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Projektet Tillgänglighetsgranskning har
sammanställt en rapport som innehåller en
nulägesanalys av arbetet för ett tillgängligt
samhälle. Rapporten är ett diskussionsunder-
lag för Handikappförbundens framtida
strategi i förhållande till målet om ett till-
gängligare samhälle

Inledning

Handlingsplanens struktur

Utgångspunkten för granskningen är den
nationella handlingsplanen för handikappoli-
tiken. På grund av handlingsplanens struktur
har projektet kommit fram till att den måste
ses som en helhet. Det går inte att helt bortse
från några kapitel även om vi i huvudsak
inriktat oss på arbetsområdet ett tillgängligt
samhälle.

Den nationella handlingsplanen för handi-
kappolitiken bygger i huvudsak på tre delar:
• Handikapperspektivet ska genomsyra hela
samhället – mainstreaming.
• Ett tillgängligt samhälle
• Bemötande

Ett problem med strukturen är att de tre
delarna går in i varandra. Detta blir tydligt i

den första uppföljningen av handlingsplanen
(Regeringens skrivelse 2002/03:25 Uppfölj-
ning av den Nationella handlingsplanen för
handikappolitiken) då vissa avsnitt bröt den
ursprungliga strukturen. Från att sortera
under tillgänglighet flyttades de till kapitlet
mainstreaming. Det är alltså viktigt att
komma ihåg att områdena ofta går in i var-
andra.
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Ett fåtal individer arbetar praktiskt mot
målet om ett tillgängligt samhälle, trots
att ansvaret enligt handlingsplanen är
fördelat på alla myndigheter.
Handikapperspektivet är långt ifrån att
genomsyra hela verksamheter. Frågan om
ett tillgängligt samhälle är lågt prioriterat
både inom regeringskansliet och på
myndigheters, kommuners och landstings
dagordningar. Vid halvtid för
handlingsplanen saknar regeringen en
hållbar och långsiktig strategi för att nå
målet om ett tillgängligt samhälle.

Handlingsplanen bygger på staten som
föredöme. Förutom förordningen 2001:526,
som säger att statliga myndigheter ska öka
tillgängligheten för personer med funktions-
hinder, har de 14 sektorsmyndigheterna ett
särskilt ansvar för genomförandet. Social-
departementet samordnar handikapp-
frågorna under ledning av Lars Lindberg
som var en av författarna till propositionen.
I början av 2006 ska departementet redovisa
den andra uppföljningen av planen genom
en riksdagsskrivelse. Projektet anser att
Socialdepartementets status i förhållande till
flera andra departement påverkar hur frågan
prioriteras och befäster patientperspektivet.

Den nya myndigheten för Handikapp-
politisk samordning, Handisam, ska starta
2006. Carl Älfvåg från Socialdepartementet
leder arbetet med att förbereda den nya
organisationen. Handisam kommer att
sammanfoga verksamhet från Det nationella
tillgänglighetscentret,TC, inom
Handikappombudsmannen,HO, bemötande-

Fördelning av ansvaret för
ett tillgängligt samhälle

gruppen inom SISUS, Statens institut för
särskilt utbildningsstöd och viss verksamhet
inom Hjälpmedelsinstitutet, HI.

Det nationella tillgänglighetscentret som
placerades hos Handikappombudsmannen
har haft en nyckelroll i genomförandet av
arbetsområdet ett tillgängligt samhälle.
Centret byggdes upp under ledning av Lars
Lindberg.

Tillgänglighetscentret har tagit fram ett
verktyg – Riktlinjer för tillgänglig stats-
förvaltning. Riktlinjerna i kombination med
goda exempel, inventeringsformulär och en
väl utbyggd hemsida utgör ett stöd för
främst de statliga myndigheterna i deras
arbete med att följa förordningen 2001:526.

