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Handikapprörelsens syn på tillgänglighet

Innehåll

Sammanfattning [baksida]
Handikappförbundens samarbetsorgan har under tre år drivit projektet Tillgänglighetsgranskning med
medel från Allmänna arvsfonden. Projektets övergripande syfte har varit att handikapprörelsen ska
spela en central strategisk roll i arbetet för ett tillgängligt samhälle. Rapporten Handikapprörelsens
syn på tillgänglighet är ett diskussionsunderlag för att ta fram förslag till definitioner av begrepp
och roller i en strategi för Handikappförbundens arbete för ett tillgängligare samhälle 2006-2010.

I rapporten framträder en fragmentiserad bild av handikapprörelsens syn på tillgänglighet. Begreppet
tillgänglighet har olika innebörd för olika förbund och samarbetsorgan. Organisationerna tolkar sin
roll på olika sätt – en del tar en mer konsultativ roll i genomförandet av ett tillgängligare samhälle än
andra. Mångfalden i tolkningar av begrepp och roller gör att även myndigheter och beslutsfattare har
olika förväntningar på handikapprörelsens agerande. Projektet föreslår att Handikappförbunden enas
kring intressepolitiska definitioner av centrala begrepp och tydliggör olika roller för att underlätta rela-
tionerna till andra aktörer.

Rapporten innehåller ett förslag till intressepolitisk definition som försöker komma åt relationen mel-
lan begreppen tillgänglighet, användbarhet och full delaktighet. Intentionen är att skapa debatt kring
innehållet i en gemensam strategi som inte konkurrerar med medlemsförbundens konkreta exempel på
vad tillgänglighet innebär. Det finns också ett förslag till definition av handikapprörelsens roll för ett
mer effektivt arbete för ett tillgängligare samhälle.
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Inledning
Projektet Tillgänglighetsgranskning har sam-
manställt erfarenheter när det gäller Handi-
kapprörelsens syn på tillgänglighet. Rap-
porten är ett diskussionsunderlag för Handi-
kappförbundens arbete med att ta fram defini-
tioner av begrepp och roller i en strategi för ett
tillgängligare samhälle 2006-2010. I projektets
andra delrapport med titeln Vägen mot ett till-
gängligt samhälle ligger fokus på projektets
arbete mot beslutsfattare och myndigheter.

Projektet har valt ett brett angreppssätt när det
gäller tillgänglighet för att inte utestänga några
medlemsförbund från möjligheten att engagera
sig i projektet. Vissa förbund menar att be-
greppet full delaktighet verkligen förenar
handikapprörelsen och att tillgänglighet och
användbarhet ska ses som en förutsättning för
full delaktighet.

Flera förbund som representerar medicinska
och osynliga funktionshinder har parallellt med
projektet börjat arbeta mer intensivt med till-
gänglighetsbegreppet ur sina perspektiv, till
exempel Astma- och allergiförbundet och Schi-
zofreniförbundet. Hörselskadades riksförbund
har i samarbete med Sveriges Dövas Riksför-
bund utvecklat en gemensam definition.

Utanför handikapprörelsen har begreppet till-
gänglighet i ökad omfattning kommit att för-
knippas med rättigheter för personer med
funktionshinder, främst av aktörer som omfat-
tas av kraven på ett tillgängligare samhälle.
Projektet menar att det därför är angeläget att
enas kring en gemensam tydlig intressepolitisk
definition av tillgänglighet. Likaså är det viktigt
att slå fast handikapprörelsens roll i arbetet för
ett tillgängligare samhälle.
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Metod och avgränsning
Insamling av material har skett genom inven-
tering av material och projekt, enkäter om till-
gänglighet samt intervjuer med nyckelpersoner.
På medlemsförbundens begäran har projektet
hållit öppna förbundskonferenser istället för att
knyta en mindre grupp till sig. I praktiken har
samarbetsorganets ledningsgrupp fungerat som
styrgrupp för projektet.

Projektet har genomfört flera enkäter, både
muntliga och skriftliga. Den första genomför-
des i början av projektet per e-post och telefon
till medlemsförbunden för att samla in kunskap
om parallella projekt och skapa ett register för
kontaktpersoner. Vi gjorde senare komplette-
rande besök på förbund för att samla kunskap
och kontakter. När det gäller samarbetsorgan i
län och kommuner har vi medverkat i flera kon-
ferenser, men främst har kontakten skett via
telefon och e-post med enskilda representanter.

En enkät genomfördes av Ramböll manage-
ment på uppdrag av projektet under november

och december 2004. Enkätsvaren har utgjort ett
underlag för en förstudie utförd av Ramböll
management. Det tog lång tid att få in svar från
organisationerna därför har projektet komplet-
terat förstudien genom att gå igenom och ana-
lysera samtliga svar i efterhand. Enkäten till-
sammans med samtal med nyckelpersoner ut-
gör det huvudsakliga underlaget till denna rap-
port.

