet har funnits en längre tid, men ingen av 
kommunens tjänstemän vet egentligen hur länge. Representanterna från FHR ser tillbaka och 
tror sig veta att aktiv samverkan med kommunen har pågått cirka 30 år och ändrat karaktär 
genom åren. Hur samarbetet har fungerat har varit helt beroende av engagemanget bland 
tjänstemännen på SBK. En av representanterna från FHR konstaterar: 
 

Jag tror vi började med tillgänglighetsgruppen, eller miljögruppen som vi kallade den 
då, 1981, och då var kontakterna kanske inte så intensiva. Men den har vi haft perioder 
med bygglovschefer och så vidare – då har vi haft väldigt täta kontakter. Dock olika 
synpunkter! 

 
Tjänstemännen från SBK tror sig veta att det tidigare funnits ett regelbundet remissförfarande, 
där FHR haft en praktisk och aktiv roll som inventerare och granskare. Ännu längre tillbaks i 
tiden fanns även andra ideella krafter som hjälpte till och som påpekade brister på 
tillgängligheten. Tjänsteman från kommunen säger: 
 

Jag vet att det var några som kallade sig Fotis eller något, det var väl pensionärer 
kanske ihop med NTF, men hur långt tillbaks det är det vågar jag inte säga, som gick ut 
och vandrade och påpekade brister. 

 
I viss mån fungerar FHR fortfarande som en remissinstans när nya ritningar och planer tas 
fram. FHR:s byggrupp och stadsbyggnadskontoret schemalagda möten fyra gånger per år. Där 
fångas synpunkter in och FHR får vara med och påverka beslut och prioriteringar. FHR anser 
själva att engagemanget från SBK är lågt utöver de schemalagda mötena. En av 
representanterna säger: 
  

Det är inte så hemskt ofta de bjuder in oss, för det är ju vi som bjuder in dem. Det är 
nog mer vanligt. 

 
Representanterna från FHR anser att samverkan och ett gott samarbete är viktigt. Man tror 
också att egenerfarenheter från personer med olika funktionsnedsättningar tillför samhället 
ökad kunskap. Trots varierande engagemang från SBK:s sida tycker FHR att samarbetet med 
kommunen i det stora hela fungerar bra. En representant från FHR säger: 
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Vi hade väl, om vi går tillbaks i tiden, rätt mycket kontakt med bygglovschefen, som 
jag tycker fungerade ganska bra. Det blev väl några missar där också men han var rätt 
bra på att lyssna. Vi brukar skriva i vår verksamhetsberättelse att vi har ett gott 
samarbete med [kommunen] och det har vi nog egentligen. Men sen är ju frågan hur 
resultatet blir. 

 
Ungefär vid tiden för EAH:s införlivande i PBL inledde kommunen ett mer aktivt samarbete 
med FHR i form av brukarråd inom stadsbyggnad. Vid den tidpunkten arbetade inte 
kommunens tjänstemän själva aktivt med den praktiska inventeringen av stadsmiljön, utan 
man använde sig av FHR. FHR initierade även på frivillig basis aktiviteter för att öka 
allmänhetens och beslutsfattares kunskaper om funktionshinder och vikten av fysisk 
tillgänglighet. Tjänsteman från SBK säger att: 
 

Ja, de brukade göra sådana här vandringar med… fast det var nog efter enkelt avhjälpta 
hinder, att den var påbörjad… med politiker, tjänstemän… det var ju HSO. Man gjorde 
vandringar, man fick prova rullstol och någon skärm och så. 

 
Både SBK och FHR anser att samverkan i regel fungerar bra, men att det förekommer brister i 
kommunikationen. Under arbetet med EAH togs en tillgänglighetsguide för kommunen fram. 
Syftet med guiden var att informera om tillgängligheten i kommunens affärer och butiker. 
Tjänsteman från SBK säger: 
 

Jag vet inte om det är HSO man ska klanka på för den. De har ju ganska stora krav, med 
all rätt, att vi ska informera dom hela tiden. Men sen när de själva gör grejer, då är det 
inte alltid den kommunikationen. 

 
HSO var inte inblandade i tillgänglighetsguiden. Denna är framtagen av en 
dagcenterverksamhet inom socialförvaltningen, alltså av kommunen själv. Den bristfälliga 
kommunikationen är i det här fallet ett internt problem hos kommunen. 
 
Några av representanterna från FHR har erfarenheter från andra myndigheters brukarråd. Man 
har även vid enstaka tillfällen varit rådgivare till privata aktörer, men någon organiserad form 
av samverkan med näringslivet finns inte och har heller aldrig funnits. I sin samverkan med 
kommunen saknar representanterna möjligheten att kunna påverka redan i ett planeringsskede 
av ny- eller ombyggnation. FHR anser det vara enklare att vara med i hela processen än att 
kallas in vid snabba punktinsatser. Denna möjlighet har erbjudits i andra myndigheter, men 
inte fullt ut i kommunen. Representant från FHR säger att ”det har inte gått så smidigt med 
kommunen” varpå en annan representant tillägger ”det har aldrig gått på kommunen”. 
 
Tjänstemännen från SBK anser att samarbetet med FHR oftast fungerar bra. Svårigheter 
infinner sig dock när SBK och FHR på möten bestämmer sig för en sak, för att senare höra att 
FHR egentligen anser något helt annat. Här kommer tjänstemännen tillbaka till att FHR 
kräver att allt SBK gör kommuniceras till FHR, men att FHR själva inte alltid är så 
kommunikativa. Tjänstemännen ser också en risk att personer som fått uppdraget att 
medverka i brukarråd utgår från sig själva och inte representerar en hel grupp. I vissa 
brukarråd sitter personer under långa perioder och lämnar inte över platsen till andra. 
Tjänsteman från SBK säger: 
 

Ja, för det mesta går det bra, men så ibland… De kan sitta här och så säger de inget. 
Och sen får man via, gärna politiker, höra. Så jag känner mig lite utsatt ett tag, har jag 
gjort, men nu tycker jag nog (…) vår nämnds ordförande, han har strukturerat upp det 
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bra tycker jag. Och man känner väl att man har ett rätt bra stöd från honom också, 
tycker jag. 
 

Representanterna från FHR menar att det finns bra intentioner från båda parter vad gäller 
samverkan och samarbete, men man upplever inte att kommunens tjänstemän alltid lyssnar 
eller tar tillvara på den kunskap FHR erbjuder. Representant med synnedsättning från FR 
säger att: 
 

Jag har ett alldeles färskt ärende jag fick. Det finns en på kommunen som jobbar med 
tillgänglighet. Hon ringde igår och nu håller de på att bygga refuger och nu ville de ha 
synpunkter på dem. Vi ville ju gärna ha en refug med kant, som ser ut som 
övergångsstället då med 90 cm utan kant, så man kan gå där om man har problem med 
att snubbla på kanten. Och då skrev jag till henne (…) att såhär tycker vi. Och så kom 
det ett mejl tillbaks idag: ’jaha, det var ju bra med ett svar, men där har du fel’, skrev 
hon, ’för så kan det inte vara’. Och så skrev hon i nästa mening: ’vi kommer i alla fall 
att bygga några projekt med sådana refuger’. Då lyssnar man ju inte… Jag har bett dem 
att nu väntar det, vi [FHR] har ett möte och då vill jag att vi diskuterar det och sen ta hit 
dem. Men då är det så jädrans bråttom, att de måste ut och göra några försök och då får 
vi galenskaper här och där. Det blir inte likartat överallt och då anser jag att man skapar 
hinder. 

