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Vi vet att tillgänglighet lönar sig 
för vi har räknat på det 
 
Den här texten har tagits fram  

av den svenska funktionshinderrörelsen  

genom samarbetsorganisationerna Lika Unika  

och Handikappförbunden. 

 

Vi har använt siffror från rapporten: 

Innan dörrarna stängs innan alla får plats, från år 2012. 

 

Nationalekonomen Dan Andersson har räknat på  

vad samhället kan tjäna på  

genom att vara tillgängligt. 

Funktionshinderrörelsen bad honom göra det. 

 

Vill du läsa mer? 
Läs mer på webbplatsen 

http://tillganglighetforalla.wordpress.com  

 
Dags att tänka på nya sätt 
 

Det finns redan en lag mot diskriminering i Sverige. 

Men vi i funktionshindersrörelsen vill 

att också otillgänglighet  

ska vara diskriminering. 
 
Många personer med funktionsnedsättning 

kan inte vara med i samhället som andra 

därför att mycket i samhället är otillgängligt. 

 

De kan inte åka buss eller spårvagn, 

de kan inte rösta i sin vallokal, 

de kan inte få information från samhället  

och de kan inte välja skola. 

 

Samhället borde vara tillgängligt 

och lika lätt för alla att använda. 

 
Svenska lagar som funnits länge 

Sverige började ha lagar om 

att samhället ska vara tillgängligt för alla 

redan på 1960-talet. 

Men många företag som bygger nya hus 

följer inte de lagarna. 

Bolag köper nya bussar, tåg och spårvagnar  

som inte är tillgängliga. 

Många människor får inte samhällsinformation 

som fungerar för dem. 

http://tillganglighetforalla.wordpress.com/
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Många kan inte välja utbildning. 

Samhället fortsätter att vara otillgängligt. 

 

Sverige har också sagt ja till FN:s konvention  

om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 

Konventionen handlar mycket om 

att samhället måste vara tillgängligt 

så att alla människor kan vara med. 

 

Otillgänglighet kostar pengar 
Vi i funktionshindersrörelsen tycker 

att samhället måste räkna på ett nytt sätt 

för att veta vad dålig tillgänglighet kostar 

och vad samhället istället tjänar  

på tillgänglighet. 

 

Vi har bett nationalekonomen Dan Andersson 

att räkna på det. 

 

Att samhället inte är tillgängligt för alla 

betyder också att en del människor blir diskriminerade. 

Diskriminering är fortfarande diskriminering 

även om det kostar pengar att ändra samhället 

så att samhället blir tillgängligt. 

 

 
Tillgänglighet är för alla 
 

En person av fem 

som är mellan 16 och 85 år gammal 

säger själv att han eller hon 

har svårt att göra sådant  

som andra kan göra. 

En del av dessa personerna har 

fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning. 

 

Alla funktionsnedsättningar gör inte 

att personen som har funktionsnedsättningen kan arbeta mindre. 

Men en person av tio 

som har funktionsnedsättning  

och är mellan 18 och 65 år gammal 

säger själv att den personen 

inte kan arbeta heltid. 

 

Siffror från Arbetsförmedlingen  

visar att dubbelt så många arbetslösa personer 

har funktionsnedsättning nu  

jämfört med för tjugo år sedan. 

 

Många fler 19-åringar fick aktivitetsersättning 
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år 2011 än år 2005. 

 

 
Vi måste räkna på ett annat sätt 
 

Att göra samhället tillgängligt för alla 

kostar pengar. 

Men hur mycket pengar kostar det 

att inte göra samhället tillgängligt? 

 

Samhälle tjänar pengar på 

att fler människor kan arbeta 

En person som kan arbeta tio procent 

ger en vinst till samhället på 12 400 kronor varje år 

om personens lön är 16 600 kronor i månaden. 

 

Riksrevisionen har räknat ut 

att föräldrar till barn med funktionsnedsättning 

använder 18 arbetsdagar varje år 

för att ordna hjälp  

som deras barn behöver. 

Om föräldrarna fick stöd av en samordnare 

så skulle samhället tjäna 31 miljoner kronor. 

 

 
Sverige är inte så tillgängligt 
som vi tror 

 

Många myndigheter säger 

att tillgängligheten i samhället blir bättre. 

Men är det så, undrar vi? 

 

Bostadsanpassning 
Mellan år 1990 och år 2010 

ökade kostnaderna för bostadsanpassning 

med 13 procent. 

Men om vi räknar med 

hur människors löner blivit annorlunda under den tiden 

så använde staten i stället 20 procent mindre pengar 

för att göra bostäder tillgängliga 

år 2010 än år 1990. 

 

Enkelt avhjälpta hinder 
Fastighetsägare har ansvar för 

att bygga bort enkelt avhjälpta hinder i sitt hus, 

till exempel genom att ordna en dörröppnare 

eller en ramp. 