Metoden är inte vetenskaplig. Handikapprörel-
sen har knappa resurser vilket gör att insamling
av material belastar kanslipersonalen i första
hand. Enkäter tar tid att fylla i och ibland sak-
nas möjligheter att hinna med att förankra sva-
ren. Därför är enkäten som form tidskrävande
och inte alltid helt representativ för organisatio-
nerna. Vi menar ändå att det sammantagna re-
sultatet ger en bild av handikapprörelsens syn
på tillgänglighet eftersom de omfattar en majo-
ritet av samarbetsorganen i länen och medlems-
förbund.
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Definitioner och begrepp
Det finns ingen allmänt accepterad definition av tillgänglighet för personer med funktions-
hinder. Många inom handikapprörelsen menar att tillgänglighet ska definieras som en för-
utsättning för full delaktighet och jämlikhet i samhället, medan andra menar att tillgäng-
lighet är ett mer begränsat begrepp. Utanför handikapprörelsen har begreppet tillgänglighet
i ökad omfattning börjat knytas till rättigheter för personer med funktionshinder.

Handikappombudsmannen har gjort en
genomgång av begrepp på området tillgänglig-
het i sin rapport Diskriminering och tillgäng-
lighet 2004 1. Projektet bidrar till problematise-
ring av begreppen och i slutet av detta kapitel
kommer ett förslag till intressepolitisk defini-
tion.

I den digitala encyklopedin Wikipedia där det
står allmänheten fritt att bidra med artiklar sät-
ter både den svenska och den engelska versio-
nen begreppen tillgänglighet respektive acces-
sibility i relation till funktionshinder.

Tillgänglighet är ett begrepp som an-
vänds för att beskriva hur pass väl en
verksamhet eller lokal fungerar för män-
niskor med funktionshinder. Detta inne-
fattar lokalers fysiska beskaffenhet, till-
gången till information och ett bra be-
mötande.2

Tillgänglighet och bemötande
I encyklopedin inkluderas ännu ett omdebatte-
rat begrepp – bemötande. Kritiken grundar
sig ofta på att begreppet bemötande beskriver
endast den ena individen i en relation som för-
utsätter en ojämn maktbalans. Begreppet här-
stammar från den så kallade Bemötandeutred-
ningen där fokus låg på relationen mellan per-
soner med funktionshinder och handläggare
som beslutar om stöd.

                                                
1 Diskriminering och tillgänglighet, Handikappom-
budsmannens rapport till Diskrimineringskommittén
http://www.ho.se/start.asp?sida=4861  
2   http://sv.wikipedia.org/wiki/Tillg%C3%A4nglighet  
(hämtad december 2005)

Handikappombudsmannen Lars Lööw har flera
gånger kritiserat bemötandebegreppet och för-
ordar strukturell diskriminering.3

När till exempel maktförhållandet mellan
kvinnor och män diskuteras kallas det
"maktstrukturer". De hinder människor
med olika etnisk bakgrund stöter på i
samhället benämns "strukturell diskrimi-
nering". Nu senast i en aktuell statlig ut-
redning. Men handlar det om personer
med funktionshinder och omvärlden an-
vänds ordet "bemötande".

Kopplingen mellan bemötande och tillgänglig-
het är ett område för delade meningar inom
handikapprörelsen. För en del förbund kom-
mer tillgänglighet före bemötandet ”man måste
komma in i en lokal för att möta någon” me-
dan andra menar det krävs ett förändrat förhåll-
ningssätt för att åstadkomma ett tillgängligare
samhälle.

Tillgänglighet och användbar-
het
Vissa företrädare för handikapprörelsen hävdar
att begreppen tillgänglighet och användbarhet
alltid ska användas tillsammans. Maria Johans-
son som representerar DHR i Bygg klokt bru-
kar använda sig av exemplet ”tvättstugan” för
att förklara hur begreppen tillgänglighet och
användbarhet hör ihop.

Det räcker inte med att ha tillgång till
tvättstugan om jag inte kan använda
tvättmaskinen.

                                                
3 Uttalande 20040127
http://www.handikappombudsmannen.se/start.asp?sida= 
3448  
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Tillgänglighet i standardregler-
na
FN:s standardregler som kom 1993 omfattar
fysisk och informativ tillgänglighet , men det
finns ingen tydlig definition av begreppet.

Regel 5. Tillgänglighet
Staterna bör inse tillgänglighetens bety-
delse 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 och
b) se till att de får tillgång till information
och möjlighet till kommunikation.

Ett genomgående drag i standardreglerna är
också handikapporganisationernas roll, även i
anslutning till regel nummer fem.

Användbarhet i standardisering
Begreppet användbarhet finns definierat i den
internationella standarden ISO 9241-11 Rikt-
linjer för användbarhet

”den utsträckning till vilken en specifice-
rad användare kan använda en produkt
för att uppnå specifika mål, med ända-
målsenlighet, effektivitet och tillfreds-
ställelse, i ett givet användningssamman-
hang.”

Följande begrepp bryts ned i ytterligare defini-
tioner
ändamålsenlighet:

”noggrannhet och fullständighet med
vilken användarna uppnår givna mål.”

effektivitet:
”resursåtgång i förhållande till den nog-
grannhet och fullständighet med vilken
användarna uppnår givna mål.”

tillfredsställelse:
”frånvaro av obehag samt positiva attity-
der vid användningen av en produkt.”

användningssammanhanget:
”användare, uppgifter, utrustning (ma-
skinvara, programvara och annan materi-
el) samt fysisk och social omgivning i
vilken produkten används.”

Enligt skriften Avropa användbart finns en
definition av tillgänglighet i en standard:

ISO TS 16071 definierar tillgänglighet
som ”usability of a product, service,
environment or facility by people with
the widest range of capabilities”.4

Statskontorets expert på upphandling inom
området informations- och kommunikations-
teknologi Clas Thorén som författat vägled-
ningen skriver att tillgänglighet hos en produkt
eller tjänst betyder att den kan användas av alla,
också av personer med funktionsnedsättningar.