 
FHR belyser flera gånger under intervjun problemet med att olika personer inom kommunen 
verkar ha olika åsikter om hur tillgängliga miljöer utformas. Tjänstemännen på SBK medger 
att det finns brister i kommunens interna samordning i tillgänglighetsfrågor. Tjänstemännen 
berättar att olika förvaltningar i kommunen ansvarar för olika områden inom 
tillgänglighetsarbetet. Eventuella protokoll och handlingar som upprättas informeras inte 
alltid vidare internt eller i något samverkansforum. En tjänsteman från SBK menar: 
 

…mer än jag vet också. Det blir ju lite knäppt det här när man jobbar över olika 
avdelningar. 

 
Det är inte heller alltid åtgärder samordnas med lokala näringsidkare. Ett exempel på ett 
sådant problem är de så kallade trottoarpratarna som förbjöds i kommunen för några år sedan. 
Affärsinnehavarna informerades om detta, skyltarna plockades bort temporärt men flyttades 
ganska snart ut på trottoarerna igen. Kommunen har försökt att initiera till samverkan i frågan 
med bland annat parkeringsvakter och poliser, med blandade resultat. Här påpekar också 
tjänstemännen på en tydlig brist i lagstiftningen om EAH, att den inte tar hänsyn till lösa 
föremål i gångytor: 
 

För det är ju en sådan där grej som inte tas upp i EAH, som jag kan tycka är lite 
konstig, de där flyttbara grejerna som hamnar i utemiljöer. 

 
När tillgänglighet diskuteras påpekas ofta hur åtgärder som gynnar personer med vissa 
funktionsnedsättningar kan missgynna andra. Representanterna från FR anser dock inte att det 
i kommunens brukarråd råder skiljda meningar om vilken grupp som ska ”gynnas”. Inom 
rörelsen diskuteras tillgänglighet och man anser inte att det råder delade meningar. Gruppen i 
stort är eniga i hur en tillgänglig miljö ska se ut. En representant från FHR anser problemet i 
själva verket vara en myt: 
 

Men de älskar ju att sätta grupper mot varandra. ”Rörelsehindrade vill inte ha kanter 
och synskadade vill ha kanter”, det hör vi rätt ofta. Men där har vi ju ingen konflikt, där 
är vi ju överens om hur det ska se ut. 
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Representanterna från FHR menar att det idag finns en hel del kunskap om hur miljöer ska se 
ut för att fungera i praktiken och nämner bland annat en arkitekt som har arbetat fram förslag. 
Trots denna kunskap är det inte alltid resultatet blir som förväntat. Representant från FHR 
säger: 
 

Ja, [arkitekten] har tagit fram ett förslag där, på förflyttningsytor där ska det inte vara 
gatsten. Sen om de lägger gatsten under bänkar och på sådana ställen, det spelar ingen 
roll. Men det gör de i alla fall – de lägger gatsten där det inte ska vara. 

 
Representanterna från FHR tycker att kommunen ibland prioriterar bort tillgänglighet. På 
senare år anser de att deras krav och önskemål ibland har stått i konflikt med kommunens 
satsningar på att förbättra gatumiljöer för gång- och cykeltrafikanter. Flera gånger 
återkommer representanterna till problem med ny gatsten och kantstensavfasningar på olika 
platser i kommunens centralort.  En annan representant från FHR tillägger: 
 

Jag frågade [kommunen] en gång: ’Om ni nu är så glada i gatsten, lägg det då på 
cykelbanorna’. Men det skulle ju inte cyklisterna om. Men det är väl lika viktigt för den 
som sitter i rullstol eller går med rollator att ta sig fram som för den som cyklar! 

5.1.3 Handlingsplan och EAH i praktiken 
 
Enligt tjänstemännen på SBK har politiker i kommunen budgeterat för EAH för ett par år 
framöver. Tjänsteman från SBK säger: 
 

Ja, sen allt eftersom, eller efter 2010 har väl vi budgeterat då. Och då ligger de på ca X 
miljoner per år, tror jag det är. Ibland är det svårt att, det ska vara många som ska jobba 
med det här, bygga det. Men vi har nog funnit en rätt bra kontinuitet i det. 

 
Representanterna från FHR tycker att det verkar saknas utarbetade riktlinjer i kommunen för 
hur olika saker ska åtgärdas. Samtidigt inser man att det finns en rad aspekter att ta hänsyn till 
– exempelvis miljö, ekonomi och rent funktionella. Den generella uppfattningen inom FR är 
att kommunen troligen inte har utarbetat handlingsplan eller riktlinjer för tillgänglighet. Om 
kommunen har en sådan har den inte kommunicerats till FHR. En representant säger: 
 
 Det borde dom ha. Det borde ingå i Boverkets lag. 
 
Att ta fram en handlingsplan för åtgärdandet av EAH och annat framtida tillgänglighetsarbete 
är inte ett krav som ställs i HIN. Däremot är det en rekommendation i handlingsplanen för 
funktionshinderspolitiken. Representanterna från FHR tror att deras arbete hade underlättats 
om kommunen hade använt sig av en mer strategisk planering i arbetet med EAH. 
Avsaknaden av strategisk planering vid åtgärdandet av EAH har enligt FHR inneburit: 
 

Det är ju därför det blir så plottrigt. Alltså man ska godkänna en trottoar. De vill att man 
ska godkänna varje gatstump. Och så gör de olika så det ser olika ut och då blir det inte 
bra för någon. 

 
De andra representanterna håller med om detta. Samtidigt tycker man inte att det bara är 
kommunens fel att ”det blir så plottrigt”. Representanterna anser att Boverkets föreskrifter 
borde utformats annorlunda. Precis som flera fastighetsägare kommenterat i diverse 
utredningar om EAH efterfrågas en slags mall för hur tillgänglighetsåtgärder skall utformas. 
En av representanterna från FHR säger: 
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Precis det där har jag funderat en del på, varför man inte gjorde, när man gjorde den här 
lagen, någon riktig tillämpning som hade gjort att det hade blivit likadant. 