Projektet anser att riktlinjerna behöver kom-
pletteras med en systematisk process för
utvärdering, utveckling och samordning.
Synpunkter från användare av tillgänglig-
hetscentrets material skulle kunna hämtas in
och användas i utvecklingen. I dagsläget
uppdateras riktlinjerna löpande och det
saknas en öppen dialog kring hur de
fungerar i praktiken. De är tänkta att an-
vändas i samband med krav på tillgänglighet
i offentlig upphandling, men fungerar inte så
enligt muntlig källa på Statskontoret.

Samordning och stöd till sektorsmyndig-
heten har också sorterat under Tillgänglig-
hetscentret. Tillgänglighetscentret har
angivit brist på resurser för att genomföra
ytterligare två av sina uppdrag – nämligen
ansvar för att sprida konceptet Design för
alla samt ansvar för att ta fram metoder för
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att följa upp sektorsmyndigheternas
arbete. Handikappombudsmannen föreslog
2003 att sektorsmyndigheterna själva ska
ansvara för uppföljningen av sina mål, vilket
resulterade i att regeringen tog bort upp-
draget i nästa regleringsbrev.

Sveriges kommuner och landsting har i
praktiken ett stort ansvar för genomförandet
på grund av det kommunala självstyret som
påverkar bland annat skolsektorn. Kom-
munerna har också ansvar för att genomföra
tillsyn av Boverkets Allmänna råd om
enkelt avhjälpta hinder som omfattar
bland annat butiker, lekplatser och andra
platser dit allmänheten har tillträde.

Ansvars- och finansieringsprincipen är en
av de grundläggande principerna för handi-
kappolitiken. Den innebär att ansvariga
myndigheter ska finansiera kostnader som
uppkommer för att genomföra handikapp-
politiken inom ramen för ordinarie
verksamhet. I handlingsplanen betonas att
principen, som finns för att tydliggöra allas
ansvar, nämns redan 1964 och att ”tanken
om mainstreaming funnits som ledstjärna
inom den handikappolitiska debatten i snart
fyrtio år.” 1

I den politiska debatten är det Socialdemo-
kraterna och Vänsterpartiet som försvarar
ansvars- och finansieringsprincipen medan
de borgerliga partierna, framför allt Folk-
partiet menar att det måste tillskjutas pengar
under en övergångsperiod. I december 2005
har både Folkpartiet och Vänsterpartiet
kommit med förslag om att ROT-avdrag ska
kunna användas för att förbättra tillgänglig-
heten.

Det finns ett visst ansvar även för närings-
livet och privata aktörer. I Boverkets All-
männa råd kring enkelt avhjälpta hinder
omfattas fastighetsägare och butiks-
innehavare. Det finns emellertid fog för att

diskutera även det som brukar kallas före-
tagens sociala ansvar, och ansvaret på de
områden där marknadskrafterna styr utbudet
av tillgängliga produkter och tjänster. I
handlingsplanen står det att tillgänglighet
och användbarhet bör beaktas i statlig
upphandling. Handikappombudsmannen har
till uppgift att informera statliga myndig-
heter, kommuner och landsting om möjlig-
heten att ställa krav på tillgänglighet vid
upphandlingar.2 Projektet anser att krav i
upphandling är ett viktigt instrument för att
påverka utbud och efterfrågan av tillgänglig-
hetstjänster och produkter, men det finns
inga undersökningar som tyder på att
myndigheter använder sig av det instru-
mentet.

Det är ett allvarligt problem att det är så få
individer som arbetar med tillgänglig-
hetsfrågorna. Vissa personer fungerar som så
kallade gatekeepers – det vill säga de har en
position, en egen kunskapsnisch, som gör att
all information som rör tillgänglighet på ett
visst område passerar via dem. Kommuni-
kation filtreras via dessa nyckelpersoner och
det riskerar att hindra utvecklingen på
området eftersom inga nya aspekter och
lösningar kommer fram.

Gatekeepers finns både inom handikapp-
rörelsen, bland politiker, inom departement
och myndigheter samt inom näringslivet.
Ibland är de isolerade eldsjälar som kämpar i
motvind för att få fler att engagera sig. De
fungerar då som ofrivilliga gatekeepers
”skönt att någon tar hand om handikapp-
frågor så att andra slipper”. I andra
sammanhang befäster individerna, troligen
omedvetet, sin ställning som experter och
släpper ogärna in fler – ”visserligen är det
en lågstatusnisch men ändå ett område där
okunskapen är utbredd”.