Projektet betonar att upphandlingsinstrumentet
är oerhört viktigt för att åstadkomma ett till-
gängligare samhälle, men god användbarhet
innebär inte automatiskt tillgänglighet för per-
soner med funktionshinder. För att upphandla
användbara produkter och tjänster på en ar-
betsplats behöver organisationen utgå från be-
hoven hos de anställda. Konkret kan det handla
om datorer, kaffeapparater, datasupport, kom-
petensutveckling, intranät osv.

Eftersom de flesta arbetsgivare saknar personal
med funktionshinder behövs kompletterande
test för att upphandla arbetsredskap som är
tillgängliga för alla. Annars är risken att arbets-
platsen blir otillgänglig när en anställd genom
sjukdom eller olycka får nedsatt arbetsförmåga.
Vid rekrytering kan ett otillgängligt intranät bli
ett hinder för en sökande med funktionshinder.

                                                
4 Avropa användbart!, Statskontoret, 2005:6



Forskare om tillgänglighet användbarhet och design för alla
I en idéskiss till Forskningsrådet för arbetsliv
och socialvetenskap, FAS, 2003, presenterar
forskarna Susanne Iwarsson och Agneta Ståhl
behovet av en gemensam definition av begrep-
pet tillgänglighet.5

Iwarsson/Ståhl menar att tillgänglighet ofta
används som en beskrivning av normer eller
förutsättningar för att mötet mellan människa
och miljö ska fungera, till exempel hur bred en
dörr ska vara eller mätvärden för god ljudmiljö.
Begreppet används allt oftare som ett objektivt
begrepp, dvs en beskrivning av mötet människa
miljö utifrån fastställda normer baserade på
professionella och tillförlitliga mät- och be-
dömningsmetoder.

Begreppet tillgänglighet avser mötet
mellan individens funktionella kapacitet
och den fysiska miljöns krav / utform-
ning. Tillgänglighet är därmed ett relativt
begrepp som omfattar personen och
miljön.6

Inom handikapprörelsen har begreppen
”grundtillgänglighet” eller generell tillgäng-
lighet länge använts för att beskriva ett före-
byggande arbete. Allmänna lokaler, arbetsplat-
ser, skolor etc, men även webbplatser ska var
öppna för alla besökare. Det står inte i motsätt-
ning till individuella anpassningar utan ska ses
som grundförutsättningar att bygga vidare på.

Iwarsson/Ståhl påpekar att användbarhet till
skillnad från tillgänglighetsbegreppet är kopp-
lat till en situation eller aktivitet. Användbarhet
är mer subjektivt än tillgänglighet.

                                                
5 Susanne Iwarsson Institutionen för klinisk neurove-
tenskap, Medicinska fakulteten, Agneta Ståhl Institu-
tionen för teknik och samhälle, Lunds tekniska högsko-
la, Lunds universitet & Gunilla Carlsson (Handikapp-
forskning 2003 – Idéskiss: Människa – miljö – aktivi-
tet: Tillgänglighet, användbarhet, ”Design för alla” och
den äldre befolkningens behov)

6 Iwarsson, Susanne & Ståhl, Agneta (2003) Accessi-
bility, usability and universal design - positioning and
definition of concepts describing person-environment
relationships. Disability and Rehabilitation, 25, 57-66

Användbarhet omfattar människors egna
värderingar av hur de kan utföra en akti-
vitet i en viss miljö. Till användbarhets-
begreppet tillkommer alltså aktivitets-
komponenten7

Projektet menar att användbarhetsbegreppet
således endast är relevant för medborgarper-
spektivet om det är personer med funktions-
hinder som beskriver sina värderingar.

Design för alla
Design för alla liksom begreppen universal
design och inclusive design är väl analyserade i
olika sammanhang, bland annat genom projek-
tet Design för alla som startade 2005. Projektet
väljer att citera utifrån Iwarsson/Ståhl.

Design för alla beskriver ett tankesätt i
planeringsprocessen mer än direkt mät-
bara företeelser. /--/ ytterst innebär detta
att Design för alla syftar till alla medbor-
gares delaktighet i samhället, medan till-
gänglighets och användbarhetsskapande
åtgärder som vidtas i förhållande till be-
fintliga miljöer speglar diskriminering
baserad på ”den normala befolkning-
ens” respektive ”den avvikande delen”
av befolkningens behov.8

Projektet pekar på att en orsak till att begreppen
är så komplexa är spännvidden mellan de indi-
viduella behoven och de generella kraven. Må-
let för ett tillgängligare samhälle är förknippat
med individernas rättighet att vara delaktiga på
lika villkor. Det synsätt vi eftersträvar är ett
samhälle där individuella anpassningar är själv-
klara delar av generella lösningar. Det ska alltså
vara lika accepterat att tittare i ökad utsträck-
ning vill välja när de ska se på ett TV-program,

                                                
7 Iwarsson, Susanne & Ståhl, Agneta (2003) Accessi-
bility, usability and universal design - positioning and
definition of concepts describing person-environment
relationships. Disability and Rehabilitation, 25, 57-66

8 Iwarsson, Susanne & Ståhl, Agneta (2003) Accessi-
bility, usability and universal design - positioning and
definition of concepts describing person-environment
relationships. Disability and Rehabilitation, 25, 57-66
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som att de ska kunna välja hur de vill se pro-
grammet. Till exempel att alla ska kunna välja
en textad, tyst version av ett TV-program

Forskare om full delaktighet
Flera förbund förordar begreppet full delak-
tighet framför tillgänglighet. De menar att
tillgänglighet och användbarhet ska ses som
förutsättningar för full delaktighet.