 
FHR har i viss mån involverats i SBK:s inventering av tillgängligheten i lokaler och 
gatumiljö. Framförallt har dock arbetet genomförts av en projektanställd tjänsteman på 
tekniska kontoret, som även hade ansvar för att åtgärda de brister som hittades under 
projektanställningen. Varken FHR eller representanterna från SBK kan minnas om 
inventeringen sammanställts i någon rapport. Utöver tillgänglighetsguiden har ingen 
information kommunicerats till allmänheten. Flera aktörer var inblandade i inventeringen, 
vilket kan vara en av anledningarna till att någon rapport inte verkar finnas - vid några 
tillfällen anlitade kommunen en tillgänglighetskonsult. Efter hand har man dock slutat följa de 
äldre inventeringarna. Tjänsteman från SK säger: 
 

Sen när vi inventerade kom vi underfund med att det går att inventera hur mycket som 
helst. Men då, ska vi börja flytta papperskorgar, ska vi flytta… Då fick vi bryta ned det 
till att vi går mest på gatukorsningar, övergångsställen och passager och där är vi väl 
idag också egentligen. 

 
Man anser alltså att inventeringarna gjordes för omfattande och att de brister som krävdes 
blev svåra att genomföra. EAH har varit ett tidskrävande projekt, och en stor del av 
inventeringarna är idag inaktuella. Idag arbetar kommunen inte aktivt med att åtgärda de som 
uppmärksammades i inventeringarna och det finns ingen specifikt ansvarig person eller enhet 
som bevakar tillgänglighetsarbetet enligt EAH. Istället förlitar man sig till de anmälningar om 
bristande tillgänglighet som allmänheten har möjlighet att skicka in till bygglovsavdelningen. 
Framförallt försöker man dock få med EAH och tillgänglighet när ny- och större 
ombyggnationer genomförs. Det bör här tilläggas att stora delar av stadens centrum har 
byggts om kraftigt sedan EAH implementerades. Tjänsteman från SBK säger: 
 

Sedan när vi haft de här stora projekten så har man liksom hakat på där. (…) Det 
genomförs ju en hastighetsöversyn och då gör de ju en massa trafiksäkerhetsåtgärder 
och då kommer jag ju dit med tillgängligheten också. Så vi samkör mycket och det 
tycker vi funkar väldigt bra nu. 

 
Tjänstemännen från SBK ger inget entydigt svar på om man anser att arbetet med EAH är 
klart. Å ena sidan finns fortfarande pengar för att åtgärda EAH, å andra sidan har man frångått 
de gamla inventeringarna och förlitar sig istället på anmälningar från allmänheten. 
Representanterna från FHR anser inte att kommunen har klarat sina åtaganden enligt EAH, 
det finns en del kvar att göra. Representant från FHR säger: 
 

Och det beror på, jag tror att det blev fel det här från början. För man tog fram det 2000 
och jag tror inte att man uppfattade riktigt, eller ville uppfatta, att man skulle börja 
redan då – för det gjorde man inte. Jag tror inte att kommunen kom igång förrän… 
2006/2007 kanske de började rota i det, sen blev det intensivare. Men de kom inte igång 
i början av 2000-talet. Och då blir det ju det där panikarbetet. 

 
FHR tror också att arbetet kommer att försvåras ytterligare när nybyggen skapar nya hinder. 
Man är särkskilt oroade över den bristen på kunskap om funktionshinder som fortfarande är 
tydlig bland de som utformar den byggda miljön. FHR tror inte att stadsplanerare, arkitekter 
och andra nyckelpersoner får denna del tillgodosedd i sin utbildning. Även om mycket har 
blivit bättre sedan gruppen bildades finns vissa funktioner som har blivit klart sämre. Idag 
byggs stora varuhus med bra utrymmen att förflytta sig i. Dessa är ofta så stora att det blir 
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jobbigt att förflytta sig självständigt. Förr kunde man i större utsträckning handla över disk 
vilket var enklare för personer med synnedsättningar eller någon annan form av nedsatt 
orienteringsförmåga. Kontentan av de svar som representanterna från FHR ger är ofta att 
tillgänglighet är något som även fortsättningsvis kontinuerligt beaktas i all form av planering 
och byggande. En av representanterna konstaterar på frågan om de anser att kommunen är 
klara med EAH att EAH ”är ett evighetsarbete”. 
 
Det finns uppenbarligen återkommande problem inom området fysisk tillgänglighet. Ett av 
dem, anser både tjänstemännen från SBK och representanterna från FHR, är att samhället är 
för dåligt på att samverka i tillgänglighetsfrågor. Det räcker inte med att enskilda aktörer 
arbetar med specifika hinder. Dessvärre pekar representanterna från SBK på att det inte alltid 
är särskilt stort intresse för tillgänglighetsfrågor bland privata aktörer: 
 

Däremot har vi ju varit på fastighetsägarföreningarna och meddelat sådana här 
organisationer och pratat om sådant ett par gånger. Men det blir väl inte mycket mer 
egentligen. Det är ju så här att, fastighetsägare, det gör väl inget… dels så är det såhär 
att den var ju lite olyckligt formulerad den här lagstiftningen från början. För det stod ju 
att ’2010 något’, och de flesta trodde ju att före 2010 behövde man inget göra. Medan 
regeringen skrev att man räknade med att det skulle vara klart 2010. Men det har vi ju 
passerat nu… 

 
Samtidigt lyfter tjänstemännen fram några goda exempel på näringsidkare som tar egna 
initiativ. Då handlar det främst om större nationella kedjor som har infört en egen policy för 
tillgänglighet i butiker. Även FHR anser att det finns goda exempel, framförallt bland större 
butikskedjor. Representanterna från SBK och FHR antyder alltså att företag som har infört 
mål och riktlinjer för tillgänglighet också har blivit betydligt mer tillgängliga. 

5.1.4 Faktiska förändringar 
 
I intervjuerna framkommer att mycket av det som har åtgärdats under arbetet med EAH har 
lett till en klar förbättring. Det finns dock det som hade kunnat bli ännu bättre bättre om 
tjänstemän lyssnat mer på personer med egenerfarenheter. Representant från FHR säger: 
 

Någonting som jag tycker är så konstigt, som vi har tjatat om så många gånger, är det 
här med kullerstenar, gatstenar. Och då lägger de, ska de lägga, plattor. När de ska 
lägga en ny gata, då säger de: ’Kan vi inte lägga en platta och sen gatsten och sen en 
platta igen’. Men vad händer då med de som går med rollator? Ja, då ska de gå med 
hjulen på de här plattorna och sen får de gå på gatstenen. Jag förstår inte att de inte kan 
tänka på det… och att vi får säga detta vid varenda gatstump: ’ingen gatsten där man 
går, ingen gatsten där man går… de borde ju lära sig. Det retar mig väldigt mycket med 
kommunen. 