Problemet med gatekeepers tillsammans
med bristande resurser inom handikapp-
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1 Regeringens proposition 1999/2001:79
Från Patient till medborgare – en nationell
handlingsplan för handikappolitiken,
sidan 17.
2 Regeringens proposition 1999/2001:79
Från Patient till medborgare – en nationell
handlingsplan för handikappolitiken,
sidan 37.

rörelsen får som konsekvens att myndighets-
företrädare eller kommersiella aktörer med
egenintressen blir talesmän för tillgäng-
lighetslösningar istället för organisationer
som representerar medlemmar med funk-
tionshinder. Ibland byter personerna
organisation och går från intressepolitik till
näringsliv eller myndigheter och vice versa.
En annan konsekvens är att de aktörer som
kommit långt blir en utväg för andra att
slippa engagera sig. Flera bibliotek har
exempelvis arbetat seriöst med tillgänglig
kommunikation och då finns aktörer som
vill låta biblioteken vara en länk till
samhällsinformation för personer med
funktionshinder, så att de själva slipper ta
ansvar.

Handikapprörelsens roll och eventuella
ansvar för ett tillgängligt samhälle dis-
kuteras i projektets första delrapport
handikapprörelsens syn på tillgänglighet.

Förslag till mål kopplade till en strategi:

• Att hårdare driva kravet på att ansvaret för
handikappolitiken flyttas från Social-

departementet till Statsrådsberedningen eller
Justititedepartementet.

• Att tydligare driva krav på reglerande
instrument – lagstiftning, offentlig upp-
handling och certifiering – för att tydliggöra
ansvaret för att nå målet om ett tillgängligt
samhälle.

• Att flytta fokus från bemötandeutbild-
ningar till utbildningar som utgår från
mänskliga rättigheter för att åstadkomma det
perspektivskifte som handlingsplanens titel
signalerar – från patienter till medborgare.
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Det som inte mäts och följs upp är det
ingen som gör. Så enkelt skulle man
kunna uttrycka projektets slutsats.
Bristen på tydliga, mätbara och uppföljda
mål gör att arbetet för ett tillgängligt
samhälle har avstannat helt på vissa
områden. Regeringskansliet bör agera
beställare av mätbara samverkande
metoder för uppföljning, eftersom det
skulle göra handlingsplanen till ett
användbart redskap i arbetet för ett
tillgängligt samhälle.

I samband med att Forskningsrådet för
arbetsliv och socialvetenskap, FAS, 2003
bjöd in forskare att lämna in förslag till
handikappforskning konstaterade Gunilla
Carlsson, Susanne Iwarsson och Agneta
Ståhl att det finns ett stort behov av struktur-
erade tillvägagångssätt för att bygga ett
tillgängligt samhälle. De skriver i sin
idéskiss att i ”nuläget tillämpas ofta så
kallad blackspot-teknik i praktiskt sam-
hällsbyggande, det vill säga man åtgärdar
problemen efterhand som de påpekas, oftast
sent i processen med stora kostnader, stig-
matisering och andra negativa kon-
sekvenser som följd.” 3 Denna analys
stämmer väl överens med såväl myndig-
hetsenkäter som projektets genomförda
lägesrapport.

Det nationella Tillgänglighetscentret, TC,
har genomfört myndighetsenkäter 2003
och 2004 för att följa upp arbetet inom
statliga myndigheter. Enkäterna är viktiga
instrument för att de visar på en utveckling.
Däremot kan enkäterna inte komma åt
kvaliteten i myndigheternas handlingsplaner.