Projektet ser att delaktighetsbegreppet visserli-
gen kommer åt det sociala samspel som saknas
i begreppet bemötande, men delaktighetsbe-
greppet är inte lika etablerat utanför handikapp-
rörelsen som tillgänglighetsbegreppet, vilket
kan innebära ett problem i kommunikationen
med omvärlden. Vi ser också att även delaktig-
hetsbegreppet är komplext och kan delas in en
generell och en individuell del. Det finns risk
att delaktighet blir en upplevd känsla och inte
en rättighet att påverka en process.

Professor Ulf Janson, Pedagogiska institutio-
nen, Stockholms universitet, menar att delaktig-
het kan ses som en social process bestående av
flera verksamma komponenter. Han har i sin
forskning analyserat fram sex aspekter9:

Objektiv delaktighet, som kan observeras av
andra:
1 Tillhörighet – fysisk delaktighet
2 Tillgänglighet – funktionell delaktighet
3 Samhandling – social delaktighet

Subjektiv delaktighet, inre upplevelse, som ofta
är osynlig för andra
4 Acceptans – interpersonell delaktighet
5 Engagemang – psykologisk delaktighet
6 Autonomi – existentiell delaktighet

Först när en sociokulturell aktivitet dels efter-
strävas av individen, dels är tillgänglig och ger
del i ett samordnat handlingsmönster som är
både engagerande för den enskilde och accep-
terat av medaktörerna uppnås full och oin-
skränkt delaktighet.

                                                
9 Janson, U Föreställningar om delaktighet. Opub-
licerad stencil, Pedagogiska institutionen, Stockholms
universitet, 2004-12-21
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Handikappförbundens
fyra perspektiv
På Handikappförbundens hemsida beskrivs
tillgänglighet från fyra perspektiv.10

Fysisk tillgänglighet
Inom- och utomhusmiljöer måste vara
tillgängliga för funktionshindrade. Alla
måste till exempel kunna ta sig fram i
byggnader, ta sig till och från arbetet och
delta i kultur- och fritidsaktiviteter. Vid
byggnationer, reparationer och städning
måste allergiframkallade ämnen undvi-
kas. Det måste alltid finnas alternativ
kost för personer som har särskilda be-
hov när det gäller mat.

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

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

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

Genom de fyra perspektiven har samarbetsor-
ganet försökt samla medlemsförbunden kring
en gemensam syn på tillgänglighet. Vissa för-
bund har anammat perspektiven, till exempel

                                                
10   http://www.hso.se/start.asp?sida=536   (hämtad
augusti 2005)

har Förbundet för Mag- och tarmsjuka RMT
gjort en egen tolkning av begreppen och lagt till
organisatorisk tillgänglighet. En intressant re-
flektion kom från ett av de nyare medlemsför-
bunden vid en förbundskonferens:

Vi har aldrig använt begreppet tillgäng-
lighet i vår organisation, men nu ser vi att
det berör oss också.

Begreppet psykosocial tillgänglighet, som inte
används av organisationer utanför handikapp-
rörelsen, har kritiserats internt av flera förbund.
Projektet bedömer att begreppet behöver ersät-
tas för att komma åt förhållandet mellan be-
greppen tillgänglighet och bemötande. En enkel
väg om de fyra perspektiven ska behållas är att
ta bort prefixet psyko- och helt enkelt kalla det
social tillgänglighet.

De fyra perspektiven har använts inom handi-
kapprörelsen i cirka fem år i samband med
olika projekt som rör tillgänglighet. De är inte
formellt antagna vid ordförandemöte eller info-
gade i samarbetsorganets målprogram.

Behov av konkreta exempel
En synpunkt som har riktats från främst hör-
selförbunden är att tillgänglighetsbegreppet
måste omfatta förtydligande beskrivningar av
olika gruppers behov. Hörselskadades riksför-
bund, HRF och Sveriges Dövas Riksförbund,
SDR har i arbetet med Handikappombuds-
mannens rapport till diskrimineringskommittén
arbetade fram följande definition som båda
organisationerna använder11:

3.3.3 Personer som är döva, dövblin-
da och personer med hörselskada
För personer som är döva, dövblinda el-
ler hörselskadade innebär tillgänglighet
och användbarhet att t.ex. övervinna hin-
der som uppstår i kommunikation med
andra människor och när de ska ta emot
information och uppfatta larmsignaler.

En viktig aspekt är att teckenspråk är ett
primärt/funktionellt språk för en grupp
döva, dövblinda och hörselskadade. Till-
gänglighet för denna grupp innebär att

                                                
11 Diskriminerings och tillgänglighet, rapport till
Diskrimineringskommittén HO, 2004,
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det ska gå att få samhällsinformation och
fullgöra sina demokratiska rättigheter
och skyldigheter genom teckenspråk.
Följande nyckelbegrepp tydliggör till-
gängligheten för personer som är döva,
dövblinda eller hörselskadade:
Visuell: text, teckenspråk, optiska larm
Auditiv: hörselteknisk utrustning, ljud-
miljö
Taktil: vibratorlarm, taktilt teckenspråk.
Exempel på ”kritiska” situationer för
personer som är döva, dövblinda eller har
hörselskada är:

Möten med människor: på konferenser, i
skolan, i socialt umgänge m.m.
Kultur: gå på teater och bio, titta på TV
m.m.
Information: på terminaler och i färdme-
del m.m.
Larm: på hotell, båtar och samhällslarm
m.m.