 
Representanter från FHR lyfter samtidigt fram många exempel på förändringar som lett till 
klara förbättringar. I utemiljön nämns övertäckta ränndalar, konstrastmarkeringar vid 
hållplatser och övergångsställen. Representanterna från FHR tror att kommunen under senare 
tid lättat på kraven och att anpassningar nu tenderar att bli sämre igen. Framtida utformning 
av övergångsställen är något representanterna hyser särskild oro inför: 
 

Ur synskadades synpunkt är ju egentligen övergångsställen med rödljus det bästa. Men 
det är ju inte modernt nu utan man tar bort det. (…) det här med tickande signaler, det 
var ju egentligen det bästa. (…) Det finns ju till och med kommuner där man skulle ta 
bort vartenda övergångsställe och så skulle man göra sådana där gångpassager. Och då 
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står det där att den som ska gå över ska ta ögonkontakt med den som kör bil, och där 
kan du ju förstå, där har vi med synnedsättning inte en chans. 
 

I inomhusmiljöer har också mycket blivit bättre. Den fysiska tillgängligheten ökar då man 
installerat automatiska dörröppnare, hörselteknisk utrustning och förbättrar skyltning och 
kontraster. Representanterna påpekar dock att det finns utrymme för stora förbättringar bland 
den information verksamheter ger ut. En representant från FHR menar: 
 

Vad de inte är bra på är att tillgängliggöra material som kommunen tar fram för de som 
har något läshandikapp av något slag. De är inte bra på att ta fram någonting på lättläst, 
de är inte bra på att ta fram något på storstil. Då hänvisar de till datorn för där kan du ju 
sköta det själv. Men alla har ju inte dator. 

  
Tjänstemännen på SBK tycker att det skett en hel del förändringar och förbättringar. Vissa 
saker har varit svåra att få igenom – det blir konflikter när flera grupper skall tas hänsyn till. 
Idag förväntas invånare cykla i större omfattning. Samtidigt är dagens gångvägar för smala 
för att användas för både gång- och cykeltrafikanter om man ska ta hänsyn till EAH. 
Tjänstemän tror att det behövs ett större tryck från politiker för att arbetet inte ska rinna ut i 
sanden. En tjänsteman konstaterar: 
 

Sen är det väl så, när det gäller EAH i övrigt i de fastigheter som inte är åtgärdade, 
privata butiker och så där. Då måste de nog ligga på politiskt för att det ska bli av, för vi 
måste ha mer resurser om vi ska kunna göra något mer än det vi gör idag.  

 
Grundläggande för att arbetet med EAH ska leda till långsiktig förbättrad tillgänglighet är 
även att information om varför åtgärder görs nås såväl allmänhet som de verksamheter i 
vilkas lokaler förbättringarna genomförs. Ett typiskt problem är att lösa föremål ställs i vägen 
för manöverdon till dörröppnare och liknande. En representant från FR konstaterar denna brist 
vara tämligen vanlig: 
 

Sen har vi ju en del konstigheter också. (…) Vi säger en butik i en gammal miljö och så 
är det två-tre trappsteg upp. Så sätter man ett litet räcke och gör något på trappan, och 
så sätter man blomkrukor framför så att man inte kan följa räcket i alla fall. 

 
Här kan media spela en viktig roll. Varken FHR eller SBK anser att det finns något större 
intresse för tillgänglighetsfrågor i lokalpressen. SBK anser det mediala intresset främst handla 
om vad som går fel, inte vad som har blivit bättre. FHR använder sig ibland av media för att 
dra uppmärksamhet till situationer som FHR anser olämpliga. Representanterna från FR 
medger dock att man är dåliga att uppmärksamma brister utanför kommunens centralort. En 
representant säger angående mediebevakning: 
 

Media är ett rätt effektivt sätt att vara med i för då reagerar folk ju. Vi har gjort här, 
några gånger (…) en marsch då vi gått ut och tittat på tillgängligheten ihop med 
politiker, tjänstemän och poliser. Då har vi media med oss och då märks det lite att: 
’Ojdå, nu måste vi skärpa till oss’. Men sen varar det inte så länga och man får göra om 
det igen. 

 
Representanterna från FHR anser att marschen är ett bra sätt att engagera allmänheten för 
stunden. När artiklar om marschen publicerats i media har FHR fått viss respons genom att 
människor kommer fram på gatan med kommentarer och hur viktigt det är att göra samhället 
tillgängligt för alla.  
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Varken representanterna från SBK eller FR kände till om några klara riktlinjer tagits fram för 
arbetet med EAH. Däremot har en av representanterna från SBK varit med och tagit fram 
tillgänglighetsriktlinjer för nybyggen inom kommunen. Riktlinjerna är väldigt ambitiösa och 
sträcker sig till viss del över de krav som ställs i BBR. Kommunens översiktsplan hänvisar 
inte till riktlinjerna, men de finns med i nya detaljplaner och är alltid ett krav i kommunens 
markupplåtelseavtal. Riktlinjerna används för att säkerställa att framtida nybyggnationer 
uppfyller tillgänglighetskrav och att tillgänglighetsförbättrande åtgärder genomförs på likartat 
sätt i kommunen. Att kraven tillgodoses följs upp med samma egenkontroll som gäller för 
föreskrifter enligt PBL och BBR. Representanterna från SBK är oroliga för att dessa riktlinjer 
snart kommer att förbjudas i och med den särkravsutredning som regeringen tillsatt.  
 
Överlag har alltså mycket av arbetet med EAH lett till goda resultat. Trots att 
meningsskiljaktigheter om vissa detaljutformningar förekommer är både SBK och FHR vara 
nöjda med hur arbetet har utvecklats. Arbetet har inte bara lett till att den fysiska miljön har 
blivit mer tillgänglig. Både SBK och FHR anser att tillgänglighetsfrågan idag bland 
allmänheten har en helt annan dignitet än innan arbetet med EAH inleddes.  
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5.2 Framgångsfaktorer? 
!

Det fördjupande exemplet redogjorde för en kommun som har arbetat med EAH utan någon 
övergripande strategi. Följande avsnitt utreder om det finns något belägg för att användandet 
av olika strategier faktiskt leder till ett bättre resultat. Exempel på strategier som förväntas 
leda till ett lyckat undanröjande av EAH och en ökad generell tillgänglighetsstandard har 
redogjorts för i kapitel 3 och kapitel 4.1. Framgångsfaktorer för att lyckas undanröja enkelt 
avhjälpta hinder kan sammanfattas: 
 

1. En övergripande plan för hur EAH skall undanröjas har tagits fram 
2. Arbetet har förankrats i hela kommunen, förvaltningar samarbetar 
3. Allmänna utrymmen, platser och gator har inventerats 
4. Utbrett samarbete med funktionshinderrörelsen 
5. Resultatet av inventeringen har presenterats för allmänheten 

 
Om dessa faktorer har påverkat hur tillgängliga lokaler och miljöer i en kommun är kan 
undersökas med hjälp av de tre undersökningar som presenteras i figur 5.  
 
Författare och titel Undersökning 
Humana, ett svenskt 
företag inom personlig 
assistans. 
 