Utvärdering av ett tillgängligt
samhälle

Projektet genomförde en granskning av de
27 myndigheter som i 2003 års enkät sagt att
de hade en färdig handlingsplan. Resultatet
blev att fyra myndigheter helt enkelt hade
ljugit. De hade inga handlingsplaner.
Regeringskansliet hade en handbok för
anpassning av informationsmaterial men
ingen plan. Majoriteten av de så kallade
handlingsplanerna var gamla policy-
dokument, endast fyra av 27 handlings-
planer bedömdes som relevanta utifrån
förordningen 2001:526.4

I oktober 2005 presenterade Tillgänglighets-
centret en rapport till regeringen som svar på
ett uppdrag i regleringsbrevet att ta fram en
metod för att följa upp arbetet med till-
gänglighet i kommuner. Att få fram
gemensamma metoder för att granska
kommunerna skulle vara ett mycket viktigt
verktyg, eftersom Handikappombuds-
mannens kommunenkäter som genom-
fördes under 90-talet upphörde 2000. Det
finns tydliga tecken på att arbetet med
tillgänglighet i kommunerna har avstannat.
Underlag och statistik är nödvändiga för att
kunna avgöra vilka insatser som krävs. I
rapporten kommer Tillgänglighetscentret
fram till att mer arbete behövs för att ta fram
en metod som kan integreras i kommunernas
verksamhetsplanering.

Projektet har samarbetat med analys-
företaget Ramböll Management för att peka
på behovet av tydligare uppföljning av
handlingsplanen. Arbetet har skett i tre steg.
Först en förstudie kring handikapprörelsens
prioriteringar, sedan framtagande av in-
dikatorer för att mäta utvecklingen och till
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sist en begränsad lägesrapport ”Fem år
kvar till ett tillgängligt Sverige? ” Arbetet
med rapporten gav upphov till många
värdefulla diskussioner kring mätmetoder.
Projektet valde att relativt brett utgå från
några livssituationer inspirerade bland annat
av de som identifieras på webbplatsen
sverige.se. Vi ville hitta några parametrar för
full delaktighet och jämlikhet i anslutning
till övergripande allmängiltiga situationer.
Rapporten är begränsad i sin omfattning
men pekar på behovet av uppföljning.
Arbetet i de undersökta kommunerna har
helt avstannat sedan 2000 när det gäller
tillgänglig information och kommunikation.

När det gäller metoder för utvärdering av
sektorsmyndigheternas mål har Handikapp-
ombudsmannen uttalat att de tycker att
sektorsmyndigheterna själva ska utvärdera
sitt arbete. Projektet anser att det givetvis är
bra med självreflektion men det krävs
betydligt konkretare styrning från
regeringskansliet för att inte frågorna helt
ska försvinna från dagordningen. Det saknas
tydlig återkoppling och krav kring etappmål,
tydliga formuleringar i regleringsbrev etc.
Effekten blir att myndigheterna som har

3 Iwarsson, Susanne & Ståhl, Agneta
(2003) Accessibility, usability and universal
design – positioning and definition of
concepts describing person-environment
relationships. Disability and Rehabilitation,
25, 57-66.
4 Stora brister i myndigheternas hand-
lingsplaner för bättre tillgänglighet, intern
projektrapport 2004.

många olika uppdrag helt enkelt låg-
prioriterar sektorsansvaret.

Förslag till mål kopplade till en strategi:

•  Att regeringen ska ta fram indikatorer för
att kunna visa på en faktisk utveckling mot
ett tillgängligare samhälle i jämförelse med
tidigare år.

•  Att sektorsmyndigheterna samt kommuner
och länsstyrelser ska ha mätbara mål som
följs upp för att påvisa utveckling.
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Samverkan med handikapprörelsen är en
förutsättning för att nå ett tillgängligt
samhälle. Det är personer med
funktionshinder som kan identifiera
hinder för full delaktighet och jämlikhet,
vilket komplicerar dialogen med dem som
ansvarar för att åtgärda hindren –
politiker och myndigheter. Tålamod och
ett ökat kunskapsutbyte som kantas av
ömsesidig respekt för de olika rollerna är
nödvändigt för att nå goda resultat.