Projektet menar att handikapprörelsen tjänar på
att använda etablerade begrepp som tillgänglig-
het för att åstadkomma begriplighet i kommu-
nikationen med omvärlden.

Förslag till intressepolitisk definition av tillgänglighet
Tillgänglighet är en förutsättning för full delaktighet i samhället för kvinnor, män, flickor och
pojkar med funktionshinder. Bygget av ett tillgängligare samhälle är en del i processen för hållbar
utveckling och syftar till att miljöer, produkter och tjänster ska vara användbara för personer med
funktionshinder och följa konceptet Design för alla. Det betyder att samhället ska sträva efter att
människors olika behov av kommunikation och information samt utformning av miljön ska byggas in
i produkter och ordinarie verksamhet.
För att skapa ett tillgängligare samhälle krävs att makthavare inom offentlig sektor och privat närings-
liv antar ett förändrat förhållningssätt och accepterar ansvaret för att riva hinder för full delaktighet.
Ansvaret antas genom att planera, kommunicera, genomföra, underhålla och följa upp aktiva åtgärder
för ökad delaktighet. Vägen till ett förändrat förhållningssätt går via kompetensutveckling om
medborgarskap, attityder och tillgänglighet, reglering av tillgänglighet samt framtagning av
konkreta verktyg som kravspecifikationer i offentlig upphandling, standardisering och certifiering.
Handikappförbundens medlemsförbund förmedlar konkreta beskrivningar av vad ett tillgängligare
samhälle innebär för personer med olika funktionsnedsättningar, till exempel nedsatt syn och hörsel,
dövhet, astma- och överkänslighet, olika medicinska funktionsnedsättningar, samt nedsatt kognitiv och
psykisk funktionsförmåga.

Handikapprörelsen
granskar tillgänglighet
Bilden av handikapprörelsen som granskare av tillgänglighet är splittrad. Olika organisa-
tioner i landet anpassar sin roll och sitt uppdrag till lokala behov och förutsättningar. Det
finns tendenser till konkurrens mellan kompetensområden och oenigheter kring olika tolk-
ningar av rollen som intressepolitisk organisation. Projektet förordar ökat samarbete mel-
lan olika organisationer för att effektivt nyttja resurser. Befintlig kompetens kan användas
bättre och utvecklas. Handikapporganisationer bör aktivt medverka i diskussioner om certi-
fiering av kompetens när det gäller granskning av tillgänglighet.

I projektets enkät om tillgänglighet 2004 till
samarbetsorgan i länen och till medlemsför-
bunden svaren fick organisationerna fråga om
de sålde tjänster om tillgänglighet. Ungefär

hälften av organisationerna svarade ja på frå-
gan.

Enkäten gav inga tydliga svar på vilken kom-
petens som finns kring tillgänglighet så vi har
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kompletterat enkäten med intervjuer och samtal
med personer som åtar sig uppdrag. Tre av
intervjuerna har kommit till användning i pro-
jektets tre faktablad om tillgänglighet. Vi delar
in tjänsterna under olika rubriker men beskriv-
ningarna täcker inte samtliga konsulter
och/eller projekt som pågår i landet.

Bygg klokt
Sex förbund – NHR, DHR, Reumatikerför-
bundet, RBU, RTP, SRF – samverkar i Bygg
klokt, ett projekt finansierat av Allmänna arvs-
fonden 1996-1999 som resulterade i en perma-
nent verksamhet. Bygg klokt producerar ett
studiematerial som ges ut av Svensk Bygg-
tjänst. De utbildar handikapprörelsen och fun-
gerar som rådgivare åt privata och offentliga
aktörer när det gäller tillgänglighet till byggd
miljö. De samarbetar också på ett intressepoli-
tiskt plan när det gäller remisser med mera.

Ett särskilt lyckat samarbete har pågått de se-
naste åren med Statens fastighetsverk, SFV.
Bygg klokt har stöttat verket i framtagning av
policy och handlingsplan, utbildat personal
samt medverkat i tillgänglighetsprojekt.

Verksamheten har egen kompetens inom om-
rådet byggd miljö och anlitar expertis beroende
på uppdragets utformning. Bygg klokt driver
bland annat ett projekt för att öka kunskapen
om enkelt avhjälpta hinder bland deltagande
organisationers lokalföreningar.

Tillgänglighetskonsulter med
ettårig AMS-utbildning
Drygt 40 personer har genomgått en ettårig
arbetsmarknadsutbildning speciellt riktad till
personer med funktionshinder. De som var
färdigutbildade före 2004 hade fokus på fysisk
tillgänglighet. Under 2005 genomfördes ytter-
ligare en utbildning i Umeå. Skillnaden är att
den sista utbildningen i Umeå haft en bredare
utbildningsplan som motsvarar de fyra per-
spektiven på tillgänglighet. Tre kompetenscent-
ra för tillgänglighet KCT, i Umeå, Stockholm
och Malmö har anställt ett mindre antal kon-
sulter inom ramen för ALFA-projektet – Ett
tillgängligt arbetsliv för alla.