Tillgänglighetsbarometern, 
2010, 2011, 2012 

En årlig genomgång av tillgänglighetsarbetet i svenska kommuner. Undersöker 14 
faktorer av varierande karaktär, från om kommuner har implementerat FN-
konventionen i sin verksamhet till om kommunens lekplatser är tillgängliga.  
 

Socialstyrelsen 
 
Öppna jämförelser av stöd 
till personer med 
funktionsnedsättning inom 
LSS-området, 2012. 

En undersökning som främst går igenom hur kommuner arbetar med stöd och service 
till personer med funktionsnedsättning. Innehåller två faktorer som kan användas för 
att jämföra hur kommuner arbetar med fysisk tillgänglighet – om kommunerna har 
upprättat ett handikappråd och om detta ges möjlighet att påverka kommunens 
verksamhetsplaner. 
 

Sveriges kommuner och 
landsting (SKL) 
 
Granskning av 
tillgängligheten utifrån 
Enkelt avhjälpta hinder. 

214 kommuner inventerade 10 byggnader/miljöer utefter en mall baserad på HIN1. 
Resultatet presenterades i form av ett EAH-tal för varje kommun och byggnad/miljö 
som inventerats, samt ett tillgänglighetstal (i procent) för varje enskild kommun. 

Figur 5: Tre undersökningar om tillgänglighet (Humana 2010, Socialstyrelsen 2012, SKL 2010). 
 
De tre första faktorerna kan undersökas med hjälp av Humanas (2010) 
Tillgänglighetsbarometer. Den fjärde faktorn kan undersökas med hjälp av Socialstyrelsens 
studie inom LSS 2012. Den femte faktorn har jag själv undersökt genom att kontrollera vilka 
kommuner som har publicerat tillgänglighetsguider på sina hemsidor. Resultatet från de 
undersökningarna jämförs med kommuners resultat i SKL:s (2010b) undersökning om 
tillgänglighet enligt EAH. Totalt svarade 143 kommuner på alla tre enkäter. Följande faktorer 
undersöks och presenteras i figur 6 och i efterföljande avsnitt: 
 

1. Om kommunen beaktar tillgänglighet i sin översiktsplan  
2. Om kommunen har implementerat en plan för att uppnå FN-konventionens mål  
3. Om kommunen har upprättat samarbete med FHR i s.k. handikappråd.  
4. Om funktionshinderrörelsen genom handikappråd ges möjlighet att påverka 

verksamhetsplaner för kommunens förvaltningar.  
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5. Om kommunen har genomfört en tillgänglighetsinventering av lokaler och 
gatumiljö  

6. Om kommunen har publicerat en tillgänglighetsguide på sin hemsida 
7. Om kommunen använder sig av Tillgänglighetsdatabasen 

 
 

 
Figur 6: Genomsnittlig tillgänglighet (i procent) i SKL:s undersökning (2010b) 

 
Översiktsplan 

 
En knapp tredjedel av kommunerna angav att de beaktade tillgänglighet i sin översiktsplan, 
och något överraskande visade sig den genomsnittliga tillgängligheten vara lägre i dessa. Det 
bör dock påpekas att kommunerna inte angav när översiktsplanen antagits. I flera fall är det 
säkert möjligt att nya tillgänglighetsriktlinjer i översiktsplanen ännu inte har fått någon effekt.  
 
FN-konventionen 
 
Medelvärde i SKL:s undersökning (Tillgänglighet i procent)  
Kommuner som har implementerat FN-konventionen (62 st) 57,3 % 
Kommuner som inte har implementerat FN-konventionen (81 st) 54,0 % 
 
I FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar ställs utförliga 
tillgänglighetskrav, i vissa fall högre krav än vad svensk lagstiftning föreskriver. Att 
kommunen har implementerat FN-konventionen innebär i det här fallet att de har upprättat en 
plan för att säkerställa att kommunen uppfyller sina åtaganden enligt konventionen. Knappt 
hälften av de kommuner som undersöktes hade 2010 upprättat ett sådant program. Dessa 
kommuner hade generellt bättre resultat i SKL:s undersökning.  
 
 

Medelvärde i SKL:s undersökning (Tillgänglighet i procent)  
Kommuner som har integrerat tillgänglighetsriktlinjer i översiktsplanen (47 st) 54,9 % 
Kommuner som inte beaktar tillgänglighet i översiktsplanen (96 st) 55,8 % 
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Samarbete med funktionshinderrörelsen och FHR:s inflytande 
 
Medelvärde i SKL:s undersökning (Tillgänglighet i procent)  
Kommuner som involverar FHR i verksamhetsplanering (65 st) 56,6 % 
Kommuner som inte involverar FHR i verksamhetsplanering (78 st) 54,5 % 
 
Nästan samtliga kommuner angav att de har upprättat former för samarbete med 
funktionshinderrörelsen genom kommunhandikappråden. De hade också betydligt bättre 
resultat i SKL:s undersökning än de tio kommuner som inte för något samarbete. Drygt 
hälften av de kommuner som samarbetar med FHR låter även denna vara med och påverka 
kommunförvaltningarnas verksamhetsplaner. Dessa kommuner hade en dryg procentenhet 
över medelvärdet i SKL:s undersökning, och ca två procentenheter bättre än de kommuner 
som inte lät FHR påverka verksamhetsplanerna.  
 
Tillgänglighetsinventering 
 
Medelvärde i SKL:s undersökning (Tillgänglighet i procent)  
Kommuner som har genomfört en tillgänglighetsinventering (109 st) 56,0 % 
Kommuner som inte har genomfört någon tillgänglighetsinventering (34 st) 53,9 % 
 
Ungefär tre fjärdedelar av kommunerna hade 2010 genomfört en tillgänglighetsinventering av 
kommunens lokaler och gatumiljöer. Som väntat hade också dessa kommuner ett något bättre 
resultat i SKL:s undersökning än de som inte genomfört någon inventering. Det får antas vara 
enklare att undanröja enkelt avhjälpta hinder om kommunen har gjort en ordentlig översyn av 
vilka brister som förekommer. 
 
Tillgänglighetsguide 
 
Medelvärde i SKL:s undersökning (Tillgänglighet i procent)  
Kommuner som har publicerat tillgänglighetsguide/-databas online (52 st) 55,5 % 
Kommuner som saknar tillgänglighetsguide/-databas online (91 st) 55,4 % 
 
Strax över 35 procent av kommunerna hade 2012 en lätthittad tillgänglighetsguide på sin 
hemsida. Skillnaden i SKL:s undersökning mellan dessa kommuner och de som inte 
publicerat någon guide var mycket liten. Det ska dock påpekas att omfattningen och 
kvaliteten på tillgänglighetsguiderna skiljer avsevärt, från enklare kartor där 
’handikapptoaletter’ märks ut till utförliga förteckningar av barriärer i samtliga offentliga 
utrymmen i kommunen. 
 