Projektet har prioriterat arbetet med att
verka för bättre samråd med sektors-
myndigheterna eftersom medlemsförbunden
betonat sektorsmyndigheternas strategiska
betydelse. Trots paragraf 18 i FN:s
standardregler och formuleringar i
handlingsplanen som betonar handikapp-
organisationernas roll i frågor som rör
funktionshinder har många sektors-
myndigheter lagt mer möda på att stoppa
formella samrådsgrupper istället för att se
samrådet som en möjlighet att underlätta
arbetet. Vissa företrädare för handikapp-
rörelsen menar att det är bättre att avstå helt
från samråd om det inte fungerar bra.
Projektet menar att det krävs tålamod för att
förbättra samrådet och att handikapp-
organisationerna kan välja att se samråds-
grupperna som en möjlighet till kun-
skapsutbyte. Det är också viktigt att internt
sätta tydliga mål för samrådet för att
verkligen kunna avgöra om det inte går att
påverka myndigheterna.

När projektet startade fanns formella sam-
rådsgrupper i fem sektorsmyndigheter –
Arbetsmarknadsstyrelsen, Banverket,

Bättre samråd med
sektorsmyndigheterna

Riksförsäkringsverket (numera
Försäkringskassan) Socialstyrelsen samt
Vägverket. Dessutom fanns en grupp inom
Rikstrafiken eftersom myndigheten har en
samordnande roll för de fyra trafikverken
där Sjöfartsverket ingår. Det fanns också en
grupp, visade det sig, som Handikapp-
förbundens samarbetsorgan inte kände till
inom Luftfartsverket med representanter
från enskilda förbund.

Fyra nya grupper har bildats sedan projektet
kom igång på Konsumentverket, Post- och
telestyrelsen, Skolverket samt Statens
Kulturråd. Innan året är slut räknar vi med
att de återstående tre sektorsmyndigheterna
Arbetsmiljöverket, Boverket samt Riks-
antikvarieämbetet startar. Försäkrings-
kassan och Socialstyrelsen har sett över
organisationen av sina samrådsgrupper för
att få särskilda grupper som arbetar speciellt
med sektorsansvaret.

Ingen samrådsgrupp fungerar i dagsläget
optimalt. Generellt ser vi att kvaliteten på
samrådet fungerar bättre i grupper som
funnits längre tid. I en del myndigheter är
det mycket tydligt att en ensam handläggare
har ansvaret och inget når uppåt i orga-
nisationen. I nyare sektorsmyndigheter
saknas ibland kunskap om handi-
kapporganisationer och en del ser rörelsen
som en kravmaskin som förbrukar
myndighetens resurser. Kritik finns också
hos vissa företrädare inom handi-
kapprörelsen – att samrådsgrupperna inte
ger resultat och är bortkastad tid.

Det finns också en bild av handikapp-
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rörelsen som dålig på att samråda både
internt och externt. Många ser svårigheter
med företrädarrollen att representera hela
samarbetsorganet och inte bara sig själv eller
sitt förbund. Bristen på resurser är en annan
svårighet. Myndigheterna har förväntningar
på snabb återkoppling på långa dokument
och handikapprörelsens representanter ska
ofta täcka flera olika sakområden. Tid och
förutsättningar för debatt och förankring
saknas oftast. Projektet menar att det är
viktigt att även myndigheterna har skyldig-
het att anpassa samrådsförfarandet till
handikapprörelsens förutsättningar. Det
handlar om hur de informerar, kommun-
icerar och prioriterar sektorsansvaret.

Behovet av samråd från myndigheternas
sida är ofta kopplat till konkreta uppdrag
som är aktuella vid en viss tidpunkt. Från
Handikappförbundens sida vill man vara
med och påverka agendan, komma in på ett
tidigt stadium och diskutera strategier innan
besluten är fattade. Slutsatsen som några
myndigheter har kommit fram till är att ha
ett övergripande strategiskt samråd kring
själva sektorsuppdraget och att starta
arbetsgrupper kopplade till specifika upp-
drag vid behov.