ALFA genomförde 2003 en undersökning av
de 35 personer som då hade avslutat den ettåri-
ga utbildningen. Drygt hälften av dem arbetade
deltid som tillgänglighetskonsulter/-rådgivare.
Övriga hade annat arbete, sökte arbete, studera-
de eller genomgick rehabilitering, eller också
tillät inte deras permanent försämrat hälsotill-
stånd fortsätt jobb som konsult. Endast fyra
(varav två som redan var anställda i ALFA-
projektet) var intresserade av att arbeta med
uppdrag inom ”KCT” med start i januari
2004.

Inom ALFA har diskussioner förts kring till-
gänglighetskonsulternas kompetens och kon-
kurrensen med handikapprörelsen. Flera per-
soner som har utbildning med fokus på fysisk
tillgänglighet menar att den breda utbildningen
som genomfördes i Umeå sänker statusen på
yrkesgruppen tillgänglighetskonsulter. Å andra
sidan har det visat sig vara svårt för flera utbil-
dade konsulter att försörja sig som konsulter.
En svårighet är också att det krävs bred kom-
petens även när det gäller marknadsföring,
ekonomi och administration för att arbeta som
egen företagare. Men det finns exempel på
goda lösningar - i Kronoberg har handikapprö-
relsens Idé- och kunskapscenter anställt två
tillgänglighetskonsulter. Deras kompetens
nyttjas också när behov uppstår i grannlänen.

Tillgänglighetsrådgivare
inom handikapprörelsen
I ett projekt som genomfördes i samband med
det svenska ordförandeskapet i EU 2001 utbil-
dade Handikappförbunden tillgänglighetsråd-
givare. Syftet var att det i varje län skulle finnas
personer inom handikapprörelsen som kunde
säkra tillgängliga möten och konferenser under
ordförandeskapet. Utbildningen var endast två
dagar. I kursmaterialet ingick checklistor och
råd för hur rådgivarna skulle ta betalt för sina
tjänster.

Vid en uppföljning 2004 står det klart att majo-
riteten av de utbildade rådgivarna inte är verk-
samma inom handikappförbunden idag. Några
åtar sig enstaka uppdrag som privatpersoner,
men de flesta har inte kontakt med varandra
eller med samverkansorganen i länen. Förklar-
ingen på flera håll är resursbrist – det finns inte
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pengar för att behålla kompetens och personal.
Andra påpekar att det var en alltför kort utbild-
ning och att det saknades resurser för att upp-
rätthålla kompetensen. Det är svårt att hålla sig
uppdaterad när det gäller lagar och riktlinjer.

Ett undantag och ett gott exempel är Sonja
Boman – Nilsson, tillgänglighetsrådgivare för
HSO i Västerbotten. Sonja har hittat en fram-
gångsrik modell för inventeringar. Hon tar med
sig ledningen och handikapprörelsen när hon
går igenom lokalen. Inventeringen blir därmed
ett lärande tillfälle där ledningen får insikt om
vad tillgänglighet handlar om. Hon berättar om
sitt arbete i ett faktablad om fysisk tillgänglig-
het.

Resurspersoner för bemötande
inom Handikappförbunden
I ett projekt finansierat av SISUS utbildades
2002 resurspersoner knutna till samarbetsor-
gan i flera län för bemötandeuppdrag. Tanken
var att organisationer som ska kompetensut-
veckla personal skulle kunna anlita personer
från handikapprörelsen. En uppföljning 2004
visade att 14 personer ville fortsätta ta uppdrag
om bemötande och de samlades för att inspire-
ra varandra att fortsätta. Information om re-
surspersonerna finns på Handikappförbundens
hemsida. Resurser saknas för vidareutbildning
och nätverksträffar.

Elsy Fjellborg-Malaska och Lars Sjunnesson
är två av dem som åtar sig uppdrag mot arvode.
De betonar vikten av att hitta tydliga exempel
för att konkretisera bemötandefrågorna samt att
anpassa varje uppdrag till den aktuella mål-
gruppen. Elsy och Lars medverkar i ett av pro-
jektets faktablad.

Rådgivning inom samverkans-
organ på läns- och kommunni-
vå.
I Stockholm har några personer med funk-
tionshinder bildat en kommersiell talarförmed-
ling som påminner om resurspersonernas verk-
samhet, fast förmedlingen är helt fristående
från samverkansorganet i länet.

På många platser åtar sig den lokala handi-
kapprörelsen rådgivning på ett informellt sätt.
Det kan handla om personliga kontakter, ibland
genom kommunala handikappråd, KHR. Ofta
saknas formell kompetens kring tillgänglighet.
Med knappa resurser finns risken att rådgiv-
ningen baserar sig mest på personliga erfaren-
heter. Ibland hänvisar lokal handikapprörelse
till konsulter och rådgivare på närliggande orter
om man själv saknar uppdaterad utbildning.

Ett exempel på en utvecklad samverkans- och
rådgivningsmodell finns i Västra Götalandsre-
gionen där handikapprörelsen sedan många år
samarbetat med regionala myndigheter för att ta
fram riktlinjer och checklistor för olika verk-
samheter. Mest känt är systemet med rött grönt
och gult för att inventera tillgängliga lokaler
och information. Samverkansorganets repre-
sentanter är noga med att påpeka att det inte är
handikapporganisationernas uppgift att grans-
ka, däremot informera myndigheter om hur de
ska använda inventeringsverktyg. Handikapp-
rörelsen deltar i flera projekt som drivs av regi-
onen, till exempel Design med omtanke och
utveckling av en databas kring tillgänglig tu-
rism som drivs av västsvenska turistrådet.