Tillgänglighetsdatabasen 
 
Medelvärde i SKL:s undersökning (Tillgänglighet i procent)  
Kommuner som har anslutit sig till Tillgänglighetsdatabasen (30 st) 53,4 % 
Kommuner som ej anslutit sig till Tillgänglighetsdatabasen (113 st) 56,0 % 
 
21 procent av kommunerna hade 2013 anslutit sig till Tillgänglighetsdatabasen (TD). Det kan 
tyckas att kommuner som sparar alla inventeringar i databaser borde ha bättre förutsättningar 
för att strategiskt undanröja hinder, men något förvånande fick kommunerna som var anslutna 
till TD sämre resultat i SKL:s undersökning. Det är möjligt att några kommuner har anslutit 
sig till databasen först efter att resultatet av SKL:s undersökning publicerats, men detta 
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förklarar inte den relativt stora skillnad som uppvisas. Precis som vid tillgänglighetsguiderna 
varierar dock hur inventeringarnas omfattning. I vissa kommuner har endast enstaka 
privatägda lokaler inventerats och publicerats. 
  
Sammanfattning 
Utifrån den undersökning som här gjorts går det inte att dra några slutsatser om ett specifikt 
arbetssätt leder till bättre tillgänglighet. Av de faktorer som undersökts kunde endast ett 
samband mellan implementering av FN-konventionen och ett högt resultat i SKL:s 
undersökning påvisas i ett T-test.  
 
I figur 7 visas medelvärdet i SKL:s studie beroende hur många av faktorer kommunen 
uppfyller. Tillgänglighetsdatabasen har här uteslutits då vissa kommuner använder sig av 
andra databaser. Fyra av kommunerna använder sig av samtliga strategier, bland dessa 
återfinns de två som hade högst resultat, Växjö och Gislaved.   

Fig. 7: Resultat i SKL:s (2010b) underökning baserat på hur många av ovanstående faktorer som uppfylldes. 
!

,!

!
I detta kapitel har ett antal vanliga strategier i arbetet med tillgänglighet och undanröjandet av 
enkelt avhjälpta hinder beskrivits och diskuterats. Dessutom har jag redogjort för hur arbetet 
med dessa har fungerat i praktiken i en svensk kommun. I nästa kapitel kommer kommunens 
arbete analyseras mer ingående och utifrån den diskussion om svårigheter vid implementering 
av nya policys som diskuterades i andra kapitlet. 
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Kapitel 6: Analyser 
 

6.1 Intervjuer 
!
Flera av de funktionshinderspolitiska utredningar som undersökts i det här arbetet har påpekat 
hur viktigt det är att aktörer i plan- och byggprocessen skaffar sig kunskap om 
tillgänglighetsfrågor. Samtliga utredningar har konstaterat att de som framförallt besitter 
denna kunskap är funktionshinderrörelsen, och har således konstaterat vikten av att dra nytta 
av funktionshinderrörelsens expertis i all form av samhällsplanering. Frågan om hur 
kunskapen skall överföras från funktionshinderrörelse till samhällsplanerare besvaras dock 
olika. I äldre utredningar föreslås att funktionshinderrörelsen skall fungera som en 
remissinstans, alltså en slags expertgrupp som granskar och lämnar synpunkter på de förslag 
planerare och arkitekter har tagit fram. Nyare utredningar föreslår ett mer ingående samarbete, 
där funktionshinderrörelsen aktivt deltar i hela plan- och byggprocessen.  
 
I den kommun jag har studerat finns samarbetets struktur någonstans emellan dessa två 
ytterligheter, möjligtvis något närmare de äldre remissinstanserna. Stadsbyggnadskontoret 
(SBK) och funktionshinderrörelsen (FHR) har formella möten varje kvartal där FHR ges 
möjlighet att granska och lämna synpunkter på ritningar och planförslag samt komma med 
synpunkter av mer allmän natur, detta helt enligt grundtanken med de kommunala 
handikappråden. Utöver det formella förfarandet sker kontinuerligt informationsutbyte av mer 
informell karaktär, där SBK ber FHR om synpunkter i specifika fall. Även om ett relativt stort 
informationsutbyte sker indikerar framförallt FHR:s intervjusvar att de fortfarande mestadels 
fungerar som remissinstans. FHR anser sig själva få aktivt ligga på SBK och kommunen för 
att få ta del av information, och de anser inte alltid att SBK tar till sig de synpunkter FHR ger. 
FHR verkar ibland istället vända sig till politiker för att nå fram med sina förslag. De 
kommunala handikapprådens uppgift skall enligt HSO Skåne (2007) vara att övergripande 
arbeta med funktionshinderfrågor. Detaljfrågor skall inte primärt behandlas av 
handikappråden och handikapprådens representanter skall tala för hela sin organisation, inte 
för sig själv. I min intervju med FHR mynnade dock de flesta frågorna ut i långa utläggningar 
om just detaljfrågor. I intervjun uttrycker FHR ett missnöje med att kommunen verkar sakna 
en långsiktig strategi för tillgänglighetsfrågor. Samtidigt verkar FHR inte själva aktivt arbeta 
med SBK för att ta fram en sådan. FHR är tydliga med att hela organisationen är överens om 
vad en tillgänglig miljö innebär, och att det inte spelar någon roll vilken representant SBK 
vänder sig till när de vill ha råd i en fråga. SBK å sin sida tycker att det är ett uppenbart 
problem att representanterna i FHR ibland verkar tala endast för sin egen sak. Det råder alltså 
en del meningsskiljaktigheter mellan SBK och FHR, men trots detta uppger samtliga 
intervjuade att samarbetet överlag fungerar bra. Alla är också överens om att tillgängligheten i 
staden successivt har blivit bättre sedan samarbetet inleddes. 
 
En stor del av intervjuerna berörde arbetet med EAH. FHR påpekar många brister i det arbete 
som gjorts, och även SBK medger vissa problem som har uppstått. I den här studiens 
inledande del diskuterades olika typer av implementering och vikten av att arbeta fram en 
övergripande strategi för genomförandet. Varken SBK eller FHR anser att arbetet har haft en 
genomgripande strategi för åtgärdandet av EAH. Trots att en övergripande strategi saknats 
kan SBK:s arbete med EAH sammanfattas i de frågeställningar som föranleder framtagandet 
av en sådan.  
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Vilka egenskaper har den miljö där strategin skall implementeras? 
När arbetet med EAH startades genomförde såväl SBK som FHR ett antal inventeringar av 
gatumiljö och byggnadsbestånd. Dessutom projektanställdes en tjänsteman för att inventera 
inomhusmiljöer och kompletterande inventeringar genomfördes av en extern 
tillgänglighetskonsult. Intervjusvaren antyder att det var en omfattande inventering som 
genomfördes och att ett stort antal brister hittades. Inventeringen verkar bara till viss del legat 
till grund för de åtgärder som sedermera har genomförts. SBK antyder att inventeringarnas 
omfattning är en av orsakerna till att de inte har kunnat användas i ett mer strategiskt arbete 
med undanröjande av EAH.  
 