Projektet har arbetat strategiskt och sam-
verkat med Handikappombudsmannen samt

utredare på Handikappförbundens kansli och
projekt för att nå hållbara förbättringar som
är integrerade i ordinarie verksamhet.
Genom att låta några representanter för
myndigheterna tala om vinsterna med
samverkan, inspirerade vi dem som inte
kommit igång, utan att ställa krav. Kon-
ferenser och slutsatser har dokumenterats i
broschyrer som lever kvar efter projektets
slut. Projektet har tagit ett helikopter-
perspektiv för att få överblick av arbetet
med sektorsmyndigheterna och satt igång en
process där frågan om samråd med sektors-
myndigheterna står högt på dagordningen
inom Handikappförbunden. Projektet be-
dömer att förutsättningarna är goda för att
arbetet med att förbättra samrådet ska fort-
sätta.

Förslag till mål kopplade till en strategi:

• Att Handikappförbundens samarbetsorgan
genomför regelbundna swotanalyser/
kvalitetsmätningar riktade både till
myndigheterna och till handikapprörelsens
representanter.

• Att samrådsgrupperna sätter mätbara mål
för sitt arbete, vissa mål är gemensamma för
samtliga, andra är specifika. Alla mål
utvärderas i samband med verksamhetsplan
och årsredovisning.



13

Handikappförbundens ordförande
Ingemar Färm har vid flera tillfällen sagt
att ”När halva tiden har gått för
handlingsplanen återstår 80 procent av
arbetet”. Även ansvarig minister Berit
Andnor har offentligt erkänt att det blir
svårt att nå målen i handlingsplanen.
Strategin för handlingsplanens sista år
bör vara att fokusera på de mest
eftersatta områdena och helt enkelt
prioritera dessa.

I den nationella handlingsplanen och i
uppföljningen täcks flera av samhällets
sektorer in. Samtidigt visar strukturen på
svårigheter med sektorisering. Projektet har
upprättat ett ”levande dokument” där struk-
turen i handlingsplanen följs och kommen-
tarer kring vad som har hänt fylls på allt
eftersom kunskap kommer in 5. Ett problem
med genomgången av olika områden är att
man inte riktigt kommer åt de hinder för full
delaktighet som finns i samhället – just
eftersom det är politikområden som är
utgångspunkten.

Ett annat sätt att undersöka hur långt arbetet
har kommit på vägen mot ett tillgängligt
samhälle skulle vara att utgå från lag-
stiftningen – fokusera kollektivtrafiken,
kommunernas arbete med enkelt avhjälpta
hinder, samt hur långt de statliga myndig-
heterna har kommit för att uppfylla för-
ordningen 2001:526. Detta arbete pågår –
bland annat inom Boverket och Handikapp-
ombudsmannens Tillgänglighetscenter.
Projektet ser dock stora begränsningar i att
utgå från befintlig lagstiftning eftersom den
i första hand berör personer med nedsatt

Tillgänglighet
inom vissa områden

rörelse- och orienteringsförmåga.

Projektet valde istället ut några
livssituationer som vi har hämtat från
portalen sverige.se när vi formulerade
uppdraget för Ramböll management att ta
fram en lägesrapport kring arbetet mot ett
tillgängligt samhälle . Tanken var att det
skulle vara lättare att identifiera hinder för
delaktighet utifrån konkreta situationer som
är gemensamma för alla medborgare.
Urvalet blev begränsat av ekonomiska skäl
men vi anser trots det att livssituationer är
en relevant utgångspunkt. I Rambölls
undersökning valde vi bort området hälso-
och sjukvård. Det är ett prioriterat område
för Handikappförbunden men det betonar
patientperspektivet. Istället valde vi att ta
stickprov inom områden som betonar
medborgarperspektivet och vardagliga
situationer – tillgänglig kommundemokrati,
skola, vuxenutbildning, arbetsliv och
dagligvaruhandel (konsumentperspektivet).