Lokala tillgänglighetsprojekt
De flesta funktionshinderrelaterade projekt
berör på ett eller annat sätt av tillgänglighets-
frågor. Bland projekt som är särskilt inriktade
på tillgänglighet kan nämnas Mainstreaming-
projektet som drivs av HSO Skåne för att sam-
verka mellan samarbetsorgan i län kring mål
och metoder, bland annat när det gäller till-
gänglighet. Ett annat projekt är Agenda 22 fö-
retag som tagit fram en modell för att starta
lokala nätverk för tillgänglighetsfrågor koppla-
de till näringsliv och rekrytering.

Under 2004 presenterade europeiska social-
fonden ett särskilt insatsområde (1:1b) inom
programmet Växtkraft mål 3. Fram till decem-
ber 2007 är det möjligt att få 100 procents
täckning för kompetensutveckling inom mång-
fald (etnisk), tillgänglighet och jämställdhet.
Ökad kompetens inom området tillgänglighet
för personer med funktionshinder är ett unikt
svenskt initiativ som öppnar stora möjligheter
för handikapprörelsen. 17 regionala projekt
med handikapporganisationer som projektägare
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inspirerade av modellen från agenda 22 företag
har startat under 2005. Eftersom det är paral-
lella projekt finns ännu inga utvärderingar fär-
diga.

Ett annat intressant avslutat lokalt projekt med
särskild inriktning på tillgänglighet till webben
är projektet TiLit under ledning av Yvonne

Nordlund från Örebro. TiLit handlade om till-
gänglig information och kommunikation ett
område där mycket utvecklingsarbete behövs.
En viktig lärdom var att skapa utrymme för
dialog mellan brukare och webbproducenter.
Yvonne berättar om arbetet i ett av projektets
faktablad.
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Handikapprörelsens roll,
resurser och prioriteringar
Många myndigheter med handikappolitiska uppdrag har förväntningar på handikapprö-
relsens agerande i arbetet för ett tillgängligare samhälle. Vissa önskar att handikapprörel-
sen ska prioritera att pröva befintlig lagstiftning. Andra myndigheter uttrycker frustration
över handikapprörelsens organisation - brist på samordning på lokal och regional nivå.
Projektet menar att det behövs en intern debatt inom Handikapprörelsen kring den rådgi-
vande rollen, hur man ska lösa resursfrågor för att öka det intressepolitiska trycket på till-
gänglighetsområdet. Om Handikappförbunden själva tydligare kan formulera sin roll bor-
de det motverka felaktiga förväntningar.

Handikapprörelsens samarbetsorgan i län och
kommuner har inga formella band till samar-
betsorganet på riksnivå. Många projekt på
riksnivå har emellertid nära samarbete med
organisationer på olika håll i landet. Det är i
kommunerna som arbetet för ett tillgängligare
samhälle bedrivs och resultatet påverkar den
enskilde kommunmedborgaren. Samarbetsor-
ganen i län och kommuner har olika förutsätt-
ningar och resurser för sitt arbete. Organisatio-
nen inom handikapprörelsen speglar i viss mån
förhållande mellan stat kommun och landsting.

Ansvarskommitténs pågående arbete med att se
över bland annat förhållandet mellan stat och
kommuner kommer att påverka handikappor-
ganisationernas arbete i län och kommuner.
Projektet har noterat att Handikappförbundens
danska motsvarighet, DSI, De samvirkende
invalideorganisationer, har varit tidigt ute för att
förbereda omorganisation och starta kompe-
tensutveckling lokalt.

I tillgänglighetsprojekt med koppling till län
och kommuner står det klar att handikapporga-
nisationerna tolkar sin roll på olika sätt. I FN:s
standardregler, paragraf 18, finns formulering-
en rådgivande, men hur konkret rådgivningen
ska vara, vilka särskilda kompetenser som
krävs och hur rådgivningen ska finansieras är
frågor där organisationer och personer har
olika meningar.
I Handikappombudsmannens rapport om me-
toder för att följa upp tillgänglighetsarbetet i
kommunerna12 diskuteras möjligheten att han-

                                                
12 Metod för att följa tillgänglighetsarbetet i kommu-
nerna. Handikappombudsmannens tillgänglighetscenter,
oktober 2005,

dikapporganisationer ska kunna genomföra
revisioner av tillgänglighet, men i rapporten
påpekas att det krävs utbildning för ett sådant
uppdrag. Frågan om handikapporganisationer-
nas roll, resurser och prioriteringar kommer
därmed i fokus. Är revision en kommersiell
tjänst, och i så fall, vilken roll ska handikappor-
ganisationerna spela?

Boverket undersöker möjligheterna till certifi-
ering av kompetens inom området tillgänglig-
het till byggd miljö. Projektet ser både utma-
ningar och möjligheter med certifiering efter att
ha intervjuat chefen för den brittiska certifie-
ringsbanken för tillgänglighetskonsulter och
rådgivare. I Storbritannien är det byggnadsin-
genjörer och arkitekter som certifierar kunska-
perna genom vad de kallar för ”peer review”.
Det kan leda till att kraven på tillgänglighets-
konsulter blir väldigt höga och försvårar för
personer med egna funktionshinder att bli kon-
sulter.