Vilka egenskaper har den egna organisationen? 
I intervjun uppger SBK att ett stort problem i arbetet med EAH har varit hur arbetet har 
organiserats internt. Flera förvaltningar har berörts av arbetet med EAH, men något 
dokumenterat informationsutbyte har inte skett. Ingen enskild person har haft 
samordningsansvar för arbetet med EAH i hela kommunen. Inventeringen av inomhusmiljön 
genomfördes av en projektanställd tjänsteman som även var ansvarig för att undanröja de 
hinder som hittades. Under det arbetet fördes enligt FHR ett regelbundet samarbete mellan 
FHR och tjänstemannen. SBK tror att alla hinder i inomhusmiljöer är undanröjda, men vet 
inte om det finns någon dokumentation som styrker att allt faktiskt har genomförts. Inte heller 
FHR har sett till någon dokumentation från arbetet med EAH i inomhusmiljöer. 
 
Vilka målsättningar har formulerats? 
Att döma av intervjusvaren hade både SBK och FHR höga förväntningar på den förändring 
arbetet med EAH skulle leda till. Idag verkar det råda delade meningar om vad ett EAH 
innebär. SBK anger att man initialt felbedömde arbetets omfattning och gjorde betydligt mer 
ingående inventeringar än vad som egentligen hade behövts. Under arbetet med EAH har 
SBK:s bygglovsavdelning dock tagit fram ett ambitiöst tillgänglighetsprogram som används 
vid alla ny- och större ombyggnationer. 
 
Vilka strategier har använts? 
Initialt fördes arbetet alltså i princip efter den mall Handisam föreslagit. Tillgänglighets-
inventeringen delades dock upp mellan flera aktörer. Delar av inventeringen finns med 
säkerhet dokumenterad, men SBK har inte använt sig av någon tillgänglighetsguide eller –
databas för att presentera resultatet för allmänheten. Strategier för undanröjandet av de brister 
som hittades har varierat under arbetets gång. Inomhusmiljön ansvarade den projektanställde 
tjänstemannen, i samarbete med FHR, för. En ny chef på SBK tog fram en modell för att väga 
kostnaden för att åtgärda ett EAH mot nyttan. Ingen av representanterna från SBK vet i vilken 
omfattning denna beräkningsmodell har använts, och de har ingen kunskap i hur den fungerar. 
Initialt åtgärdade SBK EAH utefter de inventeringar som genomfördes. Med tiden har dock 
inventeringarna börjat frångås och idag försöker man främst åtgärda EAH som s.k. ”passa på-
åtgärder”, dvs. åtgärda EAH med det löpande underhållet på byggnader och i gatumiljö.  
 
Arbetets verkliga form 
I uppsatsens inledande kapitel diskuterades kort begreppet ”närbyråkrater”, och att det är 
dessa som egentligen bestämmer vilken form politiska reformer antar i verkligheten. Arbetet 
med EAH i den kommun jag har undersökt är ett ganska bra exempel på detta. Lagen om 
EAH är väldigt öppen för tolkning – den konstaterar att det finns något som heter EAH och 
ger exempel på vad ett EAH kan innebära, men det är upp till den som äger lokalen eller 
miljön att besluta om vad ett EAH är, om ett EAH skall åtgärdas och hur en godtagbar lösning 
ser ut. Vissa kommuner har själva tagit fram övergripande riktlinjer som har legat till stöd för 
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allt arbete med EAH. Detta gjordes dock inte i den kommun jag studerade. Där har 
ambitionsnivån varierat väsentligt med tiden, och varit helt beroende av vilken person som 
just då har varit ansvarig för arbetet med EAH. Enskilda tjänstemäns kunskap och 
engagemang framstår alltså som avgörande för ett tillgänglighetsarbetes framgång.  
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Kapitel 7: Slutsatser 

7.1 Diskussion 
 
Om byggregler, tillgänglighet och Universal Design 
Att en lagstiftning om enkelt avhjälpta hinder behövs går att konstatera genom att studera hur 
miljöer och byggnader är utformade och jämföra detta med vad som föreskrivs och 
rekommenderas i HIN. SKL:s undersökning visar att svenska kommuner endast till femtio 
procent uppfyller HIN:s krav. Det finns flera anledningar till detta. Tillgänglighetskraven i 
äldre byggregler har inte samma omfattning som de som ställs i HIN och ALM, framförallt 
inte de regler som fanns innan 1975. Fram till 2001 behövde nyare tillgänglighetskrav endast 
tillämpas vid nybyggnation eller större ombyggnationer. Det har alltså under andra hälften av 
1900-talet inte funnits några lagstadgade krav på att anpassa den miljö som åtminstone i 
teorin borde vara mest otillgänglig. Å andra sidan har utförliga krav ställts i 
nybyggnadsbyggregler sedan mitten av 1970-talet, varav förvånansvärt många är identiska 
med de krav som ställs i HIN. Att identiska krav överhuvudtaget rubriceras som enkelt 
avhjälpta hinder indikerar dock att inte heller de regler som användes på 1970-talet uppfylldes 
till fullo. I flera av de rapporter jag har läst och i intervjuerna jag har genomfört framkommer 
att många kommuner och fastighetsägare har ifrågasatt EAH och upplever kraven i HIN som 
betungande. Anledningen till att många av dessa ’betungande’ krav finns tycks vara att 
byggnader och miljöer en gång i tiden har konstruerats fel, även efter dåtidens gällande krav.  
 
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar föreskriver att 
universal design tillämpas i all design och produktion. Användandet av universal design skall 
göra tillgänglighetsbegreppet överflödigt – all design och produktion skall ha hela 
befolkningen i åtanke. Frågan är om projektet med EAH kan ses som Universal Design? 
Troligtvis inte, HIN är i allra högsta grad utformat som anpassningskrav för en specifik grupp, 
dvs. personer med funktionsnedsättningar. Även i BBR utformas tillgänglighet som ett slags 
särkrav. Det går däremot att argumentera för att EAH leder till att Universal Design-
perspektivet etableras bland de som ansvarar för att utforma och producera den byggda 
miljön. I de handikapputredning som har undersökts i det här arbetet är en vanlig synpunkt att 
kunskap om tillgänglighet och funktionsnedsättningar måste bli bättre i hela samhället. Från 
slutet av 1970-talet började en del äldre detaljerade tillgänglighetskrav ersättas med 
övergripande funktionskrav. Användandet av funktionskrav innebär att arkitekten, planeraren 
eller byggherren måste ha en förståelse för vad en tillgänglig miljö innebär utan tillgång till 
typrumsritningar. Även HIN utformas som mestadels övergripande funktionskrav, men 
kompletteras med allmänna råd som inte är helt olika de äldre detaljkraven. I och med arbetet 
med EAH ges arkitekter, tjänstemän, politiker och inte minst entreprenörer i ett intensivt 
arbete möjlighet att lära sig hur tillgängliga miljöer utformas. Att arbetet med EAH har höjt 
kunskapsnivån bland dessa bekräftas i mitt intervjumaterial. Tillgänglighet finns i allt större 
utsträckning med i plan- och byggprocessen, och i intervjuerna har det framkommit att alla 
involverade i processen, från politiker till hantverkare, är medvetna om denna aspekt.  
 