Undersökning omfattar några situationer för
barn och vuxna med funktionshinder på
slumpvis utvalda platser i landet. Hur
tillgänglig är förskoleklassen för sexåringar,
studerande inom vuxenutbildning och i
arbetslivet? Har alla samma möjligheter att
köpa den billigaste matvarukassen? Till sist
fick tio kommuner frågor om förutsättningar
för personer med funktionshinder att arbeta
kommunpolitiskt.

Resultatet visar på stora skillnader i
tillgänglighet. En genomgående trend är att
få arbetar förebyggande. Istället sätter man
in åtgärder först när behovet uppstår, men då
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kan det vara för sent. Många avstår säkert
från att söka en utbildning eller ett arbete
om tillgängligheten är dålig eller obefintlig.

Läget är sämst bland arbetsgivare. Där
behövs ett långsiktigt arbete för att förändra
attityder. Rapporten visar också att behovet
av uppföljningar är stort. Det är till exempel
fem år sedan Handikappombudsmannen
undersökte möjligheterna att arbeta politiskt
i Sveriges kommuner. I lägesuppföljningen
visar det sig att ingenting har hänt sedan den
senaste undersökningen när det gäller
exempelvis möjligheterna att få information
i anpassad form.

Syftet med lägesrapporten var främst att
skapa debatt kring behovet av effektiva
metoder för utvärdering och att öka kun-
skapen internt kring indikatorer och
mätmetoder. Projektet menar att det ändå
finns mycket att lära av arbetet med att ta
fram indikatorer, samt att det arbete som
gjorts mycket väl kan användas för jäm-
förande mätningar 2010.

Undersökningen som resulterade i rapporten
”Fem år kvar till ett tillgängligt Sverige”
visar också att vi vet väldigt lite om hur man
bygger ett tillgängligare samhälle. Hur kan
vi integrera frågorna och arbeta tvär-
sektoriellt? Behovet av forskning och
utveckling är stort, därför måste satsningen
på ökad kunskap prioriteras. När det gäller
möjligheterna att påverka politiken finns

ytterligare en rapport från Uppsala
universitet som bekräftar bristen på
forskning. I kapitel 5 med rubriken Politiker
med funktionshinder – en bortglömd grupp?
konstateras att kunskapen om hur personer
med funktionshinder bemöts i politiken är
dock ytterst bristfällig och den tidigare
forskningen begränsar sig i stort sett till
studier om hur tillgängligheten ser ut för
förtroendevalda med olika funktionshinder
och en statlig utredning om funktions-
hindrade politiker i Skåne. 6

Förslag till mål kopplade till en strategi:

•  Att kontinuerligt mäta utveckling inom
prioriterade områden – exempelvis
utbildning och arbete. Det går att använda
sig av de indikatorer projektet har tagit fram
i lägesrapporten.

•  Att kräva riktade anslag till forskning för
att ta fram konkreta verktyg i bygget av ett
tillgängligare samhälle.

5 Den nationella handlingsplanen – vad
har gjorts hittills?, intern projektrapport
2005, med löpande uppdatering.
6 Diskriminering i politiken? Magdalena
Inkinen och Hanna Bäck, Uppsala
universitet 2005.
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Bilden av svenskar som goda människor
verkar hämmande när det gäller att stifta
lagar mot diskriminering. Istället tycks
beslutsfattare förlita sig på att dialogen
och det transparanta samhället räcker för
att starta en frivillig process mot ett
tillgängligare samhälle. Projektet ställer
frågan om det över huvud taget är
förenligt med medborgarperspektivet att
förlita sig på den goda viljan hos
samhällets aktörer. Vid halvtid för den
nationella handlingsplanen verkar det
som om handlingsplanen blivit ett
förhalande instrument. Först 2010 blir
det dags att utvärdera om det behövs
hårdare lagar.