Personer med egna funktionsnedsättningar har
en oersättlig roll för att avgöra huruvida en
situation eller miljö är tillgänglig och använd-
bar. Men eftersom människor är olika finns
alltid ett viss mått av individuella bedömningar
av tillgänglighetens kvalitet.

Det finns en pedagogisk vinst i att skapa till-
fällen till möten mellan personer med funk-
tionshinder och beslutsfattare i såväl näringsliv
som offentlig verksamhet. Utan möten blir
tillgänglighet något abstrakt för experter snara-

                                                                           
http://www.tillganglighetscentret.se/start.asp?lang=sv&   
sida=3016 
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re än för användare. Projektet menar att Handi-
kappförbunden har en viktig ”mäklarroll” när
det gäller att skapa tillfällen till möten och kon-
kreta situationer som leder till att makthavare
skapar sig en förändrad bild av omvärlden.
Genom denna kunskapssyn tror vi att det går
att förändra attityder.

Projektet ser däremot en fara i att handikappor-
ganisationernas knappa resurser förbrukas i att
administrera det ökade behovet av deltagare
med funktionsnedsättningar i användartester.
Hjälpmedelsinstitutet och Konsumentverket
bekostar för närvarande en förstudie kring bru-
karpaneler där en databas med individer som
kan delta i användartester ska vara tillgänglig
för olika intressenter.

Brukarpaneler skulle kunna svara mot behovet
av möten, men det finns flera problem att lösa
förutom finansiering och det kommersiella
intresset. Deltagare riskerar att bli experter på
att vara experter, och inte representativa för
majoriteten användare. Problemet uppstår ofta i
tillgänglighetstester av webbsidor, mycket kun-
niga personer som är starkt motiverade klarar
att ta till sig information som är oåtkomlig för
majoriteten.

Det är viktigt att det intressepolitiska påver-
kansarbetet inte associeras till att en brukarpa-
nel eller en konsult ”godkänt” en produkt eller
tjänst. Oavsett vilken roll handikapporganisa-

tionerna väljer krävs en lösning på problemet
med bristande resurser och hållbar kunskaps-
spridning.

Krav på tydligare reglering
Inom handikapprörelsen finns olika åsikter om
prioriteringar inom tillgänglighetsområdet.
Projektet ser ett stort behov av att samla för-
bund kring tydligare krav på reglering inom
områden där lagstiftning och riktlinjer saknas.
När det gäller tillgänglighet finns lagar och
riktlinjer för tillgänglighet till byggd miljö och
kollektivtrafik som täcker flera – men inte alla -
grupper av funktionshinder. På området in-
formation och kommunikation – som så
starkt påverkar möjligheterna till delaktighet,
arbete och opinionsbildning – saknas tydlig
lagstiftning.

Det är viktigt att komma ihåg luckorna i lagen i
samband med diskussioner kring en ny
diskrimineringslag som ska omfatta brist på
skäliga åtgärder för tillgänglighet. I USA har
tillägget ”sektion 508” till diskrimineringsla-
gen ADA skapat tillgängliga programvaror till
datorer och satt press på både myndigheter och
näringsliv att arbeta med tillgänglig information
och kommunikation och skapa tillgängligare
arbetsplatser.
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Förslag till definition av Handikapprörelsens roll
i arbetet för ett tillgängligare samhälle
Handikapporganisationerna har ett uppdrag att förvalta kunskap utifrån individuella medlemmars
erfarenheter till det bästa för samhället. Genom FN:s standardregel nummer 18 har medlemsländerna
erkänt handikapporganisationernas rådgivande roll i beslut som rör funktionshinder. Detta ställer krav
på regering och riksdag att skapa förutsättningar för handikapporganisationerna att agera rådgivande.
Det ställer också krav på att handikapporganisationerna är överens och tydliga gentemot statsmakten.

Handikappförbundens samarbetsorgan på riksnivå har en rådgivande och en pådrivande
roll i förhållande till riksdag, regering och sektorsansvariga myndigheter. Rollen innebär att
samarbetsorganet arbetar med att medvetandegöra om behovet av ett tillgängligare samhälle. För att
åtgärda hinder hänvisar samarbetsorganet till nationella riktlinjer och konsulter. Samarbetsorganet
driver kravet att handikapprörelsens representanter ska arvoderas i rollen som experter i samråds-
grupper där strategiska beslut om tillgänglighet fattas.

Handikapprörelsens arbete för ett tillgängligare samhälle sker på olika sätt inom medlemsförbun-
den samt på läns- och kommunnivå. På ett intressepolitiskt plan sker arbetet främst genom de
kommunala handikappråden och i samverkansorgan inom regioner och landsting. Hälften av med-
lemsförbunden och samarbetsorganen på länsnivå erbjuder tjänster inom området tillgänglighet. Han-
dikapporganisationerna konkurrerar då med kommersiella företag.

Handikappförbundens samarbetsorgan på riksnivå rekommenderar att handikapporganisa-
tioner skiljer mellan intressepolitiska uppdrag och konsultarbete samt att arvoden tas ut för eventuella
konsultuppdrag. Det är viktigt att sprida kunskap om konsulter för att inspirera fler till att komma
igång med arbetet för ett tillgängligare samhälle.
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