Men bara hälften av alla fastighetsägare 

vet att de har det ansvaret. 
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Många har ingen plan för det 

och ingen budget för det. 

 

 
Tillgänglighet är inte så dyrt  
som myndigheten Statskontoret säger 
 

Myndigheten Statskontoret har räknat ut 

att det kostar 2 700 miljarder kronor 

att bygga om skolor, vårdcentraler, 

gator och bostäder 

och hus som staten äger 

så att de blir tillgängliga. 

 

Men nationalekonomen Dan Andersson har också räknat. 

Hans siffror är helt annorlunda. 

Många hus är gamla 

och den person eller det företag  

som äger huset 

måste bygga om och laga huset. 

Tillgänglighet är bara en del av det. 

Dan Andersson har räknat ut 

att tillgänglighet kostar 

mellan 210 miljarder kronor 

och 1 125 miljarder kronor. 

 
 
Vem ska betala för tillgängligheten? 

 

Alla medborgare kan inte vara med i samhället i dag 

därför att samhället inte är tillgängligt. 

Är det rätt att en del medborgare 

inte kan vara med som andra 

därför att det är för dyrt att låta dem vara med? 

 

Vi behöver en lag som säger 

att dålig tillgänglighet är diskriminering. 

 

Tillgänglighet är bra för alla 
Statskontoret har räknat ut 

att det kostar 1 300 miljoner kronor 

att göra kollektivtrafiken mer tillgänglig. 

 

Men vi säger att de personer  

som reser med kollektivtrafiken 

skulle spara tid, 

och det är bra för samhället. 

Då skulle samhället tjäna tillbaka 

94 procent av den kostnaden. 
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En ny lag betyder fortfarande samma ansvar 
Vi vill ha en ny lag 

som säger att otillgänglighet är diskriminering. 

Men vi vill också att den  nya lagen 

ska få människor  

att följa de lagar som redan finns. 

 

En ny lag betyder inte att de som äger hus 

måste bygga om alla hus de äger. 

Men en ny lag betyder 

att de som äger hus 

måste följa de lagar som redan finns 

om hur hus ska vara. 

 

En ny lag om att otillgänglighet är diskriminering 

säger också att alla människor har rätt att vara medborgare. 

 

 
Tankar 
 

• Fler människor som kan vara med i samhället 

minskar utanförskapet. 

 

• Fler människor som arbetar  

ger staten mer skattepengar. 

 

• Många medborgare kan inte resa med kollektivtrafiken. 

De kan inte rösta i sin vallokal. 

De kan inte komma in i skolan de ska gå i. 

Är det demokratiskt? 

 

• Sverige har sedan 1960-talet  

haft lagar om att samhället ska vara tillgängligt. 

Om alla hade följt dessa lagar 

hade det svenska samhället sett annorlunda ut idag 

 

• Det är dags att berätta  

vad det kostar att stänga människor ute. 

Och det är dags  

berätta vad som skulle hända 

om vi slutade stänga människor ute. 

 

• Idag har jag en funktionsnedsättning. 

Imorgon kan det vara du. 

Livet ändrar sig hela tiden. 

 

• Allt fler ungdomar får aktivitetsersättning 

istället för ett arbete. 

Betyder det att samhället blir bättre? 
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• Det är svårt att säga exakt 

hur mycket detta kostar samhället. 

Människors värderingar ligger alltid 

bakom varje val de gör. 

 

• Man kan tjäna pengar på 

att vara klok och bygga rätt 

från början när vi bygger nytt. 

För det är väldigt, väldigt dyrt  

att vara klok efteråt. 

 

• De flesta fastighetsbolag 

har ingen plan 

för att bygga bort enkelt avhjälpa hinder. 

Många fastighetsbolag vet inte ens om 

att de ska se till att tillgängligheten måste bli bättre. 

 

• Ökad tillgänglighet tävlar inte med annat. 

Ökad tillgänglighet är ett sätt bland andra sätt 

att tjäna pengar när vi bygger nytt. 

 

• Statskontoret säger att det är för dyrt  

att göra tillgängligheten  

till en del av lagen mot diskriminering. 

Men de har tänkt fel. 

 

• Kan man sätta ett pris  

på människors rätt att vara med i samhället? 

 

• Vad betyder det egentligen att vara medborgare? 

 

• En strängare lag mot diskriminering  

ger inte nya kostnader. 

Det ger de kostnader man faktiskt redan har, enligt lagen. 

 

• Tillgänglighet är en fråga om mänskliga rättigheter. 

Och om demokrati. 

 

• Alla människor ska kunna få sina mänskliga rättigheter. 

Eller vad tycker du? 

 

 