Det är viktigt att komma ihåg att pro-
positionen Från patient till medborgare kom
till utan att baseras på en utredning. Däre-
mot nämns behovet av en utredning i
handlingsplanen. Utredningen skulle
omfatta en översyn av områden där det
saknas regler och riktlinjer. Projektet anser
att det är mycket viktigt att ett sådant
underlag tas fram så snart som möjligt. Det
förslag om tillgänglighet som grund för
diskriminering som Handikappombuds-
mannen skickat till Diskriminerings-
kommittén baserar sig på att ansvariga inte
vidtagit ”skäliga åtgärder” för tillgänglighet.
Dessa skäliga åtgärder ska finnas i andra
lagar och regler. När det gäller till exempel
tillgänglig information och kommunikation
behövs betydligt bättre lagstiftning för att
det ska vara möjligt att konstatera brister i
skäliga åtgärder. Handikappombudsmannen
tar i sina rapporter upp några kryphål i lag-
stiftningen, men det saknas en heltäckande
översyn när det gäller hinder för full del-
aktighet.

Diskussion om prioriterade
områden inför framtiden

Lagstiftning, offentlig upphandling och
certifiering är exempel på hårdare in-
strument som behövs för att pedagogiskt
lyfta fram medborgarperspektivet. De
hårdare instrumenten behöver kompletteras
med konkreta verktyg som kravspecifi-
kationer och standardisering.

De mjukare instrumenten handlar om
kunskapsspridning och satsning på
forskning och utveckling av metoder för att
mäta utvecklingen mot ett tillgängligare
samhälle. Bättre modeller för samverkan
och ekonomiska förutsättningar för att stärka
handikapporganisationerna roll som den
beskrivs i FN:s standardregler är nödvändiga
för att åstadkomma ett tillgängligare sam-
hälle.

Projektet föreslår att följande fem
områden ska ingå i Handikapp-
förbundens framtida strategi för ett
tillgängligare samhälle:

• Tydligare reglering och verktyg för ett
tillgängligare samhälle.

• Fler ska ta det mentala klivet från att se
personer med funktionshinder som passiva
patienter till att inse att det handlar om
aktiva medborgare.

• Ta fram indikatorer för att visa på en
faktisk utveckling mot ett tillgängligare
samhälle i jämförelse med tidigare år.

• Ökad satsning på forskning och utveckling
om metoder för att nå ett hållbart tillgängligt
samhälle.

• Bättre samverkan, kunskapsutbyte och
resursutnyttjande av handikapporganisation-
erna i arbetet mot ett tillgängligare samhälle.
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Box 1386, 172 27 Sundbyberg
Besöksadress: Sturegatan 4, 2 tr
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Handikappförbundens samarbetsorgan har under tre år drivit
projektet Tillgänglighetsgranskning med medel från Allmänna
arvsfonden. Projektets övergripande syfte har varit att handikapp-
rörelsen ska spela en central strategisk roll i arbetet för ett tillgängligt
samhälle. Rapporten Vägen mot ett tillgängligare samhälle är ett
diskussionsunderlag för att ta fram handikappolitiska mål till en
strategi för Handikappförbunden 2006-2010.

Utgångspunkten för rapporten är propositionen Från Patient till
medborgare – en nationell handlingsplan för handikappolitiken (prop.
1999/2000:79) som antogs av riksdagen den 31 maj 2000. I den tio-
åriga handlingsplanen är ett tillgängligt samhälle en av tre huvud-
inriktningar. Men det mesta i planen återstår att genomföra.

– När halva tiden har gått för den nationella handlingsplanen återstår
80 procent av arbetet, sa Handikappförbundens ordförande Ingemar
Färm i maj 2005.

Projektet pekar ut fem övergripande områden för Handikapp-
förbundens framtida strategi för ett tillgängligare samhälle:
• Tydligare reglering och verktyg för ett tillgängligare samhälle.
• Fler ska ta det mentala klivet från att se personer med
funktionshinder som passiva patienter till att inse att det handlar om
aktiva medborgare.
• Ta fram indikatorer för att visa på en faktisk utveckling mot ett
tillgängligare samhälle i jämförelse med tidigare år.
• Ökad satsning på forskning och utveckling om metoder för att nå ett
hållbart tillgängligt samhälle.
• Bättre samverkan, kunskapsutbyte och resursutnyttjande av
handikapporganisationerna i arbetet för ett tillgängligare samhälle.