Min tolkning är att en lagstiftning om enkelt avhjälpta hinder behövs dels för att göra den 
befintliga miljön mer tillgänglig, men framförallt för att den kunskap om 
funktionsnedsättningar och tillgänglighet som har eftersökts i handikapputredningar sedan 
mitten av 1900-talet faktiskt etableras. Denna kunskap kan anses vara en förutsättning för att 
någon universal design överhuvudtaget skall bli verklighet. 
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Om EAH och implementering 
Studiens andra frågeställning handlade om hur arbetet med EAH har genomförts i svenska 
kommuner. HIN beskrivs emellanåt, med all rätt, som ett diffust regelverk. I rapportens 
inledning diskuterades närbyråkrater, och hur det är dessa som ger politiska reformer dess 
verkliga form. Rapporter om arbetet med EAH bekräftar att projektets framgång ofta har varit 
helt beroende av enskilda aktörers engagemang. Detta kan vara en av anledningarna till att 
arbetet med EAH inte är klart trots att 2010 har passerat. I SKL:s undersökning om 
kommuners tillgänglighet enligt EAH hade de kommuner som hade tagit fram en plan för att 
följa FN-konventionen betydligt bättre resultat än de som inte arbetat med konventionen. I 
detta fall, där de lagstadgade kraven utformats diffust, har ett rationellt tillvägagångssätt har 
alltså lett till bättre resultat.  
 
Ett rationellt tillvägagångssätt har i det här fallet lett till att flera kommuner har tagit fram 
egna tillgänglighetsriktlinjer för nybyggnation. I den kommun där jag genomförde mina 
intervjuer anses riktlinjerna, som är mer detaljerade än BBR:s krav, utgöra ett effektivt 
verktyg för att säkerställa att kommunens normer uppfylls vid nybyggnation. Riktlinjerna har 
också inneburit att kommunens tjänstemän utökat sin kunskap om tillgänglighet. Idag pågår 
en särkravsutredning som eventuellt kommer att förbjuda att kommunen ställer krav som går 
utöver de som ställs BBR i markupplåtelseavtal. Som jag ser det är en av de stora fördelarna 
med HIN:s utformning, dvs. att den är så öppen för tolkning, att den tvingar kommuner att 
själva utreda hur tillgänglighet kan tillgodoses i just deras fall. Arbetet med EAH har 
inneburit att kommunerna har skaffat sig kunskap om tillgänglighet och upprättat interna 
strukturer för att säkra att tillgänglighetsarbetet även i framtiden hålls framgångsrikt. Det 
förefaller något märkligt att först ta fram en lagstiftning som uppmanar kommuner att utarbeta 
egna riktlinjer, för att sedan förbjuda sådana riktlinjer och kalla dem för särkrav. FN:s 
konvention föreskriver universal design, men går Sverige tillbaka till att endast tillåta BBR:s 
anpassningskrav är risken att tillgänglighet även fortsättningsvis innebär barriärfri design, 
dvs. ett särkrav för att tillgodose en utpekad grupps behov. 
 
En stor del av mina intervjuer berörde samarbetet mellan en kommuns stadsbyggnadskontor 
och funktionshinderrörelsen, representerad av HSO:s referensgrupp i byggfrågor. I äldre 
handikapputredningar föreslås funktionshinderrörelsen fungera som en remissinstans. Idag 
föreslås ett mer strategiskt samarbete, med syftet att ta fram övergripande strategier för 
kommuners tillgänglighetsarbete. HSO säger själva att deras roll inte är att utreda specifika 
detaljfrågor. Det går inte att dra några generella slutsatser från de intervjuer jag genomförde, 
men det går att säga att det i mitt fall finns brister i rollfördelningen mellan kommunen och 
funktionshinderrörelsen. I mitt fall verkar det som att kommunen inte involverar 
funktionshinderrörelsen i den övergripande planeringen, utan i stort sett delegerar detaljfrågor 
till dem. Funktionshinderrörelsen visar i intervjun dock inte heller upp något större intresse 
för det mer strategiska tillgänglighetsarbetet. De säger sig vara missnöjda med kommunens 
brist på övergripande planering, men är själva mest intresserade av att diskutera enskilda 
barriärer och hur dessa kan åtgärdas. En framtida utmaning i den kommun jag har studerat är 
alltså att tydligare definiera i vilket syfte funktionshinderrörelsen och stadsbyggnadskontoret 
samarbetar, och vilka roller dessa skall ha i det fortsatta samarbetet. 
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7.2 Framtida studier 
!
Fysisk tillgänglighet är ett förvånansvärt outforskat område inom fysisk planering. En stor del 
av det här arbetet har diskuterat och betonat vikten av vilken kunskap arkitekter och planerare 
har om funktionsnedsättningar. De som har varit verksamma i arbetet med EAH har skaffat 
sig stor kunskap i dessa frågor. Frågan är om denna kunskap kommer föras över till framtida 
arkitekter och planerare. I mina intervjuer undrade funktionshinderrörelsen om tillgänglighet 
överhuvudtaget finns med i utbildningar inom arkitektur och samhällsplanering. Jag kunde 
själv endast erinra mig ett tillfälle då frågan tagits upp i min egen utbildning. Ett viktigt ämne 
för framtida studier om tillgänglighet och samhällsplanering är alltså att undersöka på vilket 
sätt tillgänglighet och universal design behandlas i svenska högskoleutbildningar. 
 
Den del av arbetet som berörde arbetet med EAH tittade på några faktorer som eventuellt 
kunde leda till framgångsrikt arbete. Dessvärre gick det i de flesta fall inte att bevisa att 
faktorerna verkligen hade någon effekt på kommunernas tillgänglighet. Om SKL gör en ny 
undersökning skulle det vara möjligt att se hur tillgängligheten har förändrats under arbetet 
med EAH. Då skulle det säkert vara möjligt att göra en bättre analys av faktorernas inverkan 
på resultatet. Detta kan också vara ämne för en framtida studie. 
!
En tredje framtida studie skulle kunna vara att titta på vilka effekter tillgänglighetsriktlinjers 
inkluderande i detaljplaner har gett upphov till. Miljöer där tillgänglighetsriktlinjer tillämpats 
skulle kunna inventeras och jämföras med miljöer där inga riktlinjer funnits. En sådan analys 
skulle bli särskilt intressant om särkravsutredningen förbjuder krav utöver BBR.   
